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INTRODUCERE 

 

Prezenta lucrare este un demers de studiu la nivel sistemic în domeniul negocierii la distanță, 

din perspective multiple – tehnologia, psihologia comunicării, mecanismul specific de negociere, 

modul de alegere a tehnicii potrivite în funcție de nevoile de negociere sau de limitele tehnice ale 

utilizatorilor. Aceasta abordează o perspectivă modernă asupra cercetării negocierii, prin studiul 

efectului cumulat al influenței limbilor străine și a influenței tehnologice asupra comunicării, în 

negocierea între partenerii de afaceri. 

Orientarea cercetării către relațiile de comunicare din mediul de afaceri, și în mod particular 

din lanțurile de aprovizionare, pornește din nevoia de aplicabilitate directă a rezultatelor sale 

într-un mediu dinamic de afaceri, în care tendința companiilor este de a se grupa ca lanțuri de 

aprovizionare, mai degrabă decât aceea de a se menține în paradigma concurenței - ca entități 

autonome. 

Plasarea temei în context local românesc este favorabilă obținerii unor rezultate ale cercetării 

care să aibă o aplicabilitate practică imediată în mediul de afaceri românesc sau în mediul de 

afaceri internațional deschis spre investițiile în România. În plus, cercetările asupra mediului de 

afaceri local vizând corelațiile enumerate pot genera rezultate de interes practic pentru mediul de 

afaceri local și internațional, inclusiv prin realizarea unor formări profesionale. 

Negocierea la distanță a devenit o preocupare a specialiștilor odată cu dezvoltarea 

exponențială a telecomunicațiilor, din ultimele decenii. În secolul actual, tehnologia a făcut 

posibilă comunicarea între oricare două puncte de pe glob, prin rețele de telecomunicație prin fir, 

prin fibre optice sau prin unde radio, prin  rețele terestre sau prin satelit. Derularea relațiilor de 

afaceri, a aranjamentelor diplomatice sau a înțelegerilor politice se poate face fără a mai ține cont 

de distanță, diferențe de fus orar sau chiar diferențe de limbă.  

Se poate aprecia că negocierea la distanță este un fapt cotidian. Treptat, o bună parte din 

derularea negocierii, de la aranjamente preliminare sau consemnări ale rezultatelor, la negocieri 

propriu-zise, s-au deplasat din zona discuțiilor față în față în cea a tehnologiei digitale, profitând 

de dezvoltarea explozivă a computerelor, a telefoniei și a aplicațiilor inteligente.  

Dezvoltarea tehnologiei informației și telecomunicațiilor a fost rapid adoptată de companiile 

comerciale, ca suport al activității lor, inclusiv al negocierii. Datorită lor, metodele de negociere 

la distanță se dovedesc diferite de cele față în față, iar provocarea unor studii sistematice asupra 

efectelor tehnologiei asupra negocierii este lansată cercetătorilor și este întreținută de progresul 

tehnic continuu, care impune și o adaptare a temelor de studiu. În consecință, pentru negociatorul 

contemporan este justificată o preocupare pentru înțelegerea modului în care negocierea la 
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distanță înlocuiește parțial sau total negocierea clasică față în față. Abordarea sistemică a 

negocierii la distanță face trecerea de la adaptarea empirică a unor tehnici de negociere specifice 

negocierii directe, față în față, la individualizarea unor tehnici de negociere adaptate contextelor 

foarte variate de negociere la distanță. 

Cunoașterea aprofundată a mecanismului de interacțiune dintre negociatori, atât la nivel 

psihologic, cât și la nivel tehnologic, ajută negociatorii să folosească avantajele tactice pe care 

diversele forme de negociere la distanță le oferă, dar îi ajută și să surmonteze limitările și să 

minimizeze dezavantajele comunicării prin intermediul diverselor tipuri de tehnologii. Mai mult 

decât atât, înțelegerea funcționării negocierii la distanță le oferă soluțiile pentru a ajunge la un 

rezultat mai important decât câștigarea unei negocieri punctuale - cel al consolidării unei relații 

corecte și de încredere pe termen lung, favorabilă derulării relațiilor de afaceri.  

DIRECȚII DE CERCETARE. CONTRIBUȚII ORIGINALE  

LA STUDIUL DOMENIILOR CERCETATE 

Domeniul ales pentru programul de cercetare se bucură de un interes în dezvoltare din partea  

cercetătorilor în ceea ce privește negocierea la distanță sau negocierea inter-culturală. Analiza 

literaturii de specialitate a identificat oportunități de cercetare în studiul corelațiilor între 

negocierea la distanță și utilizarea unei limbi străine în negociere, toate acestea centrate pe 

domeniul de afaceri. 

Programul de cercetare adoptat își propune studiul negocierii la distanță utilizând limbi străine 

prin aprofundarea a patru direcții de cercetare, prin intermediul metodelor documentare și de 

cercetare calitativă și cantitativă:  

i) Studiul conflictelor care pot apărea în derularea relațiilor de afaceri între actorii de pe 

lanțul de aprovizionare și al modalităților de soluționare a acestora;  

ii) Studiul modalităților de negociere la distanță, folosind o varietate de tehnici și medii de 

comunicare;  

iii) Studiul tendințelor actuale în negocierea utilizând o limbă străină;  

iv) Studiul efectelor cumulate ale comunicării la distanță și utilizării unei limbi străine 

asupra negocierii la distanță. 

Pentru fiecare dintre direcțiile de cercetare, s-a realizat o documentare aprofundată în scopul 

identificării cadrului general, și totodată s-au adăugat contribuții personale:  

 În cadrul studiului asupra surselor de conflict în lanțurile de aprovizionare (cap. 1.1.4.1), 

s-a realizat o sistematizare a surselor principale de conflict, utilizând metoda diagramei fishbone, 

care scoate în evidență relațiile de interdependență și de cauzalitate, constituindu-se într-o bază 
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pentru cercetări ulterioare. În plus, s-a determinat o clasificare a importanței diverselor cauze de 

conflict, din perspectiva profesioniștilor locali.  

 În cadrul cercetărilor documentare asupra negocierii la distanță prin intermediul 

tehnicilor de telecomunicație (cap.2), s-a realizat o sistematizare foarte detaliată a tuturor 

tehnicilor de telecomunicație, identificând avantajele și dezavantajele pe care acestea le oferă în 

raport cu eficiența negocierii la distanță. De asemenea, s-a realizat o sinteză din perspectivă 

aplicativă a registrelor de limbaj din comunicarea la distanță prin diferite medii de comunicare. 

 Studiul tendințelor din domeniul negocierii într-o limbă străină a accentuat tendința de 

concentrare a comunicării internaționale către utilizarea unor limbi comune. În acest sens, s-a 

construit o metodologie originală având la bază conceptul de vocație de limbă pentru 

comunicarea internațională, prin care se poate previziona în mod obiectiv evoluția viitoare a 

cadrului de comunicare internațional (cap. 3.3). 

 Cercetarea asupra utilizării unei limbi străine în negocierea și comunicarea la distanță 

face obiectul unui capitol dedicat (cap.4), constituind nucleul principal de cercetare aplicativă, 

care valorifică cercetarea cadrului general documentată în capitolele precedente. Printre 

contribuțiile originale aduse în această secțiune, un loc special îl reprezintă o metodă originală 

de analiză a modificării percepțiilor și reacțiilor, numită ”analiza deplasării spre roșu”, 

utilizată în cercetarea asupra influențelor utilizării unei limbi străine în negocierea la distanță.  

Utilizând această metodă, alături de analiza statistică, cercetarea aplicativă a demonstrat 

mecanisme comportamentale specifice ale negociatorilor români care utilizează o limbă străină 

în negocierile la distanță:  

 modificarea percepției ostilității mesajelor, a percepției satisfacției în negociere și a 

opțiunilor de negociere alese, prin deplasarea de la percepții și reacții negative spre percepții 

și reacții pozitive, în cazul negocierilor cu mesaje în limba engleză; 

 influența înțelegerii corecte a sensului unor cuvinte în limba engleză, situațiile de 

neînțelegere corectă putând conduce la percepții eronate asupra ostilității mesajelor primite 

într-o limbă străină, iar reacțiile putând deveni de o agresivitate nejustificat de crescută;  

 existența unor tipare comportamentale în formularea preferințelor pentru canalele de 

comunicație și limba de negociere.  

Cercetarea documentară și constatările cercetării aplicative se constituie într-o o bază pentru 

studii ulterioare asupra comportamentelor în negocierea la distanță într-o limbă străină, fie prin 

aprofundarea studiilor aplicate negociatorilor locali, fie prin lărgirea ariei de studiu prin 

comparații între alte limbi sau zone culturale.   
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PREZENTARE SINTETICĂ A CAPITOLELOR TEZEI DE DOCTORAT 

 

Lucrarea este structurată în 5 capitole, care abordează aprofundat fiecare direcție de cercetare, 

formulând în final concluzii care integrează aceste domenii.  

Capitolul 1, NEGOCIEREA - MIJLOC DE SOLUȚIONARE A CONFLICTELOR DE 

AFACERI, este dedicat studiului conflictelor, și în mod particular al conflictelor care pot apărea 

în derularea relațiilor de afaceri între actorii de pe lanțul de aprovizionare, și include descrierea 

modalităților de soluționare a acestora, cu focus asupra negocierii.  

In cadrul lucrării,  conflictul este definit ca fiind un fenomen multidimensional care ia naștere 

când două sau mai multe părți cred că interesele lor sunt incompatibile, exprimă atitudini ostile 

și întreprind acțiuni care afectează capacitatea celorlalte părți de a își urmări propriile interese. 

Această definiție a conflictului este relevantă pentru cercetare deoarece ia în considerare 

diferența de interese, dar consideră conflictul existent și manifest când părțile își exprimă 

atitudinile și întreprind acțiuni în consecință.  

Pentru a caracteriza conflictul, este nevoie de parametrii definitorii. Lucrarea face sinteza 

multiplelor abordări din literatură. Conflictul există într-un context specific, care îl influențează, 

dar are și propria sa dinamică; contextul conflictului este definit prin: profil, conținut, actori și 

cauze; dinamica conflictului are și o proiecție statică, în intensitatea conflictului. 

Odată cu evoluția cercetării conflictelor, preocuparea specialiștilor s-a deplasat de la 

detalierea stadiilor sau fazelor conflictelor către studiul relațiilor cauză-efect. Identificarea 

surselor de conflict este percepută ca punct de plecare pentru gestionarea conflictului și apoi 

pentru a desfășura intervenții adecvate pentru a produce rezultate funcționale.  

Lanțul de aprovizionare este caracterizat de două fluxuri majore care se manifestă în ambele 

sensuri ale lanțului: fluxurile de materiale și fluxurile informaționale. Între aceste fluxuri 

bidirecționale din lanțul de aprovizionare, fluxurile comunicaționale, implicând schimburi de 

informații operaționale sau comerciale, sunt semnificative, și ele fac obiectul studiului, din 

perspectiva comunicării la distanță prin diverse medii de comunicare, precum și din perspectiva 

comunicării într-o limbă străină. Acestea sunt vectorul principal al dezvoltării, dar și al 

soluționării conflictelor generate de comunicarea între partenerii de afaceri legați prin lanțul de 

aprovizionare.  

Există multe cercetări privind conflictele din lanțul de aprovizionare, dar puține studii propun 

o cercetare a cauzelor acestor conflicte. În cadrul cercetării documentare, a fost realizată o 

sinteză a literaturii de specialitate care studiază sau se referă la sursele conflictelor din lanțul de 
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aprovizionare, pe baza lor fiind alcătuită o listă amplă de diverse cauze ale conflictelor. 

Interacțiunile dintre companiile dintr-un lanț de aprovizionare pot fi reprezentate ca pe o 

structură multistratificată. Interacțiunea la nivelul fiecărui strat ar putea genera conflicte 

specifice. Prin urmare, sursele conflictelor au fost clasificate în 8 categorii: comercială, 

financiară, logistică, management, calitate, relație în lanțul de aprovizionare, comunicare 

interpersonală și mediul de afaceri.  

Principala categorie de surse de conflict, conform literaturii citate, a fost relația în lanțul de 

aprovizionare, dar și categoriile comercială, financiară, management și logistică au reprezentat, 

de asemenea, cauze de conflict importante. Pentru a identifica o ierarhie a surselor de conflict 

luate în analiză, în cadrul cercetării exploratorii prezentate în capitolul 4.2 s-a cerut unui grup 51 

de profesioniști locali să își exprime opiniile asupra surselor de nemulțumiri în relația cu clienții / 

furnizorii. Cercetarea a scos în evidență că principalele surse de nemulțumiri percepute sunt cele 

din categoriile Comercial (legate de preț, cantități, vânzări, comenzi) și Logistică (legate de 

livrări, stocuri). Conform aceleiași cercetări, categoriile cele mai puțin frecvente de nemulțumiri 

dintre furnizori și cumpărători sunt: Relația de afaceri (legate de nivel de încredere, comunicare, 

reputație, dependențe etc.), Financiar (legate de plăți, proprietăți, obiective de profit) și 

Comunicarea interpersonală (legate de personalități, comunicare între oameni). Concluziile 

cercetării scot în evidență problematica specifică actorilor locali lanțurilor de aprovizionare, 

concentrată pe aspecte operaționale cotidiene și mai puțin afectată de aspectele generale de 

afaceri sau de relațiile interpersonale.  

Varietatea mare a conflictelor și a tipurilor de conflicte au consacrat, în timp, un spectru larg 

de modalități de abordare pentru soluționarea acestora: Cea mai cunoscută și utilizată cale de a 

ajunge la un acord reciproc acceptat este negocierea. Activitate cotidiană care depășește 

granițele domeniului de afaceri sau diplomatic, negocierea reprezintă o formă importantă de 

interacțiune socială și economică, definită de Leigh Thompson într-un sens larg, ca un proces 

interpersonal de decizie, necesar ori de câte ori persoanele nu își pot atinge obiectivele singure. 

R. Fischer și W. Ury abordează negocierea de la premiza că este o comunicare reciprocă, creată 

pentru a se ajunge la o înțelegere când două persoane au unele interese comune și alte interese 

diferite, negocierea fiind utilizată pentru a fi reglate divergențele. Rezultatul negocierilor este 

descris ca statuând o situație mai acceptabilă pentru fiecare parte decât dacă nu s-ar fi ajuns la un 

acord.  

Specialiștii au stabilit 5 trăsături esențiale ale situațiilor de negociere: există două sau mai 

multe părți cu interese divergente; părțile pot comunica; compromisul este posibil; fiecare parte 
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poate face oferte provizorii; ofertele provizorii nu stabilesc rezultatul final până ce una dintre 

oferte nu este acceptată de toate părțile.  

Între metodele de negociere, cea a negocierii integrative s-a bucurat de o largă popularitate. 

Aceasta își are originile în teoriile privind negocierile colective de muncă din SUA, ”integrative 

bargaining” fiind promovată de Walton și McKersie în 1965, ca o abordare de negociere în care 

se manifestă o atitudine orientată spre rezolvarea problemelor, căutându-se lărgirea zonei de 

interes comun a negociatorilor. Fischer și Ury au descris negocierea integrativă (numită de 

aceștia și ”negociere principială” sau ”negociere bazată pe interese”) ca structurată într-o suită de 

4 pași: i) separarea persoanei de problemă; ii) concentrarea pe interese, nu pe poziții; iii) crearea 

de opțiuni pentru câștig reciproc; iv) utilizarea de criterii obiective. Avantajul trecerii timpului a 

fost important pentru cercetarea negocierii integrative, întrucât s-a putut face o largă validare a 

metodei, identificând domeniile optime de aplicare, tacticile verificate de practică, punctele slabe 

și punctele forte, rețetele simple pentru debutanți și analizele complexe pentru experți. O 

completare necesară au adus-o Pruitt și Carnevale, prin dezvoltarea conceptului de ”preocupare 

dublă” (dual concern model), prin care strategia optimă de negociere se face analizând 

poziționarea contextului pe  matricea, preocuparea pentru interesele proprii – preocuparea pentru 

interesele celuilalt, ceea ce conduce la o ”perspectivă fezabilă” în negociere, fără a abandona, 

însă, abordarea integrativă. 

Ceea ce individualizează negocierea în raport cu celelalte tehnici de rezolvare a disputelor 

este faptul că procesul ei se desfășoară doar între cele două părți aflate pe poziții divergente, și 

nu implică un terț. În cazul în care două părți reacționează reciproc la acțiunea celeilalte, este 

ușor să se nască o spirală a ostilității, care să escaladeze prin feedback. Intervenția unei terțe părți 

poate schimba structura conflictului și poate permite un model diferit de comunicare, în care 

terții să filtreze sau să reflecte înapoi mesajele, atitudinile și comportamentul persoanelor intrate 

în conflict. Această intervenție a terților poate diminua spirala de feedback ostil.  

Medierea este o metoda de rezolvare a litigiilor, diferită de judecată sau arbitraj, în care 

părțile au ocazia să își rezolve împreună o dispută, cu ajutorul mediatorului. Astfel, medierea 

devine o negociere a unei rezolvări a conflictului, asistată de mediator. Medierea devine un 

proces în care o terță parte, acceptată de ambele părți în litigiu, intervine în conflict pentru a 

asista părțile să își îmbunătățească relația lor, să accentueze comunicarea și să utilizeze proceduri 

eficiente de soluționare a problemelor pentru a ajunge în final la un acord comun acceptat asupra 

problemelor aflate în dispută.  



13 

 

Medierea s-a dezvoltat începând din anii 80 ai secolului trecut ca metoda modernă alternativă 

de soluționare a disputelor. A împrumutat tehnici și teorii din domenii variate, dar poate fi 

asociată ușor cu negocierea integrativă, ale cărei metode le-a preluat, dezvoltat și adaptat la cazul 

terțului neutru ca mediator. Mediatorul este o persoană calificată să asiste o negociere amiabilă, 

care deține o autorizație pentru aceasta profesie. El ajută părțile, cu neutralitate și imparțialitate, 

să ajungă la o soluție de comun acord – totul în condiții de maximă discreție și confidențialitate. 

Procedura medierii este flexibilă și modernă. Medierea oferă o mare flexibilitate în metode, 

desfășurare și identificarea soluțiilor Metodologia ei a fost inspirată din metodele moderne de 

soluționare a conflictelor din domeniile sociale și de afaceri. Medierea este o metodă relativ nouă 

de soluționare a conflictelor, pentru contextul de afaceri românesc, iar evoluția lentă și fluctuantă 

a cadrului legislativ au întârziat extinderea utilizării ei în rezolvarea diferendelor de afaceri. Cu 

toate acestea, experiența în mediul de business american și vest-european o recomandă ca o 

primă opțiune alternativă în rezolvarea unei dispute în acest domeniu, dacă negocierea nu a oferit 

rezultatele așteptate. 

Parteneriatul de afaceri este un concept general, pornit de la caracteristica de bază a 

alianțelor strategice și a cooperărilor internaționale, aceea de a stabili relații durabile pentru a 

derula strategii comune în domenii determinate de activitate. Conceptul de parteneriat de afaceri 

acoperă atât sfera comercială, cât și cea financiară, integrând atât alianțele strategice și 

cooperările internaționale, cât și orice formă de proiect comun de afaceri caracterizat prin 

complementaritate și viziunea prioritară pentru un câștig comun pe termen lung, și mai puțin prin 

preocuparea de câștig rapid pe termen scurt.  

Parteneriatul are, pe lângă dimensiunea de contract, și dimensiunea de relație. Specialiștii 

identifică ca factori-cheie ai unui parteneriat: încrederea, respectul reciproc, viziune și valori 

comune, comunicarea corectă și deschisă, ambițiile convergente. Stabilirea unui set de reguli 

comune este o necesitate funcțională, iar viitorilor parteneri le este recomandat să stabilească de 

la început cum vor proceda pentru: luarea deciziilor, atribuirea de roluri și responsabilități, 

gestiune financiară, compensații, stil de muncă, creșterea afacerii și soluționarea disputelor, 

apreciind de la început că un parteneriat aduce deopotrivă avantaje, dar și riscuri care trebuie și 

asumate, și evitate. S-a dovedit că nivelurile mai ridicate de comportamente cooperative inter-

organizaționale, cum ar fi planificarea comună și flexibilitatea în coordonarea activităților, s-au 

dovedit a fi strâns legate de încrederea câștigată de partenerii de pe lanțul de aprovizionare și de 

reducerea conflictelor în lanțul de aprovizionare. Cu toate acestea, parteneriatul de afaceri 
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rămâne un model ideal, relația de parteneriat nefiind lipsita de premisele apariției unor conflicte 

din cauze enumerate anterior.  

Capitolul 2, NEGOCIEREA LA DISTANȚĂ – TRĂSĂTURI SPECIFICE ȘI TEHNICI 

DE TELECOMUNICAȚII, este dedicat studiului modalităților de negociere la distanță, 

folosind o varietate de tehnici și medii de comunicare.  

Negocierea la distanță este definită în lucrare ca fiind negocierea în care cel puțin una dintre 

părți utilizează o tehnică de comunicație la distanță în derularea comunicării.   

Utilizarea comunicării și a mijloacelor de comunicare la distanță în reglarea prin negociere a 

diverselor probleme politice sau de afaceri a însoțit civilizația umană în evoluția ei. Negocierea 

la distanță nu este, așadar, o metodă care a apărut în epoca modernă.  

Ceea ce a influențat apariția conceptului de negociere la distanță în epoca recentă a fost 

tocmai dezvoltarea exponențială din ultimii 100 de ani a tehnicilor de telecomunicație, 

determinând apariția unor metode și tehnici specifice de negociere asociate fiecărui mediu de 

comunicare. Este relevant interesul practicienilor negocierii și medierii pentru a adopta noile 

tehnologii: la doar câțiva ani de la momentul în care internetul a devenit accesibil ca mijloc de 

comunicare de masă, prin apariția primilor furnizori de internet în SUA, are loc în 1995 prima 

mediere la distanță care utiliza un mix de telecomunicații – email, telefon și fax. Cercetările 

asupra negocierilor la distanță apar prin anii 80, având ca subiect telefonia și aplicațiile ei, însă 

primele studii de anvergură au fost dedicate negocierii prin email. De la apariția telefonului până 

la cea a internetului, zeci de ani negocierea a distanță era asociată cu convorbirea telefonică, ce 

prelua treptat din rolul greoi al comunicației prin poștă. 

Specialiștii plasează negocierile la distanță în contextul ”negocierilor cu informații 

asimetrice”, dat fiind lipsa informațiilor corporale din comunicare, evidențiind diferențele dintre 

negocierea prin telefon și negocierea prin email date de capacitatea de a personaliza comunicarea 

prin voce. Leigh Thompson, specialist cu autoritate în domeniul negocierii, plasează negocierea 

la distanță într-un context al modelului ”timp-loc”. Astfel, diferitele suporturi și maniere de 

negociere la distanță sunt grupate după o matrice momentul negocierii – locul negocierii. În 

opinia lui Thompson, un parametru care creează o ierarhie a acestor mijloace de comunicare îl 

reprezintă abundența – capacitatea unui mijloc de comunicare de a transmite informații. O 

ierarhizare a bogăției de registre de limbaj care se manifestă, respectiv se receptează în cursul 

unei negocieri, pune pe primul loc negocierea față în față, care valorifică cel mai intens, atât la 

emițător, cât și la receptor, paleta simbolistică a limbajelor. Transmiterea unui mesaj este, prin 

urmare, dependentă de mediul / mijlocul de comunicare prin care se face comunicarea. 
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Viteza cu care au evoluat tehnicile de telecomunicație, în special în secolul XX, este rapidă, 

iar negocierea, activitate curentă într-o multitudine de domenii, inclusiv în supply chain, a ajuns 

să preia aceste tehnologii pentru a le utiliza în scopul atingerii obiectivelor sale practice. Practic, 

în acest nou secol, oricare două puncte de pe glob, oricât de depărtate sau  izolate ar fi, pot fi 

unite prin comunicații, utilizând echipamente de telecomunicații adecvate, permițând oamenilor 

o comunicare în timp real și transmiterea de informații multimedia (audio, video, text, date, 

imagini) cu ușurință.  

Principalele căi de telecomunicație care există disponibile în acest moment au la bază: 

transmiterea fizică de obiecte (serviciile poștale), transmiterea electronică prin rețele internet 

(email, mesagerie online, audioconferință și videoconferință etc.), transmiterea electronică prin 

rețele de telefonie (telefonul, faxul, SMS, video-telefonia etc.). Telecomunicațiile care au 

înregistrat cea mai mare diversificare în ultimele decenii sunt cele online, care valorifică rețele 

de internet globale sau locale. Conexiunile prin  internet valorifică toate tehnicile de transmitere 

a semnalelor: unde radio prin relee terestre sau prin satelit, rețele de conductori electrici, rețele 

de fibre optice, rețele mixte de telefonie, internet și televiziune, conectivitatea la internet fiind 

deja un standard comun și în telefonie.  

Negocierea la distanță prin comunicare scrisă poate valorifica tehnici de telecomunicație 

foarte diferite, de la clasica poștă la telefonia mobilă și internet: prin corespondență poștală, prin 

poștă electronică (email), prin aplicații de dezbateri online, prin mesagerie instantanee (chat), 

prin mesagerie scrisă (SMS), prin telefax (fax). Comunicarea la distanță prin mesaje scrise se 

înscrie în categoria comunicării în ”locuri diferite, momente diferite” din modelul timp-loc 

propus de L. Thompson. În negocierile prin mesaje scrise, negociatorii comunică asincron, și, 

prin urmare, sunt favorizate apariția a unor tendințe care le afectează capacitatea de a negocia 

prin email: tendința sincronismului temporal (înclinația negociatorilor de a se comporta ca și 

cum ar comunica simultan, cu toate că nu o fac, în realitate); tendința ”podului incendiat” 

(înclinația negociatorilor de a adopta comportamente interpersonale mai riscante); tendința ”roții 

care scârțâie” (înclinația negociatorilor de a adopta un stil de negociere potrivnic, uneori agresiv, 

cu toate că într-o interacțiune față în față cu același conlocutor și pe aceeași temă, 

comportamentul ar fi mai degrabă unul pozitiv); tendința atribuirii funeste (înclinația 

negociatorilor de a atribui celeilalte părți intenții diabolice); comunicarea impersonală (lipsită de 

interactivitate emoțională); riscul afectării confidențialității discuțiilor (care apare din 

imposibilitatea controlului la distanță al modului în care este gestionată conversația de către 

părți). 
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Este imposibil să se mai imagineze o comunicare de afaceri în secolul XXI disociată de 

utilizarea emailului, iar avantajele utilizării poștei electronice în secolul telecomunicației sunt 

importante nu numai pentru comunicarea profesională, ci și pentru utilizatorii domestici. Un 

mesaj electronic (email) este foarte asemănător cu o scrisoare, în email autorul scriind ceea ce 

dorește să transmită destinatarului, apelând însă la un mijloc de trimitere prin rețeaua internet. 

Deosebirea dintre scrisoare și mesajul digital vine din viteza mare în care mesajul scris ajunge la 

locul din care destinatarul în poate citi. Citirea mesajului nu este întotdeauna instantanee, pentru 

că destinatarul poate deschide mesajul atunci când o dorește, și poate răspunde după un interval 

de timp nedefinibil, fapt ce generează caracterul asincron al comunicării prin email. Poșta 

electronică nu are nevoie de dotări tehnice speciale, necesitând lărgimi reduse de bandă de 

transmisie. Aplicabilitatea sa pentru negociere este largă, prin costul redus și facilitățile de 

transmitere a mesajelor și documentelor. Ceea ce trebuie să se gestioneze este sincronizarea 

mesajelor în timp, în acord cu procesul proiectat de negociere. În aceste condiții, viitorul 

emailului ca și mediu de comunicare și instrument de negociere este previzibil.  

Este dificil de apreciat că emailul are avantaje sau dezavantaje absolute, ca mediu de 

comunicare. Un avantaj primar al emailului ca mijloc de comunicare este dat de costurile foarte 

mici. El este ușor de utilizat și de personalizat, permite transmiterea de mesaje de complexitate 

variată, de la text la imagini și video, prin includere. De asemenea, permite transmiterea și 

recepționarea de mesaje concomitent între mai mulți conlocutori privind același subiect. 

Mesajele primite sau transmise pot fi citate ușor, prin copiere electronică, iar arhiva mesajelor 

poate fi folosită la documentația finală de încheiere a unui contract. În plus, comunicarea prin 

email crește avantajul comunicării în altă limbă, permițând interlocutorilor să apeleze la 

traducători sau aplicații electronice de traducere sau corectare a textelor. Schimbul de mesaje 

este sub un control aproape total al interlocutoriilor. Pot aloca timp documentării, analizei, 

reformulării, consultării colegilor. Pot decide momentul considerat oportun atât citirii mesajelor 

primite, cât mai ales transmiterii mesajelor de răspuns. Avantajul decalajului de timp este unul 

relativ; chiar și o comunicare rapidă desparte totuși mesajele și poate crea conlocutorilor rezerve 

de timp pentru analiză, reflecție sau corecție a mesajelor transmise. Totuși, acest ultim avantaj 

enumerat al emailul este deopotrivă și un dezavantaj principal al său. Deși este și un avantaj, în 

egală măsură, rezerva de timp pe care emailul o permite limitează până la dispariţie 

spontaneitatea specifică unei negocieri directe. Teoreticienii negocierii din școala de la Harvard 

apreciază că una dintre limitele emailului este că nu facilitează un dialog, ci constă ”într-o serie 

de monologuri”, prin lipsa posibilității de a întrerupe pentru scurt timp discuția pentru o 

clarificare, de a vedea reacția complexă, non-verbală, a celuilalt, de a filtra percepțiile privind 
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textul unui mesaj prin interpretarea unui comportament real. Cercetările în domeniu scot un 

evidenţă și un dezavantaj absolut al negocierii prin email: timpul de îndeplinire al unei sarcini 

este mai lung decât în cazul interacţiunii directe, pus pe seama faptului că oamenii vorbesc mai 

repede decât scriu, la care se adaugă și întârzierea datorată timpului necesar reflecţiei în 

redactarea mesajelor. În plus, lipsa contactului vizual între negociatori, în comunicarea prin 

email, defavorizează stabilirea unor raporturi personale, ca urmare nu se creează un cadru 

favorabil construirii unei încrederi reciproce, și astfel să se ajungă mai repede la o înţelegere şi 

chiar la o cooperare pentru mărirea tortului. 

 

Dezbaterile online sunt cunoscute sub diverse denumiri: forumuri de discuții, treaded 

discussions, grupuri de discuții etc.. Acestea sunt aplicații online concepute să permită 

comunicarea între un număr mare de participanți la o discuție, prin intermediul internetului. 

Aplicațiile permit o trasabilitate a discuțiilor, împărțirea lor pe subiecte, pe participanți, 

cronologie etc. În acest fel, se ușurează urmărirea retrospectivă a unui subiect sau a intervențiilor 

unei persoane. Acest tip de aplicație de gestionare a mesajelor se poate înscrie în categoria 

comunicării în ”momente diferite, același loc”, din modelul timp-loc propus de L. Thompson. În 

acest tip de comunicare, negociatorii interacționează asincron, însă au acces la aceleași 

documente. Un negociator lucrează la textul său, după care un alt coleg poate interveni să îl 

completeze, corecteze, dezvolte etc. Acest tip de negociere generează o comunicare asincronă.  

Avantajul acestui tip de telecomunicație vine din trasabilitate și ușurința de intervenție a unui 

interlocutor, care poate alege subiectul sau adresantul dorit. Dezavantajul vine din posibila 

complicare în cazurile în care numărul de mesaje pe un subiect se mărește, devenind greu de 

urmărit istoricul unei conversații. Aplicabilitatea sa pentru negociere este limitată, dar poate 

constitui o alternativă la email pentru negocieri complexe, întinse în timp,  prin posibilitatea de a 

comunica într-un cadru creat special pentru derularea negocierii online, în care în orice moment 

se vor regăsi cu ușurință toate discuțiile derulate și în care participanții pot interveni pe 

subiectele care le privesc activitatea sau competențele atribuite prin rolurile în negociere.  

Dezvoltarea internetului din secolul trecut a adus cu ea și multiplele aplicații de comunicații la 

distanță în timp real. Mesageria instantanee, cunoscută și sub numele popular de chat,  constând 

în schimburi de mesaje în timp real, prin internet, a fost dezvoltată prin aplicații multiple înainte 

ca emailul să devină un mijloc popular de comunicare. A devenit larg utilizată odată cu lansarea 

mesageriei online de către Yahoo, în 1998, prin Yahoo Messenger. În anii 2000 a căpătat 

popularitate, aproape fiecare mare furnizor de email sau social media global dezvoltând și 
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propria platforma de mesagerie instant, acestea cunoscând apogeul și apoi regresul. În prezent, 

acestea au fost detronate de WhatsApp - serviciul de transmitere de mesaje online (prin internet) 

prin intermediul telefoanelor mobile, apărut în 2009, dezvoltat ca o alternativă pentru 

smartphone la mesageria prin telefonie – SMS,  care a devenit un mijloc rapid de comunicare, cu 

stiluri proprii de formalizare și simplificare a comunicării prin transmiterea instantanee de text, 

imagini și video. Aplicațiile de mesagerie instantanee permit includerea în mesaje de imagini, 

documente etc. Prin cele mai multe aplicații de chat există posibilitatea ca interlocutorul să poată 

vizualiza imediat mesajul care se scrie de către celălalt, asigurându-se astfel un caracter 

pronunțat sincron a comunicării.  

Avantajele acestui tip de telecomunicație provin din cele două caracteristici ale sale: permite o 

comunicare în timp real, aproape sincronă; se face prin intermediul unor aplicații online, care 

sunt accesibile în locuri largi de pe glob utilizatorilor și terminalelor mobile. Dezavantajele sunt: 

dependența mesageriei instantanee de aplicații specifice, cu implicații ce țin de protecția datelor 

personale și a informațiilor; efectul diferenței de viteză în scriere, scos în evidență de specialiști, 

aceasta variind de la persoană la persoană chiar și de 3 ori, iar pentru conversațiile lungi poate 

interveni o percepție de frustrare din partea celui care scrie mai lent, care începe să fie preocupat 

de această diferență pe care o percepe supărătoare, în loc de a se concentra pe ceea ce ar avea de 

spus. Aplicabilitatea pentru negociere a mesageriei instantanee poate fi interesantă în măsura în 

care toți negociatorii dispun de o aplicație specifică și sunt familiarizați cu utilizarea ei. 

Posibilitatea de a comunica rapid și mai puțin formal asigură o comunicare cu eficiență mai 

ridicată decât emailul. În restul cazurilor, tehnica devine ineficientă sau inutilizabilă.  

O trăsătură benefică poate fi utilizarea mesageriei instantanee drept ”canal secundar” în 

timpul contactelor de afaceri – pentru a susține discuții cu caracter informal, cu rol în 

consolidarea unor relații interpersonale între negociatori, utile în detensionarea negocierii, 

oamenii fiind mai înclinați să își manifeste spontan sentimente și stări folosind mesageria 

instantanee, decât utilizând emailul. De asemenea, cercetările experimentale au scos în evidență 

că negociatorii cu poziție de negociere puternică pot fi avantajați de apelarea la negocieri prin 

mijloace mai sărace în informații, cum este mesageria instantanee în raport cu emailul, pe când 

pentru negociatorii în poziții mai slabe sunt mai avantajați de comunicarea nemijlocită.  

În prezent, SMS (Short Message Service), aplicație de telefonie lansată din 1993 de furnizorii 

de servicii telefonice, este un mijloc extrem de simplu de comunicare, larg utilizat, preferat 

uneori apelului telefonic, dar care a pierdut însă mult din popularitate odată cu dezvoltarea 

aplicațiilor de mesagerie instant precum WhatsApp. Avantajele sale vin din caracterul diferit de 
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telefonia vocală. Pe când comunicarea prin telefonie vocală necesită răspunsul la apel în 

momentul lansării intenției de comunicare, iar lipsa răspunsului la apel face imposibilă 

comunicarea, mesajul scris este lansat la momentul dorit de emițător, și poate fi regăsit și citit de 

destinatar la un moment convenabil lui. Mesajele scrise, pot fi și arhivate, spre deosebire de 

convorbirile telefonice, și păstrează o trasabilitate precisă. Un alt avantaj tehnologic care îî 

păstrează un atu SMS-ului în raport cu mesageria instantanee este posibilitatea de a fi utilizat în 

condiții de calitate slabă a semnalului de telefonie; aceasta face posibilă comunicarea prin SMS 

pe zone mai extinse decât prin mesagerie instantanee. Dezavantajele SMS-urilor sunt date de 

limita lungimii mesajului. În plus, scrierea de mesaje lungi și a unui număr mare de mesaje este 

îngreunată de limita dimensiunilor majorităților telefoanelor, care nu permite scrierea facilă de 

text. Aplicațiile pentru negocierea la distanță ale SMS-urilor sunt secundare. SMS-ul poate fi util 

pentru organizarea negocierii, transmiterea rapidă de informații scurte necesare pe parcursul 

derulării negocierii, compensarea unui apel telefonic eșuat etc. Negocierile simple, bazate pe un 

istoric la relației de comunicare, pot valorifica SMS-ul pentru derularea unor ”târguieli” rapide.  

Faxul (nume provenit din facsimile – copia imprimată a unui document) este o tehnologie de 

transmitere a unei imagini prin rețelele de telefonie. Faxul a fost multă vreme singura posibilitate 

de a transmite la distanță rapid, cu costuri accesibile, a unor copii ale unor documente. Dat fiind 

specificul său, este o tehnică de comunicare asincronă. Dezvoltarea internetului a permis 

transmiterea simplă de documente originale sau scanate prin email, iar dezvoltarea telefoniei 

mobile, pe de altă parte, în detrimentul telefoniei fixe - suportul tehnic tradițional al faxului,  au 

avut ca efect transformarea faxului într-o tehnologie marginală. În prezent, utilizarea faxului este 

greoaie, multe companii renunțând la acest mediu de comunicare, în favoarea comunicațiilor prin 

email. Utilizarea faxului rămâne marginală în negocierea la distanță, ca tehnologie auxiliară, sau 

pentru transmiterea de documente în locații care nu dispun de mijloace alternative (email), sau 

pentru scopuri de comunicări oficiale, generice, când adresa de email a destinatarului unui mesaj 

nu poate fi identificată și/sau se dorește o comunicare mai rapidă decât prin  poștă.  

Trăsătura care influențează aplicabilitatea serviciilor poștale o reprezintă imposibilitatea 

comunicării în timp real între expeditor și destinatar. Pe de altă parte, telecomunicațiile 

electronice și digitale au o limită certă: lipsa posibilității transferului fizic al unui obiect. În 

aceste condiții, cele două tipuri de comunicații la distanță vor putea concura și pe viitor, 

răspunzând nevoilor diversificate ale civilizației umane. Curieratul rămâne singurul mod de 

telecomunicație dedicat transferului fizic de obiecte. Utilizarea poștei ca mijloc de comunicare la 
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distanță se lovește de caracterul său de comunicare asincronă. Prin urmare, aplicațiile actuale ale 

poștei în negocierea la distanță sunt limitate; poșta rămâne canalul la care se apelează în 

negociere pentru: transmiterea procedurală de oferte sau alte documente cu caracter oficial, 

uneori impuse de uzanțe, proceduri etc., prin scrisori recomandate cu confirmare de primire; 

transmiterea diferitelor contracte între negociatori, dacă uzanțele sau legea impun un format 

material sau forma originală a documentelor; transmiterea de colete voluminoase cu documente 

sau alte obiecte utilizate pe parcursul negocierii (ex. cataloage, mostre etc.); comunicarea cu 

entități care nu dispun sau nu fac publice alte mijloace de contact (telefon, email, site web etc.). 

Negocierea la distanță prin comunicare audio se poate face printr-o plajă mai restrânsă de 

tehnici de telecomunicații decât cea scrisă: comunicarea prin telefonie, prin rețele de telefonie 

sau internet; comunicarea prin audioconferințe prin rețele de internet. Deși este cea mai populară 

cale de telecomunicație între persoane, extensie la distanță a interacțiunii sociale caracteristică 

omului – vorbirea articulată, comunicarea prin voce la distanță pierde din elementele celei făcute 

față în față. Comunicarea prin voce nu surprinde expresia feței, nu surprinde prezența corporală, 

iar acest lucru determină o înțelegere mai dificilă a emoțiilor și a sensurilor subtile. Totuși, 

comunicarea orală valorifică o serie de avantaje, în raport cu cea scrisă: reacțiile interlocutorului 

pot fi observate; feedbackul comunicării este rapid; pune în valoare abilitățile interlocutorului, 

bazate și pe alte registre de limbaj. 

Dintre tehnologiile de comunicație la distanță moderne, telefonia este cea mai longevivă. De 

la invenția sa în 1876, când G.Bell reușea să comunice printr-un fir între două case, telefonia a 

parcurs un drum plin de noi invenții: telefonia digitală, telefonul mobil, video-telefonul, 

smartphone, faxul, aplicațiile software de telefonie mobilă, mesageria SMS, conexiunea la 

internet etc. Ușurința de utilizare, accesibilitatea, disponibilitatea ridicată și adaptabilitatea la 

nevoile specifice ale unui spectru larg de utilizatori au transformat telefonul și telefonia, în 

special telefonia mobilă,  dintr-o industrie într-un reper social. Negocierea prin telefon se înscrie 

în modelul loc-timp formulat de L. Thompson în categoria ”același moment, locuri diferite”, 

interlocutorii comunicând simultan, dar aflați la distanță. Adesea, acest mod de negociere este 

considerat alternativa preferată la negocierile față în față. Chiar și negocierile clasice, față în față, 

au integrate pasaje de comunicări telefonice, pentru clarificarea unor probleme punctuale sau 

pentru aspecte organizatorice în pregătirea sau derularea negocierii. 

Avantajele telefoniei reies din caracterul său simplu și practic: oferă posibilitatea unei 

comunicări în timp real cu costuri reduse sau accesibile aproape tuturor. Dezavantajele 
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comunicației prin telefon vin tot din caracterul ei sincron: comunicarea poate avea loc doar dacă 

conlocutorii sunt dispuși și disponibili să o poarte în același timp. Indisponibilitatea unuia face 

imposibilă comunicarea la momentul dorit, iar mesajul poate fi pierdut. SMS-ul și mesageria 

vocală (aceasta din urmă, mai puțin populară pentru cultura europeană) pot suplini lipsa 

răspunsului la apel cu un mesaje scris sau vocal, dar unilateral.  

Caracteristicile principale ale negocierii prin telefon sunt ambivalente, putând fi transformate 

în avantaj dacă negocierea este corect pregătită și condusă, sau în dezavantaj, dacă nu sunt 

fructificate: prin telefon se spune mai ușor nu, față de o întâlnire față în față; negocierea prin 

telefon estre mai rapidă decât una directă; competitivitatea negocierii prin telefon este mare, 

favorizând ambianțe favorabile comportamentului win-lose; riscurile sunt mai mari, existând o 

șansă mai mare pentru apariția unui învingător și a unui învins. Negocierea prin telefon 

stimulează negociatorii să se pregătească mai temeinic, pentru a putea concentra mai eficient 

atenția discuției. Totodată, în multe cazuri distanța între negociatori este o soluție benefică, mai 

ales când contactul direct ar fi născut sau trezit antipatii subiective referitoare la persoane, 

telefonul devenind astfel un ”tampon”. 

Audioconferința este alternativa online a telefoniei, similară ca mecanism de comunicare, dar 

beneficiind de facilitățile de interconectare ale internetului. Audioconferința prin aplicații online 

este un substitut al conversației audio prin telefon – foarte comună. Aplicațiile speciale de 

audiostreaming permit convorbiri prin rețele internet, între utilizatori de computere sau între 

utilizatori de computere și utilizatori de telefoane. Avantajele sale provin din comunicarea 

simultană între mai mulți conlocutori, care este mult mai dificilă sau uneori imposibilă prin 

telefonia obișnuită. De asemenea, devine atractivă pentru a realiza convorbiri telefonice prin 

internet la distanțe mari, ca alternativă cu costuri mai mici la telefonia internațională. În plus, 

concomitent cu conversația audio, prin aplicațiile online pot fi transmise și documente, și text, 

care pot fi folosite în discuțiile online. Dezavantajele vin din necesitatea de a dispune de un 

echipament specific, precum și din caracterul imperfect al transmisiei prin internet, care 

generează apariția unor întârzieri în transmiterea/recepția semnalului, neplăcute pentru o 

conversație de durată. Aplicabilitatea pentru negociere este posibilă când toți participanții la 

negociere dispun sau pot dispune de echiparea tehnică necesară și sunt familiarizați cu utilizarea 

ei.  

Telecomunicația prin imagini și sunete în timp real este vârful de tehnologie al 

comunicațiilor, care realizează apropierea maximă posibilă prin tehnici de comunicație la 

distanță. Negocierea la distanță prin comunicare video valorifică două tehnologii care fac 
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posibilă transmiterea audio-vizuală: videotelefonia, prin interfețe și rețele de telefonie, respectiv 

videoconferința, prin rețele de internet. În raport cu comunicarea scrisă sau cea prin voce, 

comunicarea video valorifică mult mai mult din spectrul de limbaje umane. Pe lângă limbajul 

verbal și paraverbal, care comunică sub jumătate din informațiile receptate conștient și 

inconștient, comunicarea video activează și canalul limbajului non-verbal, al corpului, din care o 

bună parte pot fi, în acest caz, receptate. Rolul limbajului nonverbal, corporal, este bivalent. Pe 

de o parte, este suportul cu eficiența cea mai mare de transmiterea a unui mesaj către un receptor; 

în lipsa sa, comunicarea este incompletă. Pe de altă parte, limbajul corporal îl ajută pe receptor să 

descifreze într-o cheie mai complexă mesajul primit, și totodată poate deveni un instrument 

pentru a filtra corectitudinea mesajului verbal. Conform modelului timp-loc al lui L. Thompson, 

comunicația video la distanță se încadrează în categoria ”același moment – locuri diferite”, 

caracterizat prin comunicare sincronă pentru persoane aflate în locuri diferite. 

Videoconferința este tehnologia cea mai evoluată de comunicație la distanță, care se apropie 

cel mai mult de prezența fizică, prin efectul mixt vizual-auditiv al comunicării. Videoconferința 

permite o comunicare în timp real, sincronă, însă necesită un echipament special și o conexiune 

de internet cu lățime de bandă mare. Echipamentul poate să fie unul adaptabil la un computer 

(cameră web, microfon, difuzoare/căști, rețea internet de mare viteză). Nivelul superior la 

tehnicii din prezent îl reprezintă sistemele de tele-prezență, cu echipamente de înaltă 

performanță care sunt utilizate pentru a crea medii foarte fidele pentru videoconferințe. Video-

telefonia prin telefon – constând în transmiterea de imagini video și sunete audio la distanță 

prin intermediul telefoniei, care permite comunicarea în timp real între interlocutori, este o 

tehnologie încă limitată ca utilizare, datorită costurilor încă importante ale terminalelor care 

permit acest gen de telefonie. Utilizarea ei este similară cu videoconferința, însă dezvoltarea 

rapidă a tehnologiei  telefoanelor și a internetului va face ca granița între cele două tipuri de 

telecomunicație să nu mai existe, existând deja terminale moderne de telefonie cu aplicații de 

videoconferință prin internet. 

Cel mai important avantaj în acest tip de telecomunicație este cel al comunicării vizuale, dar 

el este pus în balanță cu dezavantajele tehnice – necesitatea unui echipament adecvat și a unei 

conexiuni internet de calitate, precum și unele dificultăți  de punere în funcțiune a unei 

conferințe între mai multe persoane sau unele imperfecțiuni care pot apărea pe parcursul 

comunicării. Aplicabilitatea pentru negociere este interesantă, ca o alternativă de comunicare 

sincronă mai convingătoare la audioconferință sau discuții telefonice, dar limitarea principală 



23 

 

este necesitatea ca participanții la discuția la distanță să dețină echipamente de videoconferință 

compatibile. 

Capitolul 3, NEGOCIEREA UTILIZÂND O LIMBĂ STRĂINĂ – TENDINȚE ȘI 

EFECTE, este dedicat studiului tendințelor actuale în negocierea utilizând o limbă străină. 

Negocierea presupune, fundamental, comunicare între părți, cu scopul de a apropia poziții 

diferite. Un astfel de proces complex de comunicare are la bază valorificarea limbii, ca mijloc de 

codificare și decodificare a mesajelor. Negocierea într-o limbă cunoscută face ca procesul de 

comunicare să devină mai ușor, negociatorii putând să își exprime pozițiile proprii și să înțeleagă 

corect și complet pozițiile partenerilor de negociere.  

Calitatea comunicării stă sub influența barierelor de comunicare, printre care și condițiile 

comunicării (față în față/la distanță), tehnica de telecomunicație, limba de comunicare sau 

diferențele culturale.   Dificultățile de negociere pot interveni nu doar din necunoașterea limbii 

de negociere, dar și din necunoașterea stilului de exprimare specific unei culturi proprii fiecărui 

negociator. Astfel, fiecare va utiliza limba străină drept o traducere a propriului mesaj, însă 

modul de adaptare a stilului de construcție argumentară poate genera diferențe de exprimare, 

respectiv înțelegere și percepție a mesajului care pot interfera ineficient în comunicare. 

Specialiștii avertizează asupra riscurilor utilizării unei limbi străine, în condițiile în care 

utilizatorul nu o stăpânește suficient de bine: pot apărea neînțelegeri, dar mai ales poate apărea 

riscul ca, făcând eforturi pentru a utiliza corect limba străină, să se neglijeze detalii importante 

care țin de negocierea propriu-zisă. Succesul în negocierea într-o limbă străină este un complex 

de factori de influență.  

Limba este vectorul de bază al comunicării, comunicarea dezvoltând și modelarea limbilor, pe 

parcursul istoriei umane. Tendința naturală a oamenilor este de a comunica în propria lor limbă, 

cea mai confortabilă pentru auto-exprimare, dar și pentru a înțelege pe alții.  Evoluția istorică și 

politică a statelor lumii a implicat răspândirea eterogenă pe Glob a diferitelor limbi, sub influența 

cuceririlor geografice, a politicilor de expansiune imperială, a creșterii demografice și a efectelor 

ei, a migrațiilor, sau a mișcărilor sociale pentru identitate culturală sau națională.  

Larga circulație a oamenilor și a bunurilor de pe glob, dezvoltarea schimburilor comerciale 

internaționale și creșterea rolului organizațiilor globale amplifică tendința spre simplificarea 

comunicării, iar una dintre căile de simplificare a ei este utilizarea unei limbi comune, o limbă 

internațională. Lingua franca este termenul care definește generic o limbă sau un dialect a căror 

utilizare face posibilă comunicarea între vorbitori de limbi materne diferite. Problematica 

comunicării facile într-o limbă comună este de mare actualitate, într-o epocă definită de 
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globalizarea producției, a serviciilor sau a schimburilor comerciale. Cercetările demonstrează 

cum țările care împart o limbă comună cunosc o creștere a schimburilor comerciale reciproce.  

Această tendință a epocii contemporane spre simplificarea comunicării este caracterizată în 

lucrare drept o ”tendință anti-Babel”, în contrast cu simbolistica multilingvismului din parabola 

biblică a turnului Babel. Alegerea unei limbi comune de comunicare este influențată de contextul 

comunicării, dar și de contextul social, cultural sau economic al mediului de origine al 

comunicatorilor. 

Pentru a estima gradul în care o limbă națională poate deveni o limbă de comunicare la nivel 

internațional, în cadrul cercetărilor a fost propus conceptul de "vocație de limbă pentru 

comunicarea internațională", care exprimă măsura în care o limbă este suficient de răspândită 

pentru un număr mai mare de state, precum și măsura în care acoperă o zonă geografică mai 

largă și intră în contact cu populații mai mari, pentru a genera o utilizare pe scară largă, la nivel 

regional sau global. Această vocație a unei limbi pentru a deveni limbă pentru comunicare 

internațională implică 3 criterii, definite în lucrare: (1) răspândirea geografică (măsurată prin 

acoperirea continentelor locuite); (2) numărul de țări din lume care o utilizează, statutar sau de 

facto, ca limbă națională sau administrativă / limbă de lucru (măsurat prin numărul de țări care 

au acordat un statut oficial pentru această limbă); (3) numărul de persoane expuse limbii, care 

intră în contact cu acesta prin utilizare directă sau ocazională (măsurat de populația totală a 

țărilor cu această limbă recunoscută ca limba oficială). 

Cercetarea a plasat toate limbile naționale recunoscute oficial în 5 clustere, grupate pe 3 

nivele de intensitate (scăzută, medie, puternică) și 2 niveluri de funcționalitate (globală, 

regională) a vocației de limbă de comunicare internațională. Această grupare pe clustere creează 

o ierarhie relativă. Cum era de anticipat, limba engleză este clasată în clusterul cel mai bine 

plasat, având cea mai puternică vocație de limbă de comunicare internațională, iar limbile 

franceză și spaniolă au o vocație medie de limbă de comunicare internațională la nivel global. 

Alte limbi au mai degrabă o vocație de limbă de comunicare internațională la nivel regional 

decât la nivel mondial, vocații mai puternice având la acest nivel regional limbile rusă și arabă, 

iar mai puțin puternice limbile: portugheză, olandeză, chineză, italiană și germană. Alte 13 limbi 

recunoscute ca limbi naționale în cel puțin două țări, precum și alte 88 de limbi recunoscute ca 

limbi naționale într-o singură țară, se află în partea de jos a acestei ierarhii, cu o vocație scăzută 

de limbă de comunicare internațională, atât la nivel global, cât și la nivel regional. Noul concept 

propus, de vocație de limbă pentru comunicarea internațională, este util pentru a prezice 

evoluția viitoare a comunicării internaționale. De asemenea, modelul propus este capabil să 
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explice și de ce, pe de o parte, există atât de puține limbi care sunt preferate la scară globală în 

comunicarea de afaceri, iar pe de altă parte de ce, doar un număr foarte redus de limbi s-au 

impus în timp ca limbi de afaceri internaționale.  

În ultima parte a cercetării documentare, lucrarea trece în revistă tendințele în utilizarea 

limbilor străine în afacerile internaționale. Analizele sociologice au identificat percepția că, în 

perspectiva anilor 2020, cunoașterea a cel puțin o limbă străină este unul dintre cele mai 

importante 3 abilități-cheie care vor conta pentru a deveni atractiv pe piața muncii. Chiar și 

pentru profesioniștii având engleză ca limba maternă, cunoașterea unei alte limbi străine este 

considerată în foarte mare măsură importantă. 

Dintre toate limbile cu caracter internațional, cea mai largă, dar și intensă răspândire, a avut-o 

limba engleză. Cel mai puternic factor care a susținut răspândirea limbii engleze a fost procesul 

de globalizare accentuat începând cu anii 1990, la nivel economic și social. Dezvoltarea rapidă a 

internetului, pornit din SUA, începând cu ultimii ani 1990, a condus la o supremație a acestei 

limbi în mediul digital, dar și în domeniul IT, iar expansiunea la nivel global a companiilor 

multinaționale a consolidat folosirea limbii engleze în mediul de afaceri. Cercetările din ultimii 

10 ani au identificat mai specific această limbă comună, drept Business English as Lingua 

Franca (acronim BELF). Caracterul de limbă funcțională al BELF o transformă într-o limbă vie, 

în evoluție continuă. Cel mai important fenomen remarcat de specialiști este abandonarea 

dezideratului de a realiza comunicarea perfectă prin utilizarea limbii engleze cu priceperea 

similară vorbitorilor nativi, în favoarea concentrării pe abilități și metode de comunicare într-o 

limbă mai flexibilă. Studiile relevă o evoluție în pragmatica utilizării limbii engleze ca limbă 

străină: treptat, s-a trecut de la îngusta competență lingvistică la competența comunicațională, 

pentru ca în prezent să devină importantă competența de comunicare interculturală. Cercetările 

efectuate asupra utilizării limbii engleze de către non-nativi, în contexte diverse, converg spre 

câteva concluzii comune: neînțelegerile între interlocutori nu sunt frecvente, iar când totuși apar, 

ele se rezolvă fie prin modificări de topică, fie prin negocierea sensului mesajului, prin refrazare, 

repetiție. Spre deosebire de utilizarea unei limbi ca limbă internațională vorbită, unde incidența 

neconformităților de limbă este mai ridicată, utilizarea în scris a aceleiași limbi generează mult 

mai puține neconformități. 

Deși limba engleză prezintă o serie de dezavantaje ca limbă internațională (limbă nefonetică 

cu pronunție variabilă, polisemie, conjugări neregulate etc.), numărul de vorbitori nativi a fost 

depășit de numărul de vorbitori non-nativi. Tendințele viitoare încurajează profesioniștii de 

afaceri spre multilingvism, spre învățarea și folosirea a încă unei limbi străine, pe lângă cea 
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engleză, pentru a se bucura de avantaje competitive în piața globală. Și susținătorii realiști ai unei 

limbi comune internaționale admit că o alternativă la dezvoltarea implacabilă a utilizării limbii 

engleze pe scară largă este încurajarea utilizării paralele a limbii materne și a altor limbi cu 

importanță secundară economică. 

 

Capitolul 4, STUDIUL EFECTELOR MEDIULUI DE COMUNICARE ȘI  AL 

UTILIZĂRII UNEI LIMBI STRĂINE ASUPRA NEGOCIERII LA DISTANȚĂ, dezvoltă 

rezultatele studiilor aplicative din cadrul cercetării doctorale. Pornind de la ipoteza de 

cercetare:”Există particularități locale ale negociatorilor implicați în negocieri internaționale, 

iar acestea sunt influențate de comunicarea la distanță, de contextul de negociere, precum și de 

folosirea unei limbi străine în comunicare”, cercetarea doctorală derulată se structurează pe două 

etape: prima etapă este cea a unei cercetări calitative, ce are ca obiectiv formularea unor ipoteze 

de cercetare pentru a doua etapă a studiului – o cercetare exploratorie, care este un studiu al 

efectului cumulat al influenței limbilor străine și a celei tehnologice asupra comunicării, în 

negocierea între parteneri de afaceri aflați pe lanțul de aprovizionare, urmărind să identifice 

modificări comportamentale în situații concrete de negociere. 

Cercetarea calitativă asupra comportamentelor și percepțiilor în negocierea la distanță într-

o limbă străină, descrisă în capitolul 4.1,  s-a derulat pe baza unui interviu semistructurat, având 

ca temă: ”Comportamente și percepții în negocierea la distanță într-o limbă străină”. Obiectivul 

de cercetare urmărit a fost calibrarea ipotezelor pentru o cercetare cantitativă, prin obținerea de 

corelații între percepțiile comunicatorilor privitor la influențele limbii străine și a metodelor de 

negociere utilizate, precum și a mediilor de comunicare utilizate, urmărind să identifice și 

percepția acestora asupra avantajelor și dezavantajelor în negocierea la distanță într-o limbă 

străină. Grupul țintă al cercetării calitative a fost constituit din specialiști în achiziții dintr-o 

companie de telecomunicații, membră a unui grup internațional, având frecvent interacțiuni cu 

furnizori din alte țări de pe 4 continente, în cadrul cărora utilizează o limbă străină. Ghidul de 

interviu a fost construit pentru a fixa cadrul discuției prin teme și întrebări predefinite, dar care să 

permită intervievatorului să devieze de la plan pentru a adresa întrebări specifice, în scopul de a 

ghida discuţia. Interviul a fost structurat pe mai multe secțiuni: Autoprezentarea, Alegerea limbii 

de comunicare, Alegerea canalului de comunicare, Caracterizarea negocierii în contextul 

canalelor de comunicare, Utilizarea negocierii la distanță, Miscellanea.  

Concluziile cercetării calitative, din prima parte a studiului, au fost valorificate în formularea 

unor ipoteze de lucru pentru a doua etapă a studiului, cea a unei cercetări exploratorii. 
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Interlocutorii au indicat utilizarea cu preponderență a limbii engleze în cadrul comunicării cu 

partenerii din alte țări, din aval sau din amonte de pe lanțul de aprovizionare: limba engleză – 

aproape în totalitate. În ceea ce privește alegerea canalului de comunicare, interlocutorii sunt 

dependenți, într-un anumit grad, de cadrul de comunicare specific industriei în care își desfășoară 

activitatea, care are drept cutume principale comunicarea prin mesagerie electronică (email), în 

scopul trasabilității discuțiilor comerciale și a implicării în discuții a tuturor persoanelor vizate. 

Pe lângă acest canal online de comunicare scrisă, mai sunt utilizate și alte canale online, însă 

specializate: platforme de comunicare, platforme de file sharing (partajare de documente în 

format digital). În urma cercetării, s-a evidențiat o ierarhie relativă a frecvenței de utilizare a 

diverselor canale de comunicare. Au fost identificate și situații frecvente în care sunt asociate 

mai multe canale de comunicare, având ca scop creșterea șanselor de a obține rezultatele scontate 

din negociere. Schimbarea canalului de comunicare este folosită și ca un mijloc de escaladare a 

negocierii. Persoanele intervievate au menționat o serie de tehnici utilizate în negocierile la 

distanță, fiind preferate: tocmeala cu descreșterea progresivă a prețului, în cadrul căreia se 

urmărește scăderea progresivă a prețului contractat; stabilirea unei ancore de preț (de exemplu: 

limită de buget, preț-țintă) și susținerea ei pe parcursul negocierii; invocarea competiției cu 

furnizori alternativi; invocarea constrângerilor bugetare pentru a argumenta solicitări de reduceri 

succesive. Toate persoanele intervievate au identificat influențe ale culturii locale și a limbii 

engleze, percepute asupra negocierii la distanță. Studiul a scos în evidență că amestecul de stil 

local cu stil individual și cu nivelul individual de cunoaștere a limbii engleze influențează 

eficiența negocierilor. Stăpânirea mai bună sau mai redusă a limbii străine de către interlocutor 

poate constitui dezavantaje sau poate fi valorificată ca un avantaj. 

Un accent important a fost pus asupra Cercetării exploratorii asupra comportamentelor și 

percepțiilor în negocierea la distanță într-o limbă străină, descrisă în cadrul capitolului 4.2. 

Cercetarea exploratorie își propune să identifice modificări comportamentale și modul în care se 

modifică percepțiile și reacțiile individuale în unele situații concrete de negociere: negocierea la 

distanță, utilizând medii variate de comunicare; negocierea în limbile română, respectiv engleză, 

în situații cu caracter conflictual; negocierea în limba engleză, în situații în care se folosesc 

cuvinte care pot crea confuzii de înțelegere a sensului (false friends). Prin urmare, cercetarea 

exploratorie a fost structurată în 3 module:  

 Experimentul sociologic (1) de simulare a negocierii la distanță, având ca obiectiv 

cercetarea cu privire la modificarea percepțiilor agresivității, a satisfacției și a reacțiilor în 

negocierea prin mesaje scrise în limbile română, respectiv engleză, a formulat 3 ipoteze de 

cercetare:  
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 H 1.1 Negocierea în limba engleză a unui vorbitor nativ de limbă română conduce la o 

modificare a percepției a agresivității mesajelor și a reacțiilor în negociere;  

 H 1.2 Modificările percepțiilor și reacțiilor în negocierea în limba engleză a unui vorbitor 

nativ de limbă română sunt influențate de profilul socio-profesional al negociatorului; 

 H 1.3 Modificările percepțiilor și reacțiilor în negocierea în limba engleză a unui vorbitor 

nativ de limbă română sunt influențate de gradul de cunoaștere și de utilizare a limbii engleze. 

 Experimentul sociologic (2) de simulare a negocierii la distanță, având ca obiectiv 

cercetarea cu privire la modificarea percepțiilor agresivității, a satisfacției și a reacțiilor în  

negocierea prin mesaje scrise în limba engleză, în care se utilizează false friends specifice 

limbii române, a formulat o ipoteză de cercetare: 

 H 2.1 Modificările percepțiilor și reacțiilor în negocierea în limba engleză a unui vorbitor 

nativ de limbă română sunt influențate de înțelegerea corectă a sensului unor cuvinte de tip 

false friends. 

 Ancheta sociologică (3), având ca obiectiv cercetarea cu privire la preferințele în 

comunicarea și negocierea la distanță a negociatorilor de limbă nativă română, a formulat 

două ipoteze de cercetare: 

 H 3.1 Preferințele pentru canalele de comunicare și limba de negociere, manifestate de 

vorbitorii nativi de limbă română care utilizează limba engleză în negociere, sunt influențate 

de factori legați de contextul profesional al negociatorilor; 

 H 3.2 Există o preferință mai accentuată pentru un anumit mediu de comunicare, manifestată 

de vorbitorii nativi de limbă română care utilizează limba engleză în negociere. 

Cercetarea exploratorie a avut ca instrument principal un chestionar construit pentru a fi 

valorificat în paralel în cele 3 module de cercetare 1-3. Astfel, chestionarul a alăturat seturi de 

întrebări asociate fiecărui modul, mixarea în acest mod a întrebărilor urmărind pe de o parte 

evitarea unor biasuri în completarea chestionarului, generate de identificarea unui model al 

structurii întrebărilor, iar pe de altă parte, pentru a genera discontinuități în parcurgerea 

chestionarului, pentru a evita generarea de automatisme de completare a acestuia care să 

deformeze calitatea răspunsurilor obținute. Chestionarul, descris în Anexa 1 la lucrare, cuprinde:  

 Un set de 6 perechi de situații de negociere, cu formulări foarte asemănătoare în limbile 

română, respectiv engleză, expunând subiecții la situații cu caracter conflictual aflate în grade 

diferite de ostilitate; setul constituie suportul Experimentului (1); 



29 

 

 Un set de 2 situații de negociere, cu formulări care includ intenționat câte un cuvânt de tip 

false friends, specific mediului comercial, precum și teste de control pentru înțelegerea corectă a 

sensului cuvintelor false friends folosite; setul constituie suportul Experimentului (2); 

 Un set de 6 întrebări cu răspunsuri sau opțiuni multiple, cu formulări care să permită 

evaluarea preferințelor de comunicare în negocierile la distanță, atât în alegerea mediului de 

comunicare, cât și în alegerea limbii de comunicare; setul constituie suportul Anchetei sociale 

(3);  

 Un set de 6 întrebări care să permită construirea unui profil socio-profesional al 

respondenților. 

Pentru derularea experimentelor, a fost aleasă limba engleză ca limbă de formulare alternativă 

a mesajelor, pornind de la concluziile cercetării preliminare și de la realitatea practică a mediului 

de afaceri din România, în care această limbă este utilizată în mod uzual în afaceri internaționale.  

Situațiile și întrebările au fost grupate pe 21 de planșe de prezentare online, iar aplicația 

online a fost programată pentru a efectua o alternanță aleatorie a paginilor și a răspunsurilor la 

întrebările cu răspunsuri multiple, în scopul minimizării stereotipiilor de completare a 

chestionarului.  

Grupul țintă al cercetării îl constituie persoane din medii profesionale variate care derulează 

activități de negociere comercială în care sunt fie vânzător, fie cumpărător, negocieri derulate 

atât în limba română, cât și într-o limbă străină, indiferent de gen, vârstă, domeniu profesional 

sau nivel de experiență. Eșantionarea unui astfel de grup țintă este un demers dificil, atât prin 

dificultatea de a delimita strict grupul (de exemplu, la câteva  domenii de activitate), cât și prin 

caracterul foarte variat al activităților profesionale care implică negocierea. În consecință, s-a 

optat pentru administrarea chestionarului unui public ales aleatoriu din medii cât mai variate 

profesional, profesioniști rezidenți sau a originari din România, având drept criterii de pre-

filtrare activitatea în roluri de vânzare sau aprovizionare în companii  private, publice sau 

instituții de stat, concomitent cu utilizarea cel puțin ocazională a unei limbi străine în negociere.  

Chestionarul a fost administrat unui număr de 96 de respondenți din principalele orașe ale 

României, acoperind toate zonele geografice, inclusiv unui număr de 5 respondenți de limbă 

nativă română, domiciliați în țări din Europa și America de Nord. În urma verificării 

chestionarelor completate, au putut fi validate 51 de chestionare, care au constituit baza 

cercetării efectuate. Structura socio-profesională a grupului studiat a fost considerată suficient de 

relevantă și echilibrată pentru obiectivul cercetării, sub aspectul diversității segmentelor 

acoperite, iar numărul de seturi de răspunsuri este suficient de mare pentru a permite analize 
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statistice cu putere mai mare, mărimea de date apreciată ca fiind suficient de mare pentru 

statistică în cercetări psihosociologice fiind de minim n=30.  

Din perspectivă terminologică, cercetările denumite Experimentul (1) și Experimentul (2) sunt 

caracterizate prin absența repartiției aleatorii a subiecților în grupul luat în studiu, ceea ce reduce 

reprezentativitatea eșantionului utilizat. Tehnic, această repartiție aleatorie face diferența dintre 

un experiment randomizat veritabil și un cvasi-experiment, în sensul definit de cercetarea 

psihosociologică. Prin urmare, cercetările sunt asumate ca cvasi-experimente cu modele 

factoriale, pentru care se utilizează un set de control, și anume o pereche de simulări limba 

română-limba engleză pentru care gradul de ostilitate al mesajelor este considerat neutru în 

raport cu restul simulărilor. În cadrul cvasi-experimentelor menționate, același grup de studiu va 

fi pe rând grup de control și grup experimental, rezultatele fiind comparate, iar chestionarul fiind 

construit pentru a contrabalansa efectul de ordine și de antrenament în operarea chestionarului 

online 

”Efectul de deplasare spre roșu” între negocierile în limba română și negocierile în limba 

engleză este principala constatare din cadrul Experimentulului sociologic (1), descris în detaliu 

în capitolul 4.3.  

Prelucrarea și interpretarea rezultatelor experimentului au implicat un aparat metodologic 

complex. Semnificative sunt alegerea și construcția scalelor de măsurare. Alegerea scalelor de 

măsură pentru percepții (percepția asupra ostilității, percepția asupra satisfacției) s-a orientat 

către o scală ordinală de la 1 (aprecierea cea mai rea) la 10 (aprecierea cea mai bună). Alegerea 

scalei ordinale 1-10 a fost făcută ținând cont de criteriile care țin de obținerea unor date statistice 

de o fidelitate ridicată, precum și de contextul cultural românesc, în care respondenții sunt 

familiari cu scala 1-10 de notare a performanței școlare sau altor aprecieri calitative. Au fost 

luate în considerare și concluziile cercetărilor asupra avantajelor acestui tip de scală în 

înregistrarea facilă și relevantă a percepțiilor/sentimentelor, acest tip de scală fiind percepută ca 

fiind mai ușor de utilizat și mai relevantă în exprimarea sentimentelor (engl. feelings), în 

comparație cu scalele Likert clasice cu 5 sau 7 nivele. Deși utilizarea scalelor de tip Likert a 

devenit o normă în cercetările sociologice, există deja susținători puternici ai scalelor cu mai 

multe nivele, iar scala cu 10 nivele fără punct de mijloc (de tip neutru ”așa și așa”, ”nici...nici...”) 

este apreciată ca putând oferi o posibilitate mai mare de a detecta o modificare, inclusiv prin 

eliminarea unor biasuri generate de evitarea răspunsului prin plasarea în opțiunea de mijloc. 

Utilizarea acestui tip de scală cu număr par de nivele are limitările absenței unui punct de mijloc 
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clar definit. Acest fapt, însă, înlătură un dezavantaj al utilizării scalelor cu punct de mijloc (de 

regulă, scale cu număr impar de nivele) - susceptibilitatea de a induce biasuri de evitare: studiile 

au relevat că o parte dintre respondenții indeciși aleg punctul de mijloc pentru a evita o întrebare 

la care nu știu sau nu preferă să răspundă, influențând în acest fel direct frecvența pentru scorul 

de mijloc, și, indirect, frecvențele pentru celelalte scoruri non-neutre, motiv pentru care 

specialiștii susțin eliminarea punctului de mijloc, neutru, din scale, în cercetările care urmăresc 

obținerea unei opinii clare în ce privește atitudinea față de o situație.  În analiza Experimentului 

(1), s-a folosit o metodă propusă de Dawes, de raportare la un scor neutru virtual de 5.5, în raport 

cu care se fac caracterizările celorlalte scoruri. 

Dacă pentru scalele de măsură pentru percepții s-a optat pentru o scală predefinită, expusă și 

în chestionar, alegerea scalelor de măsură pentru reacții s-a făcut având în vedere dificultatea de 

a analiza în paralel date obținute pe scale ordinale de răspunsuri, respectiv prin întrebări cu 

răspunsuri multiple. Prin urmare, s-a apelat la o construcția unei scale Likert fuzzy, utilizând o 

metodă propusă de Li (2010) pornind de la conceptul de mulțimi fuzzy / logică fuzzy (eng. fuzzy 

= vag, neclar) - care permit caracterizarea proceselor care nu au parametri definibili în termeni 

preciși, ci mai degrabă pe scale relative. Această metodă presupune: (i) crearea unui portofoliu 

de criterii de evaluare a scalei; (ii) atribuirea de scoruri pentru fiecare criteriu, în baza unor 

evaluări relative care țin de contextul scalei; (iii) atribuirea de criterii pentru fiecare set de 

răspunsuri primit; (iv) calculul scorului fuzzy agregat, care constituie valori pe noua scală Likert 

fuzzy. Construcția scalei Likert fuzzy a agresivității reacțiilor în cazul Experimentelor (1) și (2) a 

folosit un set de criterii utilizate în ierarhizarea ostilității  mesajelor: 5 criterii bazate pe o scală 

ascendentă a agresivității  (0=acceptarea; 1=negația, directă sau indirectă; 2 = ostilitatea 

mesajului; 3=agresivitatea manifestată; 4 = ruptura relației) și 2 criterii care să cuantifice 

modificările de termeni contractuali (1 =  modificări favorabile; -1 = modificări nefavorabile).  

Fiecare opțiune de răspuns a primit un scor individual pe scala Likert fuzzy creată astfel. 

Ulterior, seturile de răspunsuri multiple pentru fiecare întrebare au primit un scor agregat, 

calculat prin însumarea între: (i) Suma scorurilor individuale ale fiecărei opțiuni alese; (ii) 

Factorul (-0,5) care penalizează seturile de răspunsuri în care respondentul alege concomitent 

opțiunea ”Voi accepta situația” (scor=0) alături de altă opțiune, considerând că nivelul de 

ostilitate al răspunsului multiplu scade, în comparație cu un răspuns în care sunt doar opțiuni cu 

nivele de agresivitate mai ridicate. Pentru această scală, valoare neutră este scorul individual al 

răspunsului neutru ”Voi accepta situația” (semnificație: ”nu voi avea niciun alt fel de reacție”). 

Scorul neutru este 0, și este plasat la baza scalei, pentru simulările 1, 2, 3 și 5, respectiv în prima 

treime a scalei pentru simulările 4 și 6. 
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Alegerea metodelor de analiză pentru rezultatele experimentului s-a făcut în baza analizei 

prealabile a rezultatelor experimentului. Evaluarea normalității distribuției s-a efectuat cu 

ajutorul testului Anderson-Darling a indicat o distribuție non-normală pentru seturile de 

răspunsuri. Distribuția non-normală, dar și caracterul ordinal al datelor, a indicat necesitatea de a 

utiliza metode non-parametrice de analiza statistică.  Pentru a determina tipurile de metode non-

parametrice adecvate (pentru variabile dependente sau pentru variabile independente), s-a 

evaluat dependența variabilelor, cu ajutorul testului de corelație al rangurilor Spearman, 

concluzia fiind că perechile de răspunsuri în limbile română și engleză sunt dependente (o 

singură excepție, din 18 perechi de seturi de date). În consecință, se alege testul Wilcoxon al 

sumei rangurilor ca metodă de analiză a identității distribuției seturilor de date în pereche, iar 

metoda computerizată de calcul a folosit estimarea Hodges-Lehmann pentru medianele 

populațiilor de date comparate; în baza rezultatelor sale, se poate afirma că, pentru toate 

perechile de seturi de răspunsuri la chestionar, deplasarea pozițiilor distribuțiilor celor două 

populații este diferită de zero, deci distribuțiile populațiilor sunt diferite. Această constatare este 

esențială pentru rezultatele Experimentului (1), demonstrând (la un  interval de încredere de 

95%), că există diferențe între percepțiile și reacțiile respondenților înte simulările în 

pereche în care se folosește, comparativ, comunicarea în limba română, respectiv limba engleză. 

Pentru a determina natura diferențelor dintre perechile de distribuții de date, o primă serie de 

informații provine de la parametrii statistici descriptivi ai populațiilor, indicatori ai tendinței 

centrale. Pentru toate cazurile, analiza diferențelor relative ale mediilor pătratice și aritmetice 

este semnificativă, peste nivelul de 5 % asimilabil unui interval de încredere acceptabil statistic. 

De asemenea, pentru o bună parte dintre perechile de seturi de răspunsuri, se identifică și o 

diferență între medianele seturilor de date, și o diferență între modurile seriilor, într-o măsură 

mai redusă. Cu toate acestea, datele obținute prin analiza parametrilor statistici descriptivi ai 

tendinței centrale nu oferă suficiente informații asupra naturii diferențelor dintre seturile de 

răspunsuri, și nici asupra amplitudinii deplasării pozițiilor acestor distribuții. Indiciile analizei 

preliminare a indicatorilor tendinței centrale au fost completate cu analiza aprofundată 

distribuțiilor, cu ajutorul indicatorilor de segmentare mai fină – cuartilele și decilele. Din analiza 

acestora, se poate concluziona că apar cu o incidență mai mare răspunsuri la întrebări care 

indică o percepție mai favorabilă la situațiile simulate în limba engleză, comparativ cu cele 

similare simulate în limba română. 

O analiză complexă a cuartilelor și a distribuției seriilor de date este făcută cu ajutorul 

diagramelor violin plot (Figura R.1) recunoscute pentru informațiile utile pe care le pot oferi în 

analiza exploratorie a datelor (diagramele violin plot sunt o variantă de diagramă dezvoltată 
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pornind de o diagramă box plot, care, pe lângă informațiile succinte oferite de box plots, aduc în 

plus o reprezentare pe aceeași diagramă a densităților kernel ale distribuției, oferind în acest mod 

informații mult mai bogate: prezența unor vârfuri de densitate, poziționarea acestora și 

amplitudinea relativă). Concluziile analizei exploratorii a distribuțiilor, efectuată cu ajutorul 

diagramelor violin plot, confirmă constatarea din analiza cuartilelor, privitoare la percepția mai 

favorabilă la situațiile simulate în limba engleză, comparativ cu cele similare simulate în limba 

română, dar indică și o tendință de scădere a percepției favorabile asupra situațiilor de 

negociere, într-o corelație directă cu nivelul de agresivitate asociat fiecărei situații de negociere 

simulată. Mai mult decât atât, tendința de percepție mai favorabilă la situațiile simulate în limba 

engleză, comparativ cu cele similare simulate în limba română, se menține și odată cu 

schimbarea contextului, de la simulări mai puțin agresive la simulări mai agresive. 

Figura R.1 Diagramele violin plot ale distribuțiilor de date reprezentate de seturile de 

răspunsuri la simulările de negociere (n=51) 
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Analiza decilelor și a frecvențelor de distribuție ale seriilor de date ale răspunsurilor la 

simulări compensează limitarea legată de reprezentarea proporțională a densităților kernel a 

distribuțiilor și aduce în plus o descriere cuantificabilă a variației acestor distribuții între situațiile 

de negociere simulate. Pentru analiza frecvențelor de distribuție ale seriilor de date, s-au 

determinat pentru toate seriile: frecvențele relative ale fiecărui scor, din total răspunsuri (n=51); 

frecvențele cumulate ascendent, de la scorurile mici spre scorurile mari; frecvențele cumulate 

descendent, de la scorurilor mari spre scorurile mici. În analiza frecvențelor de distribuție, un 

indicator care poate oferi informații despre tendințele comportamentale este frecvența cumulată 

corespunzătoare scorurilor marginale și scorurilor neutre. Scorurile neutre sunt cele menționate 

anterior: scorul neutru virtual 5.5, pentru scala 1..10, și scorul neutru 0, pentru scalele Linkert 

fuzzy. Scorurile marginale sunt și ele determinate specific pentru cele două tipuri de scală: 

pentru scalele 1..10, acestea sunt 1 și 2 (care semnifică scorurile cele mai mici, corespunzătoare 

percepțiilor celor mai nefavorabile: foarte nemulțumit/foarte ostil), respectiv 9 și 10 (care 

semnifică scorurile cele mai mari, corespunzătoare percepțiilor celor mai favorabile: foarte 

mulțumit/ foarte cooperant); în schimb, scoruri marginale pentru scalele fuzzy au fost alese (-1.5) 

și (-1) - care semnifică scorurile cele mai mici de pe aceste scale, respectiv 4 și următoarele, până 

la 7, pentru valorile mari ale tuturor scalelor fuzzy. Pentru analiza comparativă a seriilor de 

răspunsuri, au fost selectați câțiva indicatori statistici clasici și au fost construiți mai mulți 

indicatori derivați, care să răspundă contextului și obiectivului analizei. 

Pentru a ilustra figurativ comparația modificărilor densităților distribuțiilor, s-a folosit o 

metodă originală, de codificare automatizată  prin culori a scorurilor, pe o paletă care are drept 

repere culorile roșu și albastru, plasate în sens diferit pentru seriile de răspunsuri privitoare 

percepții, respectiv seria de răspunsuri privitoare la reacții:  

 

seriile percepții 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 

 
foarte nefavorabil -------------------------------------------------------->  foarte favorabil 

seria reacții -1.5 -1.0 -0.5 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 

 
foarte favorabil <----------------------------------------------------------  foarte nefavorabil 

 

Această metodă a fost denumită ”analiza deplasării spre roșu” (engl. redshift), ca o 

parafrază a efectului din fizică, cu aplicații largi în astronomie (de exemplu în urmărirea 

deplasărilor stelelor și expansiunii galaxiilor), prin care radiația electromagnetică receptată de un 

detector suferă o modificare a lungii de undă spre lungimi de undă mai mari în comparație cu 

lungimea de undă emisă de sursă, în spectrul vizibil percepându-se ca o deplasare spre culoarea 
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roșu. Efectul invers, de deplasare a lungimii de undă spre lungimi de undă mai mici este numit 

prin analogie ”deplasare spre albastru”.  Această creștere a lungimii de undă receptate 

corespunde unei scăderi a frecvenței radiației electromagnetice. Există o varietate largă de 

situații în care poate apărea și se poate determina mărimea acestui efect, însă calculele de 

determinare a deplasării spre roșu z au la bază o relație între lungimea de undă emisă λemis și 

cea observată (deplasată) λobservat, sau între frecvența undei emise femis  și frecvența undei 

observate fobservat, de tip: 

𝑧 =
λ𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡−λ𝑒𝑚𝑖𝑠

λ𝑒𝑚𝑖𝑠
 sau 𝑧 =

f𝑒𝑚𝑖𝑠−f𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡

f𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡
 

Dacă Z <0, există un efect de deplasare spre albastru, iar dacă Z >0, există un efect de 

deplasare spre roșu. 

Similar cu evaluarea deplasării spre roșu din fizică, se poate construi o modalitate de estimare 

a ”deplasării spre roșu” (scoruri mai mici) sau ”deplasării spre albastru” (scoruri mai mari), în 

cazul perechilor de simulări limba română – limba engleză, respectiv de evaluare a unei tendințe, 

comparând modificările corelate cu creșterea gradului de agresivitate al mesajelor.  

In construirea modului de estimare a ”deplasării spre roșu”, s-a pornit de la premisa că 

mesajele în limba română reprezintă mesajul de referință, mesajele ”emise”, pentru un vorbitor 

nativ al acestei limbi, iar mesajele în limba engleză reprezintă mesajele ”observate”, pentru un 

vorbitor non-nativ al acestei limbi, care trece percepția mesajului printr-un filtru complex al 

înțelegerii limbii străine - al contextului mesajului, al contextului cultural, al profilului socio-

profesional individual și al altor factori contextuali.  

Putem evalua ”deplasarea spre roșu” (dr) a percepției mesajului în limba engleză, comparativ 

cu percepția în limba română, cu o relație care compară indicatori ai tendinței centrale:  

mediana:   𝑑𝑟 =
mediana𝑙𝑏.𝑟𝑜𝑚â𝑛ă−mediana𝑙𝑏.𝑒𝑛𝑔𝑙𝑒𝑧ă

mediana𝑙𝑏.𝑒𝑛𝑔𝑙𝑒𝑧ă
   (4.1) 

media:    𝑑𝑟 =
media𝑙𝑏.𝑟𝑜𝑚â𝑛ă−media𝑏.𝑒𝑛𝑔𝑙𝑒𝑧ă

media𝑏.𝑒𝑛𝑔𝑙𝑒𝑧ă
   (4.2) 

Indicatorul poate oferi informații despre amplitudinea și sensul deplasării ”spre roșu” adică 

spre scoruri mari, a distribuției răspunsurilor:  

 mărimea dr semnifică ”deplasarea”, distanța dintre percepțiile mesajelor în limbile română, 

respectiv engleză; 

 semnul dr indică direcția deplasării:  
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- dr < 0 indică o ”deplasare spre albastru” (spre scoruri mai mari = percepție mai 

favorabilă) a percepției mesajului în limba engleză; 

- dr > 0 indică o ”deplasare spre roșu” (spre scoruri mai mici = percepție mai nefavorabilă) 

a percepției mesajului în limba engleză.  

În privința interpretării acestor indicatori, trebuie făcută corelație cu tipul de distribuție al 

seriilor de răspunsuri și cu scala de măsurare aleasă. Este de așteptat ca, în cazul unei distribuții 

non-normale, asimetrice, gradul de reprezentativitate al mediei sau medianei să scadă; de 

asemenea, tipul de medie trebuie ales pentru a fi relevant pentru natura distribuțiilor analizate.  

De asemenea, pentru cazurile în care mediana sau media sunt egale cu 0, posibile în analizele 

statistice de distribuții provenite din scale Likert, se consideră convențional că dr=0, fiind firesc 

că nu există o deplasare, în acest caz. 

Analiza seturilor de indicatori statistici sistematizați în Tabelele R.1, R.2 și R.3 scoate în 

evidență două tendințe care se manifestă în paralel.  

 Deplasarea de la percepții și reacții pozitive spre percepții și reacții negative, în același 

sens cu creșterea agresivității mesajelor: o deplasare a percepțiilor dinspre percepții pozitive 

(mulțumit, cooperant) spre percepții negative (nemulțumit, ostil) asupra mesajelor simulărilor, pe 

măsură ce aceste mesaje devin mai agresive.  

 Deplasarea de la percepții și reacții negative spre percepții și reacții pozitive, în cadrul 

perechilor de mesaje în limba română, respectiv limba engleză: percepțiile negative 

(nemulțumit, ostil) sunt asociate într-o măsură mai mare cu mesajele în limba română, în 

comparație cu mesajele-pereche similare în limba engleză, care sunt asociate în mai mare măsură 

cu percepții pozitive (mulțumit, cooperant); acest tip de deplasare poate fi numită ”deplasare 

spre albastru”, în termenii metodei de analiză descrise și utilizate. 

Indicatorii propuși de descriere a ”deplasării spre roșu” devin relevanți pentru analiză, prin 

informațiile pe care le furnizează; luând în considerare și limitele interpretării date de faptul că 

distribuțiile seriilor de răspunsuri sunt non-normale, ceea ce scade din gradul de 

reprezentativitate al mediilor și medianelor pentru serii. Se poate evidenția o tendință constantă 

de ”deplasare spre albastru” a distribuției seriilor de răspunsuri provenite de la simulările în 

limba engleză, în raport cu distribuțiile seriilor de răspunsuri provenite de la simulările în limba 

română. Acest fapt este demonstrat de valorile negative ale indicatorilor utilizați și de 

interpretarea convențională a acestora. De asemenea, există indicii ai unei corelații cu creșterea 

gradului de agresivitate al mesajelor, justificate prin creșterea numărului de simulări în care 

ambii indicatori sunt negativi sau trec de la valori pozitive la zero, precum și o posibilă creștere a 

”deplasării spre albastru”, observată la simulările cu grad ridicat de agresivitate.  
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Tabel R.1 Analiza decilelor și a indicatorilor statistici metodologici ai seriilor de răspunsuri 

la întrebările (RS/ES) privitoare la percepția satisfacției relativ la mesaje (n=51) 

 

Decila 

Mesaj / Reacție Cat de 

mulțumit/ă 

sunteți de ce ați 

aflat în mesaj? 
1RS 1ES 2RS 2ES 3RS 3ES 4RS 4ES 5RS 5ES 6RS 6ES 

min. 2,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
foarte 

Nemulțumit  

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

V 

foarte 

Mulțumit 

 

d1 5,0 5,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

d2 6,0 7,0 1,6 1,6 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 

d3 7,0 8,0 2,0 2,0 2,0 3,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 

d4 8,0 8,0 3,0 3,0 2,0 4,0 1,0 2,0 2,0 3,0 1,0 1,0 

d5 8,0 9,0 3,0 3,0 3,0 4,0 2,0 2,0 3,0 4,0 1,0 2,0 

d6 9,0 9,0 4,0 3,0 4,1 5,0 2,1 3,0 3,0 4,0 2,0 2,0 

d7 9,0 9,0 5,0 4,3 5,0 5,0 3,0 3,3 4,0 5,0 2,0 3,0 

d8 10,0 10,0 5,4 5,0 6,0 7,4 4,0 5,0 5,0 5,4 3,0 4,0 

d9 10,0 10,0 7,5 7,0 8,0 9,5 5,0 6,5 5,5 8,0 5,0 5,0 

max. 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 8,0 9,0 

Scorul agregat 

al agresivității 
a
 

0 

 (martor) 
1 2 2 5 6 

a
 Scorul fuzzy agregat al agresivității 

 

media pătratică 7,95 8,35 4,57 4,10 4,43 5,32 3,04 3,78 3,65 4,66 2,79 3,24 

media pătratică - 

scorul neutru=5.5 
2.45 2.85 -0.93 -1.40 -1.07 -0.18 -2.46 -1.72 -1.85 -0.84 -2.71 -2.26 

mediana 8,0 9,0 3,0 3,0 3,0 4,0 2,0 2,0 3,0 4,0 1,0 2,0 

mediana - scorul 

neutru=5.5 
2.50 3.50 -2.50 -2.50 -2.50 -1.50 -3.50 -3.50 -2.50 -1.50 -4.50 -3.50 

decila ”neutră”  2 2 9 9 8 8 10 9 10 9 10 10 

deplasare decila 

”neutră” - decila 

mediană d5 

4 4 -3 -3 -2 -2 -4 -3 -4 -3 -4 -4 

% răspunsuri ≤ 2 2.0 0.0 35.3 37.3 45.1 27.5 60.8 56.9 41.2 33.3 74.5 64.7 

% răspunsuri ≤ 5 15.7 9.8 80.4 82.4 78.4 74.5 92.2 88.2 90.2 80.4 92.2 92.2 

% răspunsuri ≥ 6 84.3 90.2 19.6 17.6 21.6 25.5 7.8 11.8 9.8 19.6 7.8 7.8 

% răspunsuri  ≥ 9 47,1 54,9 7,8 2,0 5,9 15,7 0,0 3,9 0,0 7,8 0,0 2,0 

% răspunsuri ≥ 

mediana 
64,7 54,9 64,7 62,7 54,9 62,7 58,8 66,7 74,5 51,0 100,0 56,9 

abaterea 

interdecilică  

(d9-d1) 

2,5 2,3 3,3 3,0 3,5 4,3 2,0 2,8 2,3 3,5 2,0 2,0 

coeficientul de 

abatere 

interdecilică 

31,3 25,2 108,9 100,0 116,7 106,7 100,0 138,3 75,6 87,5 200,0 100,0 

indicele de 

concentrare Gini 
0,138 0,105 0,356 0,356 0,375 0,353 0,367 0,398 0,308 0,358 0,389 0,392 

deplasarea spre 

roșu a mediei 

pătratice 
-0.05 0.12 -0.17 -0.20 -0.22 -0.14 

deplasarea spre 

roșu a medianei 
-0.11 0.00 -0.25 0.00 -0.25 -0.50 
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Tabel R.2 Analiza decilelor și a indicatorilor statistici metodologici ai seriilor de răspunsuri 

la întrebările (RA/EA) privitoare la percepția ostilității mesajelor (n=51) 

 
Mesaj / Reacție Cat de mare vi 

se pare că este 

nivelul de 

ostilitate al 

mesajului ? 

Decila 1RA 1EA 2RA 2EA 3RA 3EA 4RA 4EA 5RA 5EA 6RA 6EA 

min. 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 foarte Ostil  

| 

| 

| 

| 

| 

|| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

V 
 foarte 

Cooperant 

 

 

d1 5,0 5,0 2,0 2,0 1,5 2,5 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 

d2 6,0 6,0 3,6 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 

d3 6,7 7,0 5,0 3,7 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 

d4 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 5,0 4,0 3,0 3,0 3,0 1,0 1,9 

d5 9,0 8,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 3,0 1,0 2,0 

d6 9,0 8,0 7,1 6,0 5,0 6,0 5,0 5,0 3,0 4,0 2,0 2,1 

d7 10,0 9,0 8,0 7,3 6,0 7,0 6,3 5,3 4,0 5,0 3,0 3,3 

d8 10,0 9,0 8,4 8,0 7,0 8,0 7,0 7,0 4,4 6,0 3,4 5,0 

d9 10,0 9,0 9,0 9,0 8,5 9,0 8,0 8,0 5,0 7,5 6,0 6,5 

max. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 9,0 10,0 9,0 10,0 

Scorul agregat 

al agresivității 
a
 

0 

(martor) 
1 2 2 5 6 

a
 Scorul fuzzy agregat al agresivității 

media pătratică 8,21 7,57 6,56 5,90 5,31 5,90 5,15 4,81 3,62 4,58 3,12 3,89 

media pătratică 

- scorul 

neutru=5.5 

2.71 2.07 1.06 0.40 
-

0.19 
0.40 

-

0.35 

-

0.69 

-

1.88 

-

0.92 

-

2.38 

-

1.61 

mediana 9,0 8,0 6,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 3,0 3,0 1,0 2,0 

mediana - scorul 

neutru=5.5 
3.50 2.50 0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -1.50 -0.50 -2.50 -2.50 -4.50 -3.50 

decila ”neutră”  2 2 4 6 7 6 7 8 10 8 9 9 

deplasare decila 

”neutră”-decila 

mediană d5 

3 3 1 -1 -2 -1 -2 -3 -5 -3 -4 -4 

% răspunsuri ≤ 2 0,0 2,0 11,8 17,6 15,7 9,8 21,6 27,5 25,5 23,5 66,7 60,8 

% răspunsuri ≤ 5 9.8 15.7 37.3 54.9 62.7 56.9 68.6 70.6 94.1 78.4 88.2 84.3 

% răspunsuri ≥ 6 90.2 84.3 62.7 45.1 37.3 43.1 31.4 29.4 5.9 21.6 11.8 15.7 

% răspunsuri  ≥ 9 54,9 33,3 19,6 11,8 9,8 15,7 7,8 5,9 2,0 5,9 2,0 5,9 

% răspunsuri ≥ 

mediana 
47,1 54,9 62,7 45,1 37,3 43,1 31,4 56,9 74,5 76,5 100 60,8 

abaterea 

interdecilică  

(d9-d1) 

2,5 2,0 3,5 3,5 3,5 3,3 3,5 3,5 1,8 3,3 2,5 2,8 

coeficientul de 

abatere 

interdecilică 

27,8 25,0 58,3 70,0 70,7 65,3 87,5 70,0 58,9 108,9 250,0 138,3 

indicele de 

concentrare Gini 
0,126 0,125 0,233 0,281 0,275 0,252 0,301 0,321 0,239 0,307 0,414 0,423 

deplasarea spre 

roșu a mediei 

pătratice 
0.09 0.11 - 0.10 0.07 - 0.21 - 0.20 

deplasarea spre 

roșu a medianei 
0.13 0.20 0.00 - 0.20 0.00 - 0.50 
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Tabel R.3 Analiza decilelor și a indicatorilor statistici metodologici ai seriilor de răspunsuri 

la întrebările (RR/ER) privitoare la reacția la mesaje (n=51) 
D

ec
il

a
 Mesaj / Reacție Ce tip de reacție 

urmează să alegeți? 

 (mai multe opțiuni) 
1

R
R

 

1
E

R
 

2
R

R
 

2
E

R
 

3
R

R
 

3
E

R
 

5
R

R
 

5
E

R
 

4
R

R
 

4
E

R
 

6
R

R
 

6
E

R
 

min. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,0 Voi accepta situația (0pct) 
Voi insista sa cer un preț 

mai mic (1 pct.) 

Voi insista sa cer o 
compensație pentru 

întârziere (1 pct.) 

Voi anunța ca voi cere 
oferta de la un alt furnizor 

(2 pct.) 

Ii voi răspunde intr-un 
mod agresiv (3 pct.) 

Voi înceta să mai 

colaborez cu furnizorul (4 
pct.) 

Voi propune o reducere 

suplimentară de preț, 
pentru a compensa 

întârzierea și a păstra 

comanda (-1 pct.) 
Ii voi propune clientului o 

bonificație pentru a 

compensa nemulțumirea 
sa (-1 pct.) 

d1 0,0 0,0 0,5 0,2 1,0 1,0 1,2 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

d2 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 1,6 2,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

d3 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,9 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

d4 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

d5 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

d6 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,0 2,0 -1,0 -1,0 0,0 0,0 

d7 0,0 0,0 1,0 2,0 2,1 3,0 3,0 2,0 0,0 -1,0 3,0 0,0 

d8 0,7 0,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 3,0 0,0 -0,6 4,0 1,8 

d9 2,0 0,8 2,5 4,0 4,0 4,0 5,5 3,5 1,3 0,0 4,0 3,5 

max. 5,0 2,0 5,0 5,0 4,0 4,0 7,0 7,0 6,0 6,5 4,0 4,0 

Scorul 

agregat al 

agresivității 
a 

0 

 (martor) 
1 2 5 2 6 

a
 Scorul fuzzy agregat al agresivității 

 

1,11 0,53 1,57 1,98 2,57 2,90 3,18 2,46 1,41 1,10 2,28 1,75 media pătratică 

1,11 0,53 1,57 1,98 2,57 2,90 3,18 2,46 1,41 1,10 2,28 1,75 
media pătratică –  

scorul neutru=0 

0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 mediana 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 10 7 7 decila ”neutră” 
a
 

0 0 5 5 5 5 5 5 -2 -4 -1 -1 
deplasare decila ”neutră”-

decila mediană d5 

- - - - - - - - 90,2 80,4 52,9 56,9 % răspunsuri < 0 

78,4 86.3 9,8 9,8 3,9 5.9 2,0 3,9 0,0 13,7 11,8 17,6 % răspunsuri =0 

21,6 13,7 90,2 90.2 96,1 94,1 98,0 96,1 9,8 5,9 35,3 25,3 % răspunsuri > mediana 

2,0  -  3,9 11,8 17,6 25,5 27,5 5,8 5,9 2,0 21,6 9.8 % răspunsuri ≥ 4 

2,5 1,0 2,0 2,0 1,0 1,2 2,5 3,0 3,5 3,8 2,5 2,5 
abaterea interdecilică  

(d9-d1) 

2500 
b
 1000 

b
 200,0 200,0 50,0 60,0 125,0 150,0 -350,0 -375,0 -250,0 -250,0 

coeficientul de abatere 

interdecilică 

0,847 0,900 0,321 0,395 0,258 0,302 0,284 0,296 n/a 
c
 n/a 

c
 n/a 

c
 n/a 

c
 indicele de concentrare Gini 

1.09 -0.21 -0.11 0.29 0.28 0.30 
deplasarea spre roșu a 

mediei pătratice 

0.00 
d
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

deplasarea spre roșu a 

medianei 

Note: 
a
 decilla ”neutră” este considerată convențional ca fiind decila corespunzătoare intervalului decilic care include scorul neutru 0 

b
 datorită formulei de calcul a coeficientului de abatere interdecilică, (d9-d1)/(2*mediana), care ar face imposibil calculul 

coeficientului pentru o valoare ale medianei egale cu 0, pentru a putea calcula, ilustrativ, un coeficient aproximativ, s-a introdus 

o corecție a valorii medianei, de la 0 la 0,1 
c
 indicele Gini nu poate fi calculat pentru distribuții cu valori negative 

d
 datorită formulei de calcul, care ar face imposibil calculul coeficientului pentru o valoare ale medianei egale cu 0, 

convențional se consideră a fi 0 
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In cadrul aceluiași experiment 1, s-a realizat și analiza influențelor profilului socio-

profesional și al gradului de cunoaștere a limbii engleze asupra percepțiilor și reacțiilor în 

simulările de negociere. Analiza corelațiilor individuale ale fiecărei serii de răspunsuri cu 

variabilele socio-profesionale nu identifică un corelație specifică cu vreuna dintre variabilele 

socio-profesionale. Nici în cazul analizei corelațiilor dintre abilitățile de utilizare a limbii engleze 

și diferențele de percepții/reacții, în perechile de simulări limba română-limba engleză, pentru 

fiecare serie de răspunsuri, nu există suficiente dovezi statistice pentru a stabili corelații între 

răspunsurile la simulări și abilitățile de utilizare a limbii engleze ale respondenților. 

Reluând principalele constatări: Experimentul (1) a avut ca obiectiv cercetarea cu privire la 

modificarea percepțiilor agresivității, a satisfacției și a reacțiilor în  negocierea prin mesaje 

scrise în limbile română, respectiv engleză. Verificarea cu ajutorul testului Wilcoxon confirmă 

că distribuțiile populațiilor sunt diferite, deci este justificată analiza unor modificări între seriile 

de date. Evaluarea cu ajutorul testului de corelație Spearman indică un grad moderat de 

dependență între perechile R-limba română /E – limba engleză a seturilor de răspunsuri, 

justificând cercetarea unor relații între aceste două categorii de date. Se poate concluziona că 

se confirmă ipoteza de cercetare H 1.1 a Experimentului (1):  

H 1.1 Negocierea în limba engleză a unui vorbitor nativ de limbă română conduce la o 

modificare a percepției a agresivității mesajelor și a reacțiilor în negociere.  

Analiza distribuțiilor seriilor de răspunsuri, grupate în funcție de tipul întrebărilor din 

simulare, respectiv în perechi limba română / limba engleză, a extras progresiv concluzii din 

indicatorii tendinței centrale și din indicatorii poziției distribuțiilor. Analiza converge spre două 

concluzii: 

1. Deplasarea de la percepții și reacții pozitive spre percepții și reacții negative, în același 

sens cu creșterea agresivității mesajelor. 

Aceasta este demonstrată prin deplasarea distribuției scorurilor răspunsurilor la simulări, de 

la scoruri ridicate spre scoruri scăzute, în același sens cu creșterea gradului de agresivitate al 

simulărilor (caracterizat prin scorul agregat al agresivității). 

2. Înclinația mai pronunțată spre percepții și reacții negative, în cazul simulărilor cu 

mesaje în limba română, denumită și ”deplasare spre roșu”, comparativ cu înclinația mai 

redusă spre spre percepții și reacții negative, în cazul simulărilor cu mesaje în limba engleză. 

Această diferență de percepții este amplificată de creșterea gradului de agresivitate al situației 

de negociere. 
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În ce privește ipotezele de cercetare H 1.2 si H 1.3, acestea nu confirmate de rezultatele 

experimentului:  

 dovezile statistice ale Experimentului (1) nu pot confirma că modificările percepțiilor și 

reacțiilor în negocierea în limba engleză a unui vorbitor nativ de limbă română sunt influențate 

de profilul socio-profesional al negociatorului. Această constatare invalidează ipoteza de 

cercetare H 1.2; 

 dovezile statistice ale Experimentului (1) nu pot confirma că modificările percepțiilor și 

reacțiilor în negocierea în limba engleză a unui vorbitor nativ de limbă română sunt influențate 

de gradul de cunoaștere și de utilizare a limbii engleze. Această constatare invalidează ipoteza 

de cercetare H 1. 

Prin urmare, se poate afirma, la un interval de încredere de 95%, că percepțiile și reacțiile în 

negocierea în limba engleză a unui vorbitor nativ de limbă română sunt influențate in măsură 

neglijabilă de profilul socio-profesional al negociatorului sau de gradul de cunoaștere și de 

utilizare a limbii engleze.  

Aceasta constatare poate conduce la concluzia că modificarea percepției agresivității 

mesajelor și a reacțiilor în negociere este influențată într-o măsură mai mare de situația de 

negociere în sine, care este caracterizată de cel puțin doi parametri: (1) Negocierea se 

desfășoară la distanță (cel puțin prin email); (2) Negocierea se derulează într-o limbă străină.  

Cercetările ulterioare pot aprofunda acest tip de comportament, pentru a verifica dacă el este 

dependent în măsură relevantă de mediul de comunicare – dacă un comportament similar este 

demonstrat și în cazul negocierilor simulate prin mijloace audio sau video de comunicare. O 

comparație posibilă este și cea în raport cu comportamentul din negocierea față in față. De 

asemenea, cercetările ulterioare pot lua în analiză comparativă și utilizarea în negocierile la 

distanță a limbii române în raport cu o altă limbă romanică, precum franceza, spaniola sau 

italiana, sau cu o limbă cu un alfabet diferit, precum rusa sau chineza. 

”False percepții influențate de false friends, în negocierile la distanță” este constatarea 

principală a Experimentului sociologic (2), descris în detaliu în capitolul 4.4 din lucrare.  

„Prietenii falși” (în engleză false friends) sunt cuvinte care, deși au o formă similară cu 

anumite cuvinte din altă limbă ”sursă”, sunt folosite de vorbitori cu un sens perceput diferit în 

limba ”țintă”. Întrucât și limba română, și limba engleză, au influențe latine, există o incidență 

semnificativă a cuvintelor comune provenite din limbile romanice. Unele dintre ele au sensuri 

similare, însă există și un număr de cuvinte asemănătoare ca formă, însă cu sensuri semnificativ 

diferite. În astfel de cazuri, sensul înşelător apare ca rezultat al schimbării semantice şi al 
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evoluţiei diferite. Explicația lingviștilor este pusă pe seama etimologiei similare a cuvintelor, la 

origine, care a urmat apoi o dezvoltare semantică paralelă, uneori diferită în fiecare limbă. 

Cuvintele selectate pentru experiment au, de fapt, o răspândire mult mai largă: actual/actually 

este semnalat ca false friends în 14 limbi, iar eventually în 9 limbi. Particularitatea lor ține de 

faptul că, dintre cele cel puțin 10 limbi unde sunt prezente, doar în limba engleză sensul lor este 

semnificativ diferit decât în restul de limbi europene. Sensurile atribuite de vorbitorii de limbă 

română neavizați sunt similare cu cele din limbile europene unde sunt considerate de asemenea 

ca false friends:  

False friend Sensul în limba engleză Confuzia sensului,  în limba română 

actual real, efectiv, concret actual, la momentul prezent 

eventually în cele din urmă eventual, posibil 

Experimentul sociologic (2) de simulare a negocierii la distanță a avut ca obiectiv cercetarea 

cu privire la modificarea percepțiilor agresivității, a satisfacției și a reacțiilor în  negocierea prin 

mesaje scrise în limba engleză, în care se utilizează false friends specifice limbii române. Ipoteza 

de cercetare a Experimentului (2) a fost:  

H 2.1 Modificările percepțiilor și reacțiilor în negocierea în limba engleză a unui vorbitor nativ 

de limbă română sunt influențate de înțelegerea corectă a sensului unor cuvinte de tip false 

friends. 

Pentru realizarea Experimentului (2), a fost inclus în chestionar un set de 2 simulări cu mesaje 

doar în limba engleză, descriind situații de negociere care simulează situații realiste întâlnire în 

negocierile din lanțul de aprovizionare, între furnizori și clienți. Particularitatea acestor mesaje, 

în raport cu celelalte din cadrul Experimentului (1), este includerea unui cuvânt false friends. 

Cele două false friends selectate, actual și eventually, sunt relevante pentru utilizarea în 

negocierile comerciale și pentru consecințele practice ale unei confuzii de înțelegere a sensului 

corect. Cele două simulări incluse în chestionarul online aplicat au o structură similară celorlalte 

6 perechi de simulări de la Experimentul (1), dar mai au în plus o întrebare-test. 

Pentru a permite analiza corelațiilor pe o scală ordinală, a fost construită o scală fuzzy, 

utilizând aceeași metodologie descrisă la Experimentul (1). A rezultat o scală ordinală de tip 

fuzzy cu  2 nivele  (1-10), utilizată pentru testele individuale de la fiecare simulare,  respectiv o 

scală ordinală fuzzy cu 3 nivele, 1-5-10, similară cu o apreciere de tip incorect – parțial corect – 

corect, utilizată pentru un test agregat între cele două simulări sau pentru analiza corelațiilor de 

la Experimentul (1). Pentru evaluarea corelațiilor între preferințele și reacțiile exprimate în 

simulările de negociere și aptitudinile de utilizare a limbii engleze, inclusiv înțelegerea corectă a 
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sensului cuvintelor false friends, s-a utilizat testul de corelație a rangurilor Spearman, dat fiind 

distribuțiile non-normale ale seriilor de răspunsuri. Au fost analizate corelațiile cu variabilele 

socio-profesionale: Testul de înțelegere al ”eventually” în context, Testul de înțelegere al 

”actual” în context, Scorul agregat al Corectitudinii folosirii false friends în limba engleză, 

Autoevaluarea nivelului de limbă engleză, Frecvența folosirii unei limbii străine în negociere 

față în față, Frecvența folosirii limbii engleze în negociere. Concluzia testelor Spearman este că 

poate afirma că  există corelații semnificative între scorul la testele de Corectitudine a folosirii 

false friends în limba engleză, separat și agregate, și percepțiile și reacțiile la situațiile de 

negociere simulate. 

Pentru a evalua cantitativ impactul înțelegerii / neînțelegerii adecvate a sensului corect al false 

friends în contexturile simulărilor, a fost analizată distribuția frecvențelor pentru fiecare scor, în 

funcție de modul corect – incorect în care s-a răspuns la testele de înțelegere a sensului corect. 

Analiza distribuțiilor frecvențelor a fost făcută comparativ pentru fiecare tip de scală descrisă. 

Pentru a identifica tendințe de comportament, au fost create 3 clustere de scoruri, pentru fiecare 

scală: Scoruri negative și scoruri pozitive (raportate la scorul neutru 5.5 și la direcția 1->10 a 

scalei), respectiv Scoruri pozitive maxime, grupând cele mai mari scoruri - 9 și 10; Scoruri 

”pasive”, egale cu 0 (raportate la modul de construcție al scalei fuzzy, în care zero este scorul 

corespunzător lipsei de reacție), Scoruri ”reactive”, mai mari ca 0, corespunzătoare unor reacții 

cu grade diferite de agresivitate, respectiv Scoruri ”agresive”, mai mari ca 1, corespunzătoare 

reacțiilor cu un nivel mai ridicat de agresivitate.  

Interpretarea rezultatelor analizei scoate în evidență o corelație directă între scorurile testelor 

de înțelegere corectă a sensului false friends și percepția situațiilor simulate. Este confirmată 

ipoteza că percepțiile asupra agresivității mesajului și asupra satisfacției să fie favorabile (scoruri 

pozitive pe scala 1-10), iar reacțiile la mesaj să fie unele cât mai puțin agresive: seriile de 

răspunsuri care corespund opțiunii ”corecte” la testele de înțelegere corectă au peste 95% din 

răspunsuri plasate la scoruri pozitive (6-10) și peste 50% din răspunsuri plasare la scoruri 

maxime (9-10), iar mediile pătratice și medianele sunt apropiate sau superioare scorului 9. 

Influența înțelegerii greșite a sensului cuvintelor false friends iese în evidență în cadrul seriilor 

de răspunsuri care corespund opțiunii ”incorecte” la testele de înțelegere corectă: toate aceste 

serii au frecvențe semnificative ale răspunsurilor plasate la scorurile negative (1-5) și frecvențe 

mult mai reduse ale răspunsurilor plasate la scorurile pozitive (6-10) și scorurile maxime (9-10), 

iar mediile pătratice și medianele sunt inferioare scorului 8, în general mai apropiate de scorul 

neutru. 
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Metoda de analiză a ”deplasării spre roșu”, descrisă în cadrul Experimentului (1), este 

aplicabilă și pentru cercetarea diferențelor de comportament dintre respondenții care au răspuns 

corect, respectiv incorect la testele lingvistice. Pentru a estima ”deplasarea spre roșu/albastru” a 

distribuțiilor seriilor de răspunsuri, formulele de calcul 4,1 și 4.2 sunt adaptate corespunzător:  

mediana:   𝑑𝑟 =
mediana 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑡−mediana 𝑡𝑒𝑠𝑡  𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑡

mediana 𝑡𝑒𝑠𝑡  𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑡
   (4.3) 

media:    𝑑𝑟 =
media 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑡−media 𝑡𝑒𝑠𝑡  𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑡

media 𝑡𝑒𝑠𝑡  𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑡
   (4.4) 

În privința interpretării acestor indicatori, trebuie făcută de asemenea corelație cu tipul de 

distribuție al seriilor de răspunsuri și cu scala de măsurare aleasă. Dat fiind că distribuțiile 

analizate sunt unele non-normale, este de așteptat ca gradul de reprezentativitate al mediei sau 

medianei să scadă. De asemenea, pentru cazurile în care mediana sau media sunt egale cu 0, se 

consideră convențional că dr=0, fiind firesc că nu există o deplasare, în acest caz. Pentru seriile 

de răspunsuri privitoare la percepțiile satisfacției și a ostilității, deplasările calculate pentru 

medie și mediană sunt ”spre roșu”, adică spre scoruri mai mici, negative. Pentru seriile se 

răspunsuri privitoare la reacțiile la simulări, toate deplasările sunt ”spre albastru”, adică spre 

scoruri mari. Cu toate acestea, comportamentul este identic, dat fiind sensurile diferite ale celor 

două scale de măsurare a răspunsurilor. Aceste deplasări spre scorurile mai puțin favorabile, în 

cazul respondenților cu rezultate incorecte la testele lingvistice, indică o deformare a percepțiilor 

și reacțiilor în situațiile simulate, datorate unor neînțelegeri corecte a mesajului din negociere. 

Ca o concluzie a întregului Experiment 2, se poate afirma că ipoteza de cercetare H 2.1 se 

confirmă, la un interval de încredere de 95%, demonstrându-se că percepțiile și reacțiile în 

negocierea în limba engleză a unui vorbitor nativ de limbă română sunt influențate de 

înțelegerea corectă a sensului unor cuvinte de tip false friends. Situațiile de neînțelegere corectă 

pot conduce la percepții eronate asupra ostilității mesajelor primite în limba engleză, iar reacțiile 

pot deveni nejustificat de o agresivitate crescută, în dizarmonie cu contextul corect de negociere.  

Cercetările ulterioare pot aprofunda acest tip de comportament, testând și situații mai 

complexe, în care neînțelegerea, din cauza barierelor lingvistice, a unei situații cu un anumit grad 

de ostilitate poate determina o deformare a percepțiilor și a reacțiilor negociatorilor.  

Al treilea modul al cercetării exploratorii, Ancheta sociologică 3, având ca 

obiectiv”Preferințe în comunicarea și negocierea la distanță a negociatorilor de limbă 

nativă română”, este descris în detaliu în capitolul 4.5.  

Anchetă sociologică (3) a avut ca ipoteze de cercetare ipotezele H 3.1 și H 3.2 descrise 

anterior.  Ancheta sociologică a utilizat în cadrul chestionarului aplicat un set de 6 întrebări cu 



45 

 

răspunsuri sau opțiuni multiple, cu formulări care să permită evaluarea preferințelor de 

comunicare în negocierile la distanță, atât în alegerea mediului de comunicare, cât și în alegerea 

limbii de comunicare. Interpretarea rezultatelor a avut două direcții de analiză: Studiul 

preferințelor pentru mediile de comunicare în negocierea la distanță, respectiv Studiul 

preferințelor pentru utilizarea limbilor străine în negocierea la distanță. 

Interesul de a studia preferințele pentru anumite medii de negociere este justificat de 

actualitatea sa și de nevoia de a înțelege adecvat modul în care sunt făcute alegerile canalelor de 

comunicare, pentru a putea lua decizii potrivite în pregătirea unei negocieri eficiente. Pentru 

determinarea preferințelor pentru mediile de negociere, s-a pornit de la frecvența cu care 

respondenții utilizează diferitele medii de negociere, pentru a se determina o ierarhie a acestora. 

Analiza frecvențelor plasează pe primele locuri interacțiunile la distanță, prin email sau telefon, 

la diferențe mici de interacțiunile față în față. Folosirea aplicațiilor de teleconferințe video sau 

audio, dar și a negocierilor prin mesaje scurte sunt cele mai puțin frecvente. Dintre respondenți, 

peste o treime utilizează frecvent negocierea într-o limbă străină, și mai mult de o treime o 

utilizează ocazional. Se creează astfel profilul unui negociator român care este expus frecvent la 

negocieri într-o limbă străină, care este mai mult expus la interacțiunile directe sau care folosește 

tehnologii simple de comunicare la distanță, cum sunt telefonul sau emailul. 

Pornind de la premiza că frecvența de utilizare a unor medii de comunicare poate fi 

determinată și prin factori obiectivi (specificul unei activități sau a unei organizații, dotarea 

tehnologică a unei companii,  restricții sau recomandări interne privind modalitățile de negociere 

etc.), este relevant de cercetat un profil subiectiv al preferințelor pentru anumite medii de 

negociere la distanță. Pentru a realiza aceasta, respondenții au fost invitați să ierarhizeze 

preferințele lor pentru cele mai utilizate medii de comunicare la distanță, din perspectiva 

utilizării lor pentru negociere. Ierarhizarea tuturor preferințelor s-a făcut după un scor calculat 

ponderând un scor al ierarhiei (în care prima preferință are scorul 7, iar ultima preferință are 

scorul 1) cu frecvența fiecărui rang de preferință, pentru fiecare mediu de comunicare. 

Preferințele pentru telefonul mobil, respectiv pentru email sunt foarte apropiate; distincția între 

cele două medii pot fi făcută pe baza ponderii preferinței pentru primele locuri, iar telefonul 

mobil are un grad de preferință mai ridicat, având pondere mai mare în plasarea ca opțiunea 1 

sau 2, în comparație cu emailul. Aceste două medii sunt preferințele 1 și 2 pentru mai mult de 

jumătate dintre respondenți, în timp ce alte medii nu au același grad de alegere, fiind în măsură 

mai mare plasate direct pe locuri secundare. Mediile de comunicare care facilitează conferințe 

audio sau video sunt preferate într-o măsură mai redusă, iar între ele, o preferință mai ridicată 

este exprimată pentru audioconferință. Cel mai puțin preferat mediu de comunicare pentru o 
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negociere la distanță este poșta clasică, pe care mai mult de jumătate dintre respondenți o 

plasează direct pe ultimul loc al preferințelor, iar mai mult de 90 %  nu o plasează pe primele 

locuri. Dintre concluziile analizei, este de remarcat că respondenții fac o distincție netă între 

telefonul mobil și telefonul fix, plasându-le cu preponderență în ierarhia telefon mobil – opțiunea 

1, telefon fix – opțiune secundară. 

Pentru a cerceta motivele care influențează preferințele pentru mediile de comunicare la 

distanță, respondenții au fost invitați să caracterizeze calitatea comunicării pentru toate 

mijloacele de comunicare care apelează la un canal de comunicare tehnologic (pe baza 

cercetărilor calitative preliminare, nu a fost inclusă în comparație poșta, indicată ca foarte puțin 

utilizată în negocieri), făcând distincție între comunicarea în limba română și comunicarea într-o 

limba străină. În același timp, caracterizările comunicării la distanță au fost puse în comparație și 

cu comunicarea față în față. Canalele cele mai bine percepute, în baza criteriilor ”Comunicăm 

destul de bine” și ”Comunicăm foarte bine”, sunt emailul, telefonul, videoconferința, dar și 

negocierea directă, față în față. Comparând caracterizările canalelor de comunicare din punctul 

de vedere al limbii de comunicare, se remarcă o diferență constantă, semnificativă, între calitatea 

percepută a comunicării în limba română și calitatea percepută a comunicării într-o limbă străină. 

Prezența acestei tendințe la toate canalele de comunicare analizate, corelată cu caracterizarea 

favorabilă a comunicării prin email într-o limbă străină, denotă o independență de canal acestei 

percepții, putând fi legată într-o măsură importantă de dificultatea în sine de a comunica/negocia 

spontan într-o limbă străină și de ușurința mai mare de a negocia apelând la email – o 

comunicare asincronă, care oferă refugii de siguranță în negociere și oferă posibilitatea utilizării 

unor ”asistenți” umani sau tehnologici pentru formularea și traducerea comunicării.   

Informații mai detaliate despre motivele preferințelor pentru un anumit canal de comunicare, 

sau a caracterizărilor acestuia, se pot obține din analiza corelațiilor între frecvența de utilizare, 

ierarhia preferințelor sau caracterizarea canalelor de comunicare în negociere. Utilizând seriile 

de răspunsuri la ancheta sociologică, au fost analizate prin testul Spearman următoarele corelații: 

corelația frecvența de utilizare a mediilor de negociere - ierarhia preferințelor pentru mediile de 

comunicare în negocierea la distanță; corelația frecvența de utilizare a mediilor de negociere - 

percepția calității comunicării prin medii diferite, în negocierea la distanță; corelația percepția 

calității comunicării prin medii diferite - ierarhia preferințelor pentru mediile comunicare, în 

negocierea la distanță. Concluziile generale ale analizelor de corelație între frecvențele de 

utilizare, ierarhia preferințelor și percepțiile asupra calității comunicării conturează câteva 

posibile mecanisme comportamentale ale negociatorilor:  
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 preferințele scăzute pentru anumite medii sunt corelate cu frecvența scăzută de utilizare a 

acestora; 

 frecvența scăzută de utilizare a unor medii de negociere poate genera și o preferință mai 

ridicată pentru acestea, o preferință aspirațională, care poate influența utilizatorii frecvenți ai 

unui mediu de negociere să atribuie calități superioare unui tip de mediu diferit; 

 utilizarea cvasi-generală a emailului și telefonului mobil ca medii de comunicare le 

plasează preponderent în vârful preferințelor, pe când celelalte medii de comunicare sunt plasate 

cu regularitate pe nivele inferioare în ierarhia acestor preferințe; 

 în cazul unei ”specializări” a respondenților care utilizează frecvent unele medii de 

negociere, apare tendința de a avea preferințe scăzute pentru alte medii de comunicare; 

 totodată, din perspectiva negociatorilor care preferă un anumit mediu de comunicare, 

focalizarea percepțiilor poate lua și forma unor stereotipii de percepție, negative sau pozitive. 

În cadrul studiului preferințelor pentru utilizarea limbilor străine în negocierea la distanță, 

pentru a evalua frecvența utilizării diferitelor limbi din spațiul european, respondenții au fost 

invitați să aprecieze frecvența utilizării acestor limbi străine în negociere. Eșantionul luat în 

analiză confirmă tendința europeană de generalizare a limbii engleze ca limbă convențională în 

relațiile comerciale internaționale: aproximativ două treimi (62,74%) utilizează limba engleză 

frecvent în negocieri, 31.37% o utilizează ocazional, doar 5.88 % nu o utilizează niciodată. Doar 

13.72 % dintre respondenți utilizează frecvent și limba franceză în negocieri,  pe când aproape 

jumătate (47,06 %) nu o utilizează deloc. Limbile spaniolă, germană sau alte limbi sunt utilizate 

foarte rar. Pentru a evalua o diferențiere în cazul negocierii la distanță, dintre subiecții anchetei 

sociale, doar 37,26% utilizează frecvent o limbă străină în negocieri, 7.84% nu au utilizat-o 

niciodată, iar 54,9% o utilizează ocazional. 

Alegerea unei limbi străine în negociere este un element care poate influența succesul 

negocierii. Prin urmare, mecanismul de alegere al limbii de negociere poate ajuta la înțelegerea 

modului în care acționează negociatorii români. Subiecții anchetei sociale au fost invitați să 

indice modul în care fac alegerea unei limbi străine, dintr-o listă de posibile criterii. Analiza 

răspunsurilor oferite identifică un echilibru între factorii externi (”Este limba oficială de 

comunicare în relația noastră”, ”Aceasta este singura limbă străină cunoscută de partenerul de 

discuție”) și cei personali (”Prefer această limbă străină, în raport cu altele pe care le cunosc”, 

”Știu că mă pot înțelege bine în această limbă cu partenerii de discuție”), în măsura în care unul 

dintre factorii personali are o influență scăzută (”Cunosc doar aceasta limbă străină ”). Această 

constatare indică o marjă mai largă de control a situațiilor de negociere, în favoarea 
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negociatorului român. Totodată, relevă și un risc legat de negocierile într-o limbă străină, în care 

cadrul general al negocierii poate dicta o parte dintre ”regulile jocului”.  

Studiul corelațiilor dintre frecvența de utilizare a limbilor străine și percepția calității 

comunicării prin medii diferite a fost realizat utilizând testul Spearman al corelației rangurilor. 

Corelații regulate, cele mai multe de intensitate medie, pot fi explicate prin confortul pe care îl 

generează abilitățile mai ridicate de utilizare a limbii engleze; utilizatorii expuși mai frecvent 

și/sau cu un nivel de cunoaștere mai bun al limbii engleze asociază într-o măsură redusă 

percepția unei dificultăți a comunicării la distanță prin oricare dintre canalele de comunicare 

luate în analiză.  

Studiul preferințelor pentru mediile de negociere la distanță, în cadrul Analizei sociologice 

(3), confirmă ambele ipoteze de cercetare, H 3.1 și H 3.2, demonstrând existența unor tipare 

comportamentale în formularea preferințelor pentru anumite canale de telecomunicație și limba 

de negociere, manifestate de vorbitorii nativi de limbă română care utilizează limba engleză în 

negociere. De asemenea, există o preferință pentru negocierea prin telefon – și în special telefon 

mobil, manifestată de vorbitorii nativi de limbă română care utilizează limba engleză în 

negociere, la aceasta adăugându-se o preferință importantă pentru negocierea prin email.  

Cercetările ulterioare pot urmări identificarea motivelor pentru care negociatorii ajung să 

prefere sau să nu prefere un anumit mediu de comunicare, cu privire detaliată asupra modului în 

care aceștia percep diferite avantaje, respectiv constrângeri, ale fiecărui tip de canal de 

comunicație.  

Într-un sens mai larg, cercetarea se poate extinde și asupra influenței politicilor 

organizaționale asupra modului de a derula negocierile prin diferite canale de telecomunicații (de 

exemplu: politici de securitate a informațiilor, politici de etică, opțiuni corporatiste pentru 

anumite tehnologii sau pentru managementul digital al documentelor etc.) 

În egală măsură, evoluția rapida a tehnologiilor care permit comunicarea facilă prin mesagerie 

instant sau videoconferință prin intermediul telefoanelor inteligente sau laptopurilor justifică 

cercetarea comportamentelor asociate negocierii prin aceste medii de comunicare, concentrate în 

suporturi tehnologice mobile. 

În ANEXA la lucrare este descris chestionarul utilizat în cercetarea exploratorie.  

LISTA DE REFERINȚE BIBLIOGRAFICE cuprinde aproape 200 de cărți, articole și alte 

referințe luate în studiu și citate pe parcursul lucrării.  
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CONCLUZII GENERALE ALE CERCETĂRII 

Ultimul capitol al lucrării, capitolul 5, CONCLUZII PRIVIND INFLUENȚA MEDIULUI 

DE COMUNICARE ȘI A UTILIZĂRII LIMBILOR STRĂINE ASUPRA NEGOCIERII 

LA DISTANȚĂ, realizează o sinteză a concluziilor cercetării documentare și a cercetării 

aplicative. Cercetarea negocierii la distanță este pusă în contextul conflictelor specifice lanțului 

de aprovizionare, precum și în contextul comunicării internaționale.  

Este subliniată și contribuția originală pe care lucrarea o aduce la metodologia cercetării 

aplicative a percepțiilor și reacțiilor: pentru a ilustra figurativ comparația modificărilor 

densităților distribuțiilor, s-a folosit o metodă inedită, de codificare automatizată prin culori a 

scorurilor, pe o paletă care are drept repere culorile roșu și albastru, denumită plastic ”analiza 

deplasării spre roșu”, ca o parafrază a efectului omonim din fizică, prin care radiația 

electromagnetică receptată de un detector suferă o modificare a lungii de undă spre lungimi de 

undă mai mari în comparație cu lungimea de undă emisă de sursă,  în spectrul vizibil 

percepându-se ca o deplasare spre culoarea roșu, respectiv spre albastru. Această metodă a fost 

utilizată pentru a analiza modificările percepțiilor și reacțiilor între situațiile comparate în cadrul 

simulărilor. Metoda a fost validată prin comparație cu determinările prin alte metode alternative, 

și poate fi extinsă la utilizarea în situații similare de cercetare.  

Întreaga cercetare documentară a creat conexiuni între direcțiile studiate: conflictele din lanțul 

de aprovizionare din perioada modernă, în care predomină comunicarea și negocierea la distanță, 

sunt născute și soluționate în medii tehnologice (email, telefonie, conferințe audio și video, 

mesaje scurte). Relațiile internaționale în extindere dau naștere nevoii de a comunica simplificat, 

într-o limbă străină care să fie cunoscută și înțeleasă de negociatorii din supply chain.  

Utilizarea limbii străine de către vorbitorii non-nativi, și în mod particular a limbii engleze, 

generează efecte specifice, pe care negociatorii români este util să le cunoască:  

 Comunicarea în limba engleză deformează percepțiile și reacțiile negociatorilor, 

conducând  la percepție mai redusă a agresivității mesajelor comunicate, având ca rezultat reacții 

mai puțin agresive;  

 Comunicarea în limba engleză poate genera reacții disproporționate în raport cu contextul 

real al situațiilor, dacă mesajele nu sunt corect înțelese, din motive care țin de abilitățile de 

cunoaștere a acestei limbi.  

Pe de altă parte, utilizarea diferitelor medii de comunicare la distanță generează utilizatorilor 

influențe de percepție a calității comunicării, provenite fie din biasuri aspiraționale, fie din 

stereotipii.  
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Înțelegerea acestor modificări comportamentale de către negociatori, și în mod particular de 

către negociatorii locali, îi ajută pe aceștia să aleagă căile și metodele cele mai potrivite de 

negociere, și să decodifice potrivit mesajele primite în cadrul unei negocieri la distanță, și în mod 

particular în cadrul unei negocieri la distanță într-o limbă străină.  

Caracterul sistematic al documentării, precum și caracterul practic al cercetării aplicative, 

transformă lucrarea într-un demers de cercetare cu o utilitate imediată în mediul de afaceri 

modern. 

  


