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Introducere

Crizele diplomatice, militare, economice, războaiele 
interetnice, odată analizate, nu sunt tratate ca întâmplări, nu sunt 
raportate atât la contextul lor imediat, cât la unul mai larg, la o 
tradiţie istorico- geografică. A explica însă problemele din Balcani, 
„prin simpla apartenenţă a actorilor principali la spaţiul balcanic, a 
le extinde la întreaga regiune, în ciuda faptului că ele sunt destul 
de localizabile”1 şi a folosi balcanicitatea ca mecanism de 
absorbţie a incertitudinii, sunt doar câteva exemplificări de 
raportare la regiunea balcanică. 

„Pentru ca o negociere multilaterală să-şi realizeze 
obiectivele este important să fie subsumată unui singur proiect 
comun, care să asigure pentru fiecare participant interese 
esenţiale, fără ca participanţii să se polarizeze în tabere opuse, 

                                                
1 Ilie BĂDESCU, Tratat de geopolitică, Ed, Mica Valahie, Bucureşti, 

2004, p. 374.
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sferele de interese având cât mai numeroase intersectări; să aibă 
totodată o organizare de maximă flexibilitate, cu o liberă şi bogată
comunicare, într-un context favorabil2”.

În încercarea de a pune în discuţie toate aceste 
elemente, prin intermediul aceastei lucrări, voi încerca să 
găsesc răspunsuri îndeosebi la câteva întrebări principale: 
Care sunt principiile care stau la baza negocierilor? Care 
sunt etapele pregătirii unei negocieri? Cine sunt actorii şi ce 
presupune constituirea unei echipe de negocieri?               
Ce înseamnă evaluarea partenerului şi căutarea acordului?

De-a lungul acestei lucrări, mi-am propus să îmbin planul 
teoretic cu cel practic, încercând astfel să redau cât mai exact cu 
putinţă, principiile şi modul de punere în aplicare a unui proces de 
negociere. 

Lucrarea de faţă este structurată în două capitole, 
precedate fiind de o scurtă introducere ce ne permite 
conturarea cadrului istoric în care se desfăşoară negocierile.

Plecând de la premisa că "pentru ca metoda negocierii să 
dea randamentul maxim, ea trebuie explorată şi pe cale teoretică, 
în vederea elucidării mecanismului ei"3, în cadrul primului capitol,
voi încerca să suprind trăsăturile definitorii ce permit punerea în 
discuţie a tehnicii şi conducerii negocierilor internaţionale. 

Astfel, după ce voi trasa câteva elemente cadru ale 
negocierilor stricto sensu, accentul va cădea pe evidenţierea 
principiilor care stau la baza derulării oricărui proces de negociere 
("principiul suveranităţii, al schimbului, al respectului reciproc şi 

                                                
2 Mircea MALIŢA, Jocuri pe scena lumii. Conflicte, negocieri, diplomaţie, Ed. C. 

H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 152.
3 Idem, Teoria şi practica negocierilor, Ed, Politică, Bucureşti, 1972, p.8.
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al acordului (al cooperării şi avantajului reciproc)"4. Totodată, în 
vederea stăpânirii fiecărei negocieri concrete, este nevoie de o 
cunoaştere mai bună a structurii negocierilor, motiv pentru care, 
în continuare, voi surprinde etapele ce trebuiesc parcurse în 
vederea pregătirii unui act de negociere (Descrierea obiectivelor, 
Cunoaşterea partenerilor, Documentarea, Alegerea strategiei). 

În plus, voi încerca să pun în prim plan mai multe clasificări 
ale negocierilor, în funcţie de caracterele specifice, modalităţile de 
negociere, partenerii prezenţi la procesul de negociere, dar şi de 
cadrul instituţional. În continuare voi arăta cum alegerea strategiei 
şi a stilului de negociere au la rândul lor un rol semnificativ în 
concretizarea gradului de reuşită al rezolvării unor tensiuni, fapt 
pentru care căutarea acordului şi luarea deciziilor între părţile 
implicate, constituie, aşa cum vom vedea în cadrul prezentei 
lucrări, două elemente de bază în cadrul finalizării unei negocieri. 

În cadrul celui de-al doilea capitol, plecând de la premisa că 
negocierile „nu sunt numai o îndeletnicire teoretică, ci au şi 
finalităţi şi aplicaţii practice însemnate”5 voi încerca să exemplific 
întreg parcursul teoretic al unei negocieri internaţionale, prin 
dezbaterea unui subiect de actualitate precum situaţia de criză din 
Transnistria şi rezolvarea situaţiei conflictuale privind posibila 
independenţă.

*

În ceea ce priveşte mijloacele pe care le-am folosit pentru 
realizarea acestei lucrări, în cadrul primul capitol m-am axat pe o 
serie de scrieri consacrate studiului negocierilor şi relaţiilor 
diplomatice dintre state. Astfel, vorbim de profesorul M. Maliţa 

                                                
4 Ioan DEAC, Introducere în teoria negocierilor, Editura Paideia, Bucuresti, 

2002, p. 15.
5 Mircea MALIŢA, Teoria..., p. 17.
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cu cele două cărţi ale sale (Teoria şi practica negocierilor şi Jocuri pe 
scena lumii), I. Deac (Introducere în teoria negocierilor)

În cel de-al doilea capitol, pentru studiul de caz, am făcut 
apel îndeosebi la articole din presa scrisă şi electronică, care m-au 
ajutat să urmăresc în detaliu desfăşurarea negocierilor 
internaţionale în urma conflictului izbucnit în Transnistria. Astfel, 
ca sursa de inspiraţie am accesat în principal articole din 
publicaţiile franceze: Le Monde Diplomatique, France Diplomatie, La 
Politique Internationale, cât şi varianta revistei în română Politică 
Internaţională; cartea, deosebit de importantă a lui Tom Gallagher 
Balcanii în noul mileniu. În umbra războiului şi a păcii, precum şi 
accesarea site-urilor principalelor organizaţii: Organizaţia 
Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Organizaţia pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) şi Organizaţia 
Naţiunilor Unite (ONU).

Extras din volumul @ Enache, C., Gergely, L., Petrescu,
A., & Rogojanu, C. (2009). Deschideri postmoderne in
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Capitolul 1

1.1. Negocierea

Statele negociază de la începutul istoriei prin împuterniciţi 
sau soli. Faţă de războaie, negocierile au prevalat în relaţiile dintre 
state, dar nu au fost studiate atât de sistematic şi constant cum au 
fost studiate strategiile şi tacticile războaielor.

Din punct de vedere etimologic, cuvântul provine din limba 
latină negotium ce înseamnă treabă de făcut, ocupaţie, afacere. 
Termenul îşi are originea în secolul al VI-lea î.e.n., în Roma 
Antică, în vremea când plebeii bogaţi, cetăţeni liberi ai Imperiului, 
dar nu şi nobili, care nu înţelegeau să-şi câştige existenţa muncind, 
această activitate fiind rezervată sclavilor, nu îşi puteau permite să 
trăiască în desfătare. Negotium era o activitate ce putea aduce nu 
doar o anumită satisfacţie celui care o practică, asigurându-i 
dobândirea de bunuri, ci chiar o desfătare, pentru că bunurile 
dobândite erau câştigate prin intermediul unei activităţi ce nu 
presupunea un efor deosebit: doar comunicare verbală, uneori în 
scris, cu semenii.

Din punct de vedere al dreptului internaţional, negocierea
este unul dintre mijloacele de soluţionare paşnică a diferendelor, 
enumerat în Carta Naţiunilor Unite alături de mediaţie, comisii de 
anchetă, conciliere, arbitraj, rezolvare juridică sau alte mijloace la 
propria alegere. Menţionarea expresă a negocierii („statele trebuie 
deci să caute rapid o soluţie echitabilă a diferendelor lor pe cale 
de negociere, anchetă, mediere, conciliere, arbitraj, reguli 
judiciare, recurgerea la organisme sau acorduri regionale sau prin 
alte metode pacificatoare”6), cât şi implicaţiile celorlalte principii, 

                                                
6 La Charte des Nations Unies, Ch. VI : Règlement pacifiques des 

différends, Article 33, de pe site-ul Organizaţiei Naţiunilor Unite,
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care se referă la neutralizarea forţei, cooperare, egalitate suverană, 
îndeplinirea cu bună- credinţă a obligaţiilor, constituie un 
fundament juridic solid pentru desfăşurarea negocierilor, legându-
le inseparabil de ideea coexistenţei şi a relaţiilor normale şi 
paşnice. 

Conceptul de negociere poate avea în limbajul diplomatic 
contemporan două înţelesuri: unul mai larg, care acoperă întreaga 
arie de desfăşurare a dialogului diplomatic, şi unul restrâns, care 
defineşte o formă anume a acestui dialog. Astfel, în sensul larg al 
termenului, negocierile internaţionale sunt „un proces de 
considerare a unei dispute sau situaţii internaţionale din punctul 
de vedere al mijloacelor paşnice de rezolvare a ei, mijloace altele 
decât judiciare şi arbitrale, în vederea promovării sau obţinerii de 
către părţile implicate sau interesate a unor înţelegeri sau rezolvări 
a diferendului sau a situaţiei”7.

După o analiză a celorlalte definiţii, date de Lall, Ikle şi 
Kauffman, se ia ca punct de pornire definiţia dată de Mircea 
Maliţa: „negocierile sunt procese competitive desfăşurate în 
cadrul unor convorbiri paşnice de către două sau mai multe părţi 
ce acceptă să urmărească împreună realizarea în mod optim şi 
sigur a unor obiective, fixate în cuprinsul unei soluţii explicite, 
agreată în comun”8. Dacă, pe de o parte, negocierea se deosebeşte 
de celelalte proceduri paşnice prin gradul de libertate al părţilor, 
care nu-şi asumă şi obligaţia de a ajunge la o înţelegere atunci 
când încep o negociere, pe de altă parte, ea se deosebeşte de alte 
forme ale dialogului tocmai prin identificarea unui acord de a 
urmări în comun elaborarea unei înţelegeri.

                                                                                                       
http://www.un.org/french/aboutun/charte/chap6.htm, căutat în data de 11 
iunie 2007.

7 Mircea MALIŢA, Teoria şi practica negocierilor, Ed. Politică, Bucureşti, 
1972, p. 15.

8 Ibidem, p. 17.
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Pe de altă parte, negocierea este văzută de Ioan Deac ca „o 
formă de comunicare ce presupune un proces comunicativ, 
dinamic, de ajustare, de stabilire a acordului în cazul apariţiei unor 
conflicte de interese, prin care două sau mai multe părţi îşi 
mediază poziţiile pentru a ajunge la o înţelegere mutual 
satisfăcătoare”9.

1.2. Etapele procesului de negociere

În procesul complex de luare în considerare a unei situaţii 
internaţionale pe calea mijloacelor paşnice sunt trei momente 
importante: faza, pe care profesorul Mircea Maliţa o denumeşte 
„protonegocierea”10, faza negocierilor propriu- zise şi faza de 
postnegociere sau de implementare. 

Protonegocierile constituie sursa principală a acordării 
comportamentului statelor pe plan internaţional, constând în 
„gesturi unilaterale menite să transmită semnalul unei bunăvoinţe 
şi al dorinţei unui acord”11. Mecanismul se poate descrie printr-un 
semnal luat de părţile interesate. Operaţia sau procesul de analiză 
se efectuează de către organiele de politică externă, de experţi în 
relaţii internaţionale ai statului respectiv. 

Descrierea obiectivelor presupune de altfel existenţa unor 
obiective principale care sunt „elementele ce trebuie să figureze 
drept interese satisfăcute în actul sau acordul negocierii”12.

                                                
9 Ioan  DEAC, Introducere în teoria negocierii, Ed. Paideia, Bucureşti, 2002, 

p. 9.
10 Mircea MALIŢA, Teoria ..., p. 140.
11 Mircea MALIŢA, Jocuri ..., p. 126.
12 Mircea MALIŢA, Teoria ..., p. 258.
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Ioan Deac consideră că desemnarea obiectivelor una din 
piesele forte ale acestei prime etape ale negocierii, făcându-se 
astfel referire la cele "trei categorii de obiective ce trebuie stabilite 
în vederea satisfacerii intereselor participanţilor: obiective 
dezirabile, obiective acceptabile şi obiective efective"13.    
Totodată, accentul cade pe „diviziunea cea mai importantă a 
obiectivelor dată de obiective maximale şi minimale”14

Cunoaşterea partenerilor presupune „aprofundarea stilului 
de lucru al interlocutorului, al membrilor delegaţiei, al experţilor 
săi, dar şi al altor parteneri posibili”15. „Evaluarea părţii adverse” 
nu trebuie ignorată deoarece „odată identificat obiectul supus 
negocierii, se pot emite ipoteze cu privire la interesele pe care le 
va formula şi le va urmări cu cea mai mare probabilitate partea 
adversă”16.

În realitate, de această echipă de negociatori depinde 
succesul actului de negociere, deoarece prin împărţirea bine a 
sarcinilor, prin comunicare între membrii echipei, prin 
responsabilizarea fiecărui se poate ajunge la rezultatul dorit iniţial.

Documentarea este de fapt aceea etapă a pregătirii 
negocierilor care nu trebuie neglijată, deoarece vorbim de fapt 
despre „o bună informare care asigură pregătirea din timp a 
poziţiilor, ajută previziunea, dar şi ajută la verificarea conformităţi 
modelului logic cu realitatea”17. Culegerea de informaţii 
presupune printre altele existenţa a două tipuri de surse: „oficiale 
şi neoficiale”18. Singurul scop este acela de a asigura 

                                                
13 Ioan DEAC, Op. cit., p. 83.
14 Mircea MALIŢA, Teoria ..., p. 258.
15 Ibidem, pp. 258-259.
16 Ioan DEAC, Op. cit., p. 86.
17 Mircea MALIŢA, Teoria ..., p.261. 
18 Ioan DEAC, Op. cit., pp. 83-87.

Extras din volumul @ Enache, C., Gergely, L., Petrescu,
A., & Rogojanu, C. (2009). Deschideri postmoderne in

stiintele politice. Iasi, Romania: Lumen.



Deschideri postmoderne în
ştiinţele politice

41

„documentarea asupra negocierilor de acelaşi gen, dar şi studiul 
precedentelor şi al soluţiilor adoptate”19.

Alegerea strategiei prevede totalitatea răspunsurilor la 
anumite cereri ce vor fi formulate de adversar, gradul de 
acceptare cu care pot fi întâmpinate întrebările ce trebuie 
formulate pentru obţinerea unor clarificări20.

1.3. Clasificarea negocierilor

Politologia constată că abordarea istorică şi juridică a făcut 
un prim pas în descrierea exterioară a negocierilor. Morfologia lor 
se cere completată cu alte observţii. 

Astfel, clasificarea negocierilor după numărul de parteneri
nu este banală, negocierile fiind  împărţite în bilaterale şi 
multilaterale. Într-o negociere se disting parteneri şi observatori. 
Partenerii activi pot fi independenţi sau aliaţi. Observatorii pot fi 
neutri sau asociaţi. Negocierile contemporane au o tendinţă de 
„escladare”, trecând de la nivelul local la cel regional şi mondial. 
Cadrul instituţional permanent care este ONU favorizează 
generalizarea negocierilor. Teoria negocierilor s-a dezvoltat cel 
mai mult folosind cazul bilateral, atât de frecvent şi după cel de-al 
Doilea Război Mondial, între patroni şi salariaţi. Motivul a fost şi 
existenţa modelul oferit de „teoria jocurilor cu doi parteneri”21, 
care se preta la acest tip de negociere.

                                                
19 Mircea MALIŢA, Teoria ..., p.260.
20 Ibidem, p.259.
21 Mircea MALIŢA, Jocuri .., Bucureşti, 2007, p. 128.
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O altă clasificare a negocierilor este propusă de Mircea 
Maliţa, preluată la rândul său de la Fred Charles Ikle, după tipul 
de obiective. Astfel, Fred Charles Ikle împarte negocierile în: 
„acorduri de prelungire (menţinerea statu- quo-ului), acorduri de 
extensiune (extinderea la un număr lărgit de prevederi), acorduri 
de distribuţie (împărţire de bunuri, teritorii, resurse), acorduri de 
inovaţie (lansează activităţi pentru descoperirea interesului 
comun) şi acorduri de normalizare”22. În cadrul celor din urmă, 
intră negocierile pentru încetarea ostilităţilor, pentru restabilirea 
relaţiilor diplomatice, pentru încetarea unei stări de embargo sau 
pentru plata unor arierate financiare. Trebuie subliniată 
importanţa pe care o au în acest tip de negociere factorii prezenţi 
la desfăşurarea lor. Este un exemplu în care prezenţa părţilor terţe 
îşi dovedeşte eficacitatea, atât în realizarea normalizării, cât şi în 
privinţa solidităţii acordului de normalizare. Acest tip de negocieri 
sunt de fapt „o garanţie privind limitarea şi stingerea 
consecinţelor  negative răsfrânte asupra ansamblului vieţii 
internaţionale de către o stare conflictuală cronică”23.

Clasificarea negocierilor după gradul de explicitate are 
avantajul oferirii unui criteriu care este paralel cu alte criterii 
posibile: formalitatea, oficialitatea şi angajamentul părţilor. 

Dacă negocierile s-ar diviza după subiect, acestea ar fi, din 
punct de vedere teoretic, o masă fragmentară de activităţi, fiecare 
ataşată domeniului său. Dar negocierile se clasifică şi după criterii 
transversale, care formează clase curpinzând negocieri de orice 
natură. În acest mod, se poate identifica caracterul închis sau 
deschis al lucrărilor. Profesorul Mircea Maliţa, evidenţiază cele 
două tipuri de caractere prin două exemple concludente. Pentru 
caracterul închis al lucrărilor el dă ca exemplu „o negociere 

                                                
22 Mircea MALIŢA, Jocuri ..., pp. 128- 130.
23 Mircea MALIŢA, Teoria ..., p. 158.
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pentru dezarmare, iar pentru cea cu caracter deschis negocierile 
privind problemele globale”24.

Printre multe categorii de principii după care au fost 
împărţite negocierile este şi aceea în funcţie de obiectul supus  
negocierii. Astfel, există negocieri economice (obiectul supus 
negocierii poate fi un bun material, un bun spiritual sau un 
serviciu), negocieri de drept (drepturi şi obligaţii cu privire la 
statusuri, competenţe, abilităţi, activităţi), negocieri politice 
(obţinerea, menţinerea şi exploatarea puterii pe care o are o 
structură social- politică), negocieri informaţionale (obiectul 
suspus în astfel de procese sunt informaţiile, indiferent sub ce 
formă se prezintă: baze de date, cunoştinţe ştiinţifice, ştiri).

                                                
24 Mircea MALIŢA, Jocuri ..., pp. 126- 127.

Extras din volumul @ Enache, C., Gergely, L., Petrescu,
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