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Media communication represents the epitome of the dialogue between 
people. The journalists are professional communicators. The effectiveness of 
their message, transmitted through mass-media, is given, on the one hand, by 
the journalists professionalism and, on the other hand, the information 
provided. Our aim is a trial to find the elements which could improve the 
message, from strictness and accuracy, to veracity and opportunity, from 
informative-persuasive utility, to an educational imaginative approach. 
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Relaţionări şi tranzacţii sensuale 
Deşi toţi relaţionăm, foarte greu se acceptă că, de fapt, partenerii actului dialogic se 

comportă potrivit schemei sau „hexagonului REMCCR” (referent, emiţător, mesaj, cod, 
canal, receptor) cu feed-back-ul necesar, în ciuda bruiajelor, barierelor, blocajelor fireşti.  

Ca relaţionişti (comunicatori) profesionişti, jurnaliştii mai ales trebuie să facă recurs, 
prin prisma analizei tranzacţionale berneniene, la realitatea potrivit căreia comunicarea este 
iniţial una de tip PC (dintre părinte şi prunc!), iar mesajele puse în joc sunt informativ-
persuasiv-manipulatorii. Chiar dacă nu imperative (Mănâncă! Aruncă! Fă! Taci! Sari!) ci, 
mai degrabă, optativ-condiţionale (Eu aş mânca! Eu aş sări! Eu aş face! Eu aş arunca! Eu aş 
tăcea!) mesajele sunt receptate (acţional) diferit. Cele de categoria a doua (relativ neutre) 
vor fi mai motivaţionale, prin recursul la concurenţa imitativă. Nu e lipsit de importanţă 
acest start investigaţional, care poate părea redundant, dar menirea invocării analizei 
tranzacţionale, ca şi a programării neurolingvistice, de altfel, este făcută pentru a avea un 
prag, o treaptă de start a demersului investigaţional.  

Analiza tranzacţională, se ştie, incumbă teoria imitaţiei, jocul de rol autoasumat şi 
aproape inconştient, care se „conservă” (chiar şi gestual) şi care se regăseşte (procedural, 
comportamental, atitudinal) peste ani, adică la schimbarea de stare a eului. Acest histerezis 
conduitar demonstrează şi justifică stări de behaviorism normativ-binevoitor. 
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La urma urmelor, mesajele din categoria P (părinte normativ sau binevoitor) sunt 
prejudecăţi, sloganuri, chiar stereotipuri, respectiv aspecte de imediateţe concluzivă gen 
(criticist): „Trăim vremuri când corupţia face legea!” „Planeta e programată pe 
autodistrugere!”, „Inaniţia va înjumătăţi populaţia Terrei!”, “Revoltele din nordul Africii se 
vor extinde şi la noi!” ori gen (concesiv): „Nu e dracu atât de negru!”, „Să nu minimalizăm 
efortul oamenilor de ştiinţă!”, „Până la urmă religiile îşi vor da mâna!”, “Acele revolte sunt 
sub controlul Ocultei, iar când spunem noi, nu spunem neapărat România!”. 

Am precizat că analiza tranzacţională e, de fapt, investigaţie comunicaţională. 
Tranzacţia este un schimb de mesaje verbale sau nonverbale între „stările eului” unor 
parteneri. Pot părea de fapt, schimb de replici, emisii şi feed-back-uri, dialog direct sau 
intermediat, mai ales telefonic, în condiţiile în care telefonia a devenit oportunitate non-
stop. 

De acord cu cei care spun că telefonul mobil este valid tot timpul şi că ajută la 
transformarea circumstanţei de mod (Ce mai faci?) într-una de loc (Unde eşti?). Cu un 
amendament (altă circumstanţă!) legat de dorinţele, disponibilitatea, voinţa posesorului (de 
a răspunde, de a deschide aparatul etc.) şi de „voinţa” telefonului însuşi (de a nu se defecta, 
de a avea arie de acoperire şi rooming, de a i se permite folosirea de regulile euro-atlantice 
ori pur şi simplu de a-l ţine...bateria!) 

Se ştie că teoria comunicării operează cu două tipuri de raportări ale mesajului: la 
imaginar (fictura) şi la structurare (mixtura). Fictura este domeniul plăsmuirii, compunerii, 
fanteziei mai mult sau mai puţin artistice, mai mult sau mai puţin informaţionale, în timp ce 
mixtura reprezintă palpabilul, alcătuirea, substanţa, baza materială a mesajului. Asta, dacă 
vrem să împărţim în două firul deja împărţit în patru, apropo de comunicarea deplină şi 
zonele ei de persuasiv mai ales mediatic.  

Căci media, ca să-l parafrazăm pe Walter Benjamin, e un soi de prelungire a 
simţurilor umane, chiar dacă asumpţia emiţătorului rămâne unilateralitatea şi în ciuda 
faptului că atunci când se produce interactivitatea de tip audio-vizual, nu putem vorbi de 
feed-back aşteptat şi alternativ, ca în cazul dialogului face to face. 

Dacă îi dăm dreptate lui Denis McQuail, care vede ştiinţele comunicării dominate 
doar de două categorii de paradigme (una funcţionalistă, numită dominantă şi alta culturală, 
numită alternativă) vom constata că mass-media nu se subordonează uniform acestei 
apartenenţe. De altfel, din punct de vedere comunicaţional, ca să-i dăm dreptate şi lui 
Claude Hagège din a sa L’homme de parole, publicată la Paris în 1985, oamenii pot fi 
scriptofili (tributari lui scripta manent!) şi verbofili (cei ce nu ştiu că verba volant!) 

Şi, totuşi, asemenea facultăţilor sufletului, cum le-a ierarhizat, trinitar, Aristotel, şi 
comunicarea poate fi privită sub aceleaşi angularităţi: ca principiu vital, facilitator de 
trebuinţe, mai ales primare, apoi ca principiu senzorial, cu toată cohorta care se coagulează 
din lumea simţurilor, şi, în fine, ca principiu intelectual, raţional, logic, legat de 
obiectivarea gândirii. De aici, a comunica înseamnă a te raporta la „inimă şi creier” (adică a 
simţi şi a conştientiza) în condiţii de existenţă vie şi de relaţionare normală într-un mediu 
organizaţional. Normalitatea relaţională, la rândul său, presupune o negentropie, un 
dinamism dialogic, o continuă interşanjabilitate între emiţător şi receptor, în limitele unei 
intensităţi variabile în funcţie de conţinutul, importanţa şi urgenţa mesajului, ştiut fiind că 
entropia este, de fapt, tendinţa energiei spre repaus. Adică lenea mişcării, instabilitatea şi 
inconsecvenţa devenirii. Entropia, în fine, este ceva ce rezultă din preaplinul, suficienţa şi 
oboseala gândirii. Aşadar, un punct de evitat în relaţionarea umană care, şi aşa este pândită 
de energenţă şi neprevăzut, este afectată de bruiaje, de denaturări, de estompări sensuale. 
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Toţi trebuie să ştim, iar jurnaliştii aflaţi la start, cu atât mai mult, că lumea cuvintelor 
este şi lumea capcanelor. Căci, aşa cum scrie Foucault: „Între mărci şi cuvinte, nu există 
diferenţă de la observaţie la autoritatea acceptată sau de la verificabil la tradiţie. Nu există, 
pretutindeni, decât un singur joc, acela al semnului şi similarului, şi de aceea natura şi 
verbul se pot încrucişa la infinit, formând, pentru cine ştie să citească, un fel de mare text 
unic.”74 

Tot mai pregnant se vorbeşte de rolul conjuncturii ca potenţator, ca lubrifiant între 
semnificat şi semnificant verbal. De altfel, conjunctura, circumstanţele comunicaţionale 
sunt importante la fel ca şi cele cinci legi ale codului bunelor maniere legate de eleganţa 
vestimentară: a culorii, a materialului, a orelor zilei, a împrejurărilor şi a vârstei. Şi 
raporturile dialogice trebuie să ţină cont de cromatică (limbajul culorilor este persuasiv el 
însuşi în funcţie de circumstanţe multiple!), de conţinutul mesajului („materialul” – 
informaţia – trebuie bine ales şi dozat, codificat şi vehiculat!), de cronemică (raportarea la 
factorul timp şi spaţiu potenţează sau, dimpotrivă, poate impieta succesul persuasiv!), de 
context (împrejurările – normale, nefireşti, urgente, de criză etc. trebuie bine analizate în 
alegerea targeturilor şi modalităţilor de atingere a acestora în procesul dialogal!), de vârstă 
(ştiut fiind că receptivitatea şi interesul în fenomenologia artei conversaţiei sunt profund 
influenţate de factorii umani: vârstă, religie, gen, status-rol, profesie, cultură 
organizaţională etc.!) 

Unii specialişti ai teoriei comunicării şi informaţiei75 susţin, în spiritul preceptelor 
mediologiei, că polul comunicării este mai puternic decât polul informaţiei, conchizând, pe 
bună dreptate, că, dacă comunicarea linişteşte, informaţia este cea care deranjează. 
Colectorul de fapte (reporterul, bunăoară) va trebui, aşadar, să-şi dozeze elementele 
comprehensibilităţii cu care se adresează destinatarului, urmărind să producă satisfacţii 
comunicaţionale, nu disconfort info-emoţional. Devine aici vizibilă dihotomia cauzală a 
efectelor intenţionale şi ale celor produse. 

Trioul olandez Cuilenburg, Scholten şi Noomen sintetizează foarte bine faptul că, 
pentru a deveni comunicare, transferul de informaţii trebuie să fie un proces intenţional.76 
Intenţii progresiste, desigur, cu care, bunăoară şi drumul spre iad este pavat. Intenţii care-şi 
asociază scopul şi efectele produse de intrinsecitatea informaţiei. 

Se ştie cum comunicarea efectivă s-a extins în lumea spirituală, ideatică, updatând 
sistemul gândirii, al atitudinii şi conduitei umane. „Comunicarea a sporit şi proiecţia ideilor, 
indiferent dacă ele sunt reale sau tulburătoare, intolerante, fanatice şi chiar provocatoare de 
nelinişti mântuitoare”, precizează un cunoscut autor sud-american, care adaugă: 
”Mijloacele de comunicare au amplificat ceea ce mai înainte era aproape o mişcare de la 
suflet la suflet, de la om la om. Astăzi a devenit un ecou universal.” 77  

 
 De la comunicare la comuniune 
Nimeni nu se mai îndoieşte că relaţionarea umană este liantul social al oricărei 

organizaţii. Relaţionarea ca vector de mesaj comunicaţional, ca raport teleologic, ca 
finitudine atitudinal-acţională. Dar, de pildă, dacă vom observa omofonia comunicare-
comuniune-comunitate vom constata că aceasta presupune existenţa unor legături stabile şi 

                                                 
74 Michel Foucault, 2008, Cuvintele şi lucrurile, Bucureşti, Ed. RAO, p. 90. 
75 E.g. Régis Debray, 1992, Vie et mort de l’image, Paris, Ed. Gallimard, p. 373. 
76 J. J. Van Cuilenburg et alii, 2000, Ştiinţa comunicării , Bucureşti, Ed. Humanitas, p. 26. 
4 Fernando Savater, 2008, Cele zece porunci în secolul al XXI-lea, Bucureşti, Ed. RAO, p. 33 
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continue între elementele triadei, că fără coeziune şi reciproca determinare, actul dialogic 
nu poate avea loc în mod persuasiv. 

G. Hofstede vedea comunicarea ca pe un softwer organizaţional, în timp ce 
comuniunea (ca mod de viaţă în acea alcătuire umană) era considerată o superioară ştiinţă a 
negocierii. 

Structurile de relaţii publice ale organizaţiilor, comunicatorii profesionişti 
înregimentaţi în sistemul mass-media sunt responsabile (în sensul dezirabilităţii!) de găsirea 
şi aplicarea tehnicilor /modalităţilor de organizare /optimizare a fluxurilor de mesaje menite 
să informeze, dar şi să (ori să şi!) socializeze, chiar dacă această socializare este persuasiv-
manipulatorie ori inculcant-propagandistică.  

Să nu omitem că ultimul verb al oricărui proces comunicaţional este a stârni o reacţie, 
adică a avea feed-back. Prin răspuns (adică prin efectivizarea interşanjabilităţii receptor 
/emiţător) comunicarea de tip mediatic îşi vădeşte şi alte valenţe: implementează strategia 
managerială, rezolvă nevoile de apartenenţă a actanţilor şi oferă soluţia traversării fără 
pierderi majore a momentelor dificile. 

Se ştie că formală / informală, organizată / spontană comunicarea de tip relaţional 
înseamnă, de fapt, dialog între purtătorul de autoritate şi angajaţii organizaţiei respective. 
Asta pentru că teoria comunicării, ca şi arta managementului, deşi reprezintă o temă de 
actualitate, interes şi utilitate şi în ciuda faptului că este abordată aproape inflaţionist, nu şi-
a epuizat filonul de ofertă investigaţională. 

 Aşadar, dintre aspectele dintr-o posibilă taxonomie a relaţionării umane, comunicarea 
ca demers jurnalistic continuă să fie domeniul la care se pricep toţi, ca şi la fotbal, 
bunăoară, dar numai din tribune, căci la o adică (deci în ipostază de manageri, şefi, 
decidenţi, lideri sau...moguli) ignoră exact virtuţile acestui modus vivendi organizaţional.  

 La urma urmei, toţi analiştii sunt de acord că, la o reprezentare, fie şi schematică, a 
pentagonului funcţiilor managementului – prevedere /previziune, organizare /asigurare, 
coordonare /antrenare, comandă /decizie şi control /evaluare – interfaţa pentru fiecare 
asemenea sub-demers al sistemului ştiinţei, artei şi praxisului managerial, dar şi pentru 
întregul ansamblu ce vizează eficientizarea şi performanţa, o reprezintă comunicarea, 
începând cu vârful ei de lance – comunicarea internă, respectiv interumană, din cadrul 
sistemului comunicării organizaţionale – şi terminând cu efervescenţa comunicaţională a 
mass-media. De aici şi evidenţa în a numi drept pârghie necesară, angrenaj indispensabil, 
articulaţie sine-qua-non a demersurilor manageriale tot ce incumbă şi presupune traficul de 
informaţii, dialogul vertical (ascendent, descendent, oblic) şi orizontal, relaţionarea lider 
/actant fie în cadru formal (oficial, organizat, ad-hoc), fie în circumstanţe informale 
(neoficiale, neorganizat, de tip fortuit), de aici, deci, necesitatea evaluării /reevaluării status 
/rolului jurnalistului ca alegător între reglementări mai mult sau mai puţin rigide şi sine qua 
non-urile formării (autoinstruirii) continue! 

Numai că, într-o organizaţie, relaţiile informale sunt definite ca relaţii interpersoanle 
care nu sunt mandatate în virtutea regulilor organizaţiei formale, dar care emerg spontan în 
maniera de a satisface nevoile indivizilor. Astfel, în timp ce organizarea formală răspunde 
unei anumite logici privind ierarhia, organizarea informală răspunde logicii sentimentelor şi 
nevoilor individuale, libertăţilor elective, adică de preferinţă, simpatie, partizanat, opţiune.  

 Aşadar, a informa oamenii — sau chiar mai mult, a-i implica — nu este, până la 
urmă, doar în interesul angajaţilor, ci o responsabilitate a informatorilor. (Atenţie la 
semantica termenului pusă în raport cu o anumită categorie desuetă de informatori ai unei 
instituţii, şi aceea, căzută în desuetudine prin recursul la metodă, şi menirea oricărui 
profesionist al informaţiei devenită ştire de presă, veste mass-media, mesaj mediatic!)  
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  Toate aceste „dezirabilităţi” trebuie privite prin prisma sau în raport de 
contextualizarea comunicare-comuniune, cu invocare a nostalgiei potrivit căreia 
comunicarea dintru începuturi, fie doar şi etimologic, duce cu gândul la punerea a ceva 
(folositor) laolaltă pentru uz comun. Ca să nu mai vorbim de aspectul purificator al 
conviviului numit cuminecare! 

 
 Dilemele comunicatorului profesionist 
Cel mai greu, pentru un comunicator profesionist, este să echilibreze balanţa cererii şi 

ofertei de informaţii. Fiind combustia primară şi imperios necesară a mass-media, această 
„marfă” este căutată continuu, cu febrilitate şi nesaţ. 

De aici, aşa-zisele „exclusivităţi” care vor să ierarhizeze, într-un top al interesului, 
diferite structuri de presă. 

Pentru ofertantul de materie primă în punerea în operă a unui drept cetăţenesc 
constituţional (acela de a fi informat, de a avea acces la cine-ce-cui-cum-cât-unde-le social, 
acel vestit C6U cunoscut prin metafora triunghiurilor suprapuse ori „steaua lui David”!) cel 
mai bun „regulator de debit” (o eschivă până la urmă) îl reprezintă invocarea legii şi mai 
ales a sintagmei: „informaţii de interes public”. Ei bine, cu această barieră subiectivă (în 
fapt un filtru, o autocenzură, o găselniţă ori, ca să recurgem la gluma amară, un pârleaz în 
gardul legii!) trebuie să se lupte culegătorul de subiecte, luptătorul din info-war-ul care este 
viaţa cotidiană. 

Uneori, graniţa dintre categoriile de interese este fluidă, indecisă, nedefinită, aşa încât 
(ca negocierile de preţ la o tarabă) „cumpărătorii” de ingrediente pentru ştiri pot beneficia 
de marfă (mai) pe alese, din care-şi „gătesc”… exclusivităţi ce nasc invidii şi (alte) ştiri 
(feed-back) în care e dată în vileag încălcarea dreptului la liberă şi echidistantă informare a 
cetăţenilor! Alteori, invocând acest „interes”, furnizorii de informaţii pot tărăgăna, 
temporiza, denatura, deturna, dilua, estompa, cosmetiza, proteja. 

Atât unii (lucrătorii din structuri de comunicare publică îndrituiţi cu relaţionarea 
mass-media!), cât şi ceilalţi (reporterii avizi de senzaţional, inedit, exclusiv, incredibil etc.) 
sunt … editaţi. Adică au libertatea de a avea şefi. Acolo, la nivel de manageri se tranşează 
(şi se trasează) graniţele dintre „interesuri şi succesuri” (cum s-ar exprima un politician 
analfabet, dar putred de bani ca să-i pese!) şi se … negociază costurile acestor acte 
administrative şi politici–raţiuni. Dornici de a lupta şi de a răzbate, de a se hrăni cu 
satisfacţii ale muncii, abia ieşiţi din sistemul formal al „strujirii” prin licenţe, masterate, 
doctorate, tinerii jurnalişti mu iau în calcul aceste circumstanţe, aceste 
limitări...democratice, asemenea contexte şi cunosc din debut gustul dezamăgirii, care 
determină resemnarea, dezarmarea, frustrarea, eşecul! 

Aşadar, un jurnalist (ca să particularizăm un ofertant de informaţii) trebuie să fie un 
schior performer al slalomului, un artizan migălos şi răbdător al dialogului, un sac de box 
sau o vestă antiglonţ atât pentru reacţiile belicoase ale subiecţilor, cât şi pentru feed-back-ul 
(uneori beligen) al şefilor de tip Pamfil Şeicaru, cunoscutul lider al temutului cotidian 
interbelic „Curentul”, pe seama căruia s-a pus sintagma ce face carieră şi azi: ”Şantajul şi 
etajul!” Se referă la clădirea ziarului în cauză, zidită etaj cu etaj de cei ce scăpau, prin acest 
şantaj, de al divulgării tapaj.  

Interfaţă comunicaţională dinamică, adaptabilă (şi updatabilă), persoana carismatică, 
cu arta subterfugiului lingivistic şi diplomaţia dezamorsării încordărilor, dar şi cu arta 
documentării la sânge, cu o atitudine tranşantă într-un behaviorism maleabil, comunicatorul 
profesionist trebuie să-şi asume orice statut, mai ales echilibristica pe subţirea şi fragila 
punte dintre exces şi acalmie, dintre alb şi negru, dintre posibilitate şi probabilitate. El este 
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un pion de sacrificiu, un pinion de atac, un cal de bătaie, un pilot de încercare, mai ales 
când domeniul său de activitate presupune aproape în totalitate „compromiterea”, 
„confidenţialitatea”, „clasificarea”, „secretul”.78  

Dacă aceste carapace (legale, la urma urmei) sunt ciobite şi „transpiră” ceva către … 
interesul public, atunci se declanşează … războiul nervilor, atunci arta, strategia, tacticile 
comunicatorului profesionist se pun în valoare (dacă se pot pune, dacă profesionistul 
relaţionării umane se dovedeşte performer al crizei, ineditului, alertei, stării de 
anormalitate!) atunci acest om orchestră este chemat să-şi pună în valoare talentul vocaţia şi 
… chemarea. Cine este (şi crede în acest statut!) ziarist, investigator de realitate, 
consumator de adrenalină, nu aşa-zişii comentatori ai răstălmăcirii, calamburului ori 
„suptului din deget!” 

Un nonşalant atipic, un actor natural, un descurcăreţ maleabil, un ludic al 
subterfugiului, un echilibrat al conduitei care ştie să afişeze măştile trebuincioase va reuşi 
să gestioneze orice tip de eveniment, inclusiv să refacă breşa din digul ce separă apele 
interesului public de cel de interes strategic şi să dreneze fluidul comunicaţional în matca 
firească ce se croieşte prin translucidul de moment, transparenţa de durată sau 
imprevizibilul incredibil. 

A relaţiona, pentru comunicatorul profesionist, nu înseamnă a avea relaţii (sau pile), 
dar contactele cu „acreditaţii” pot evolua (firesc) şi spre o anume apropiere (echidistantă, 
desigur) ce se clădeşte pe sentimente umane. Totul e ca, şi în acest caz, limitele raporturile 
să nu fie împinse dincolo de firesc, respectiv, de graniţa intereselor statuate normativ. 

Legea cu număr de tren accelerat 544/2001 reglementează liberul acces la informaţiile 
de interes public. Efectivizarea prevederilor legii o reprezintă convieţuirea necontradictorie 
dintre două instizuţii ale informării publice: jurnalistul şi sursa. 

Comunicatorul profesionist trebuie să-şi înţeleagă şi să-şi accepte fără cârtire menirea 
de interfaţator între instituţia (organizaţia) care asigură /oferă materia mesajelor 
comunicaţionale şi cetăţenii (beneficiarii) ce-şi exercită (inclusiv prin mass-media) dreptul 
la informare şi, pe cale de consecinţă, la alcătuirea strategiei deciziilor. 

Nu fără temei s-a spus şi s-a demonstrat în urma evoluţiilor din teatrele de operaţiuni 
militare că mass-media este o forţă beligerantă, dându-se exemplul CNN-ului cel ubicuu şi 
funcţional în timp real! 

Atunci, rezultă că, la cantitatea de interes manifestat continuu pentru organizaţiile 
formale de tip ierarhic, comunicatorii profesionişti, jurnalişti şi, deopotrivă, purtătorii de 
cuvânt vor trebui să răspundă constant şi rapid cu aşteptări reciproc benefice. În limbaj 
discursiv aspectul se cheamă solicitudine, profesionalism, pasiune, competenţă, iar în mod 
concret se traduce prin demonetizatul efort ori redundanta muncă şi iar muncă. Dacă la 
acestea se reuşeşte şi crearea unei dezirabile credibilităţi, aşa încât imaginea să rămână cea 
reală şi realistă, se poate vorbi de un start luat corect în cursa cu obstacole în care au plecat, 
umăr la umăr, şi jurnalistul (ca exponent al publicului şi trâmbiţaş al democraţiei) şi 
managerul (şef, comandant, conducător al unităţii aflate în piaţa interesului).  

 
Negocierea ca motivaţie a formării continue 
Înţeleasă ca tehnică de dialog şi comunicare interumană, şi pentru jurnalişti 

negocierea presupune existenţa a cel puţin patru clarificări definitologice: că avem de-a 
face cu un proces organizat, concretizat într-un schimb de mesaje, contacte şi confruntări, 

                                                 
78 Pe larg în Nicolae Rotaru, (2010) Communication, Ed. Academiei Naţionale de Informaţii „M. 

Viteazul”, Bucureşti.  
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cu respectarea unor uzanţe normative de tip cultural, juridic, politic, economic, social etc., 
că negocierea e un proces competitiv, care, pe baza unor interese comune, determină un 
acord între parteneri care să asigure unele avantaje subiective, că, de asemenea, este un 
proces de interacţiune, ajustarea şi armonizare a intereselor care, în urma competiţiei să 
devină reciproc benefic şi, în fine, că negocierea este şi un proces orientat către o finalitate 
precisă, exprimată prin încheierea unei afaceri concrete. 

Dacă orice se poate negocia, ca să invocăm zisele lui Herb Cohen, şi dacă, niciodată, 
nu primeşti ceea ce meriţi, ci ceea ce negociezi, ca să-l parafrazăm pe Chester L. Karrass, 
înseamnă că această tehnică de dialog este una, pe cât de necesară şi, desigur, esenţială în 
comunicarea socială, pe atât de greu de investigat. Unii pun sub semnul îndoielii chiar 
moralitatea sa ştiut fiind că negocierea recurge şi la mijloace “neortodoxe.” 

Formă concentrată şi interactivă de relaţionare umană care urmăreşte să transforme un 
dezacord în înţelegere, negocierea presupune crearea, menţinerea şi dezvoltarea unor 
raporturi interumane specifice, solide, reciproc benefice. 

E drept că şi capacitatea de negociere nu e la îndemâna oricui, că numai cei ce ştiu să 
opereze subtil cu adevăruri şi aparenţe, cu ameninţări şi ademeniri, cu încurajări şi 
descurajări, pentru a transforma obiectivele în rezultate asumate de ambele părţi se pot 
numi negociatori. 

Negocierea este, de fapt, aspectul urban al cunoscutei târguieli de la piaţă. Astăzi, tot 
mai des, ne …târguim. Ofertele sunt de multe ori însoţite de particula discutabil, adică… 
negociabil. 

Comunicatorii profesionişti trebuie să ştie că alcătuirile filosofiilor politice, 
articulaţiile de putere şi de autoritate statală sunt rod al negocierilor interpartinice ale 
câştigătorilor votului celor mulţi, cu care s-a negociat la alegeri.  

Abilitate, talent, har, măiestrie, artă sau altceva din aceeaşi arie semantică, negocierea 
reprezintă o îndeletnicire sine qua non a cotidianului nostru relaţional. La baza acestei 
practici stau atât sentimente, cât şi dizarmonii, atât încredere, cât şi dezavantaje. Nu poţi 
trata de pe baze eminamente perdante. Preconcepţia câştigului univoc este pernicioasă. 
Putem vorbi de succese inegale, dar este aspect de biunivocitate, care-i indispensabilă în 
procesul interacţiunilor dintre actanţii negociatori. 

Procesul relaţional prin care două sau mai multe părţi interdependenţe optează 
voluntar pentru conlucrare sub girul aceleiaşi teleologii, adică negocierea are câteva 
caracteristici definitorii, între care: interdependenţa (care derivă din interesul comun al 
interrelaţiei), divergenţele (ştiut fiind că aspectul consensual elimină ca neavenită şi caducă 
negocierea), conlucrarea partenerială (care face accesibil schimbul de idei, de valori, de 
instrumente ale dialogului) şi caracterul voluntar (adică asumarea sau desistarea liberă a 
părţilor aflate în tratative). 

Obiectul negocierii îi poate da mai multe aspecte de efectivitate, cum ar fi: 
circumstanţele tranzacţionării, regulile şi normele raporturilor de muncă şi ale relaţiilor 
grupale, abordarea conflictologiei organizaţionale, oportunitatea valorificării unui proiect 
comun. Din investigarea obiectului putem desprinde elementele contextuale ale acestei 
metode de dialog social, contextul vizând: cadrul general (condiţii de mediu, factori socio-
politici şi cultural-tehnologici, tendinţele pieţei, evenimentele colaterale şi repercusiunile 
socio-comportamentale etc.), cadrul particular (starea economico-financiară a partenerilor, 
solvabilitatea, eficienţa marketingului, eficacitatea comunicării interne şi promotionului 
etc.), antecedentele relaţionale şi comportamentale (de scurtă sau de lungă durată) şi 
circumstanţele negocierii (locul, durata, momentul, agenda întâlnirilor etc.). 
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Tot de arsenalul acestei forme dialogale persuasive şi eficiente ţin: poziţia de 
negociere (a cărei caracteristică o reprezintă codificarea şi confidenţialitatea), miza 
negocierii (care scoate în evidenţă importanţa, urgenţa şi seriozitatea demersului şi care 
poate fi una instrumentală sau, dimpotrivă, o miză fundamentală).  

O constantă a raporturilor de negociere care reclamă parteneriatul jurnaliştilor, aşa 
cum am sugerat, o reprezintă reciprocitatea avantajului. Aceasta se măsoară prin gradul de 
satisfacţie obţinut, prin mulţumirea repartizată, desigur, după criterii subiective, partenerilor 
de dialog sau de afaceri. De altfel, situaţia de negociere este condiţionată de factori precum 
voinţa biunivocă de acţiune, oferta ambelor părţi aflate la masa discuţiilor şi, fireşte, voinţa 
/dorinţa părţilor de a negocia. 

Din aceste obiectiv, forme, cerinţe şi factori ai negocierii se pot desprinde şi 
principalele funcţii ale acestei tehnici de dialog persuasiv, între care: rezolvarea 
/gestionarea conflictelor, adoptarea unor decizii, recursul la exchange /reformă, realizarea 
unor raporturi /schimburi de natură economică etc. 

Privind conflictologia, care este un rezultat al divergenţelor de interese, opţiuni, 
convingeri, opinii, sentimente, partizanate etc. , trebuie relevat faptul că abordarea 
negociată este diferită în cazul conflictelor de amploare (internaţionale, zonale, statale etc.) 
faţă de micile conflicte (inerente, vicinale, colegiale, amicale). Deşi pare impropriu să 
spunem că se pot rezolva conflictele prin negociere, omul însuşi fiind o fiinţă 
contradictorie, iar conflictul (dialectica!) un modus vivendi, se pare că toate conflictele pot 
fi gestionate pe cale amiabilă, dacă părţile acceptă legitimitatea punctului de vedere 
divergent al adversarului. 

Referitor la adoptarea deciziilor ca rezultat al dialogului, trebuie scoase în evidenţă 
complexitatea şi multitudinea de variante din care se extrage alternativa reciproc benefică, 
negocierea presupunând eşalonare temporală, efort deliberativ, recurs la repere 
conjuncturale, pentru optimizarea rezultatului decizional. Rezultat care, aşa cum e ştie, 
poate fi evaluat, după frecvenţa în timp (e. g. periodic, aleator sau unic), după gradul de 
cunoaştere şi implicare a mediului (e. g. cert, incert, riscant), după importanţa obiectivelor 
(e. g. strategic, tactic, curent), după numărul de criterii (e. g. unic, puţin, mult) şi după sfera 
de cuprindere (e. g. individuale, colective). 

Privitor la efortul transformator, de schimbare organizaţională, se are în vedere 
participativitatea şi efortul de grup pentru găsirea soluţiilor de exchange, dacă analiza de 
necesitate se dovedeşte pozitivă. Negocierea în acest caz, are un rol reglator, de adaptare a 
modalităţilor de cooperare. 

Negocierea, în fapt dialogul celui ce se documentează pentru un produs mediatic, este 
de fapt o alegere dintre oferta de variante, o opţiune pentru alternativă, o cale sau o metodă 
de a obţine ceva de la un preopinent. Ea poate îmbrăca mai multe aspecte, precum: 
constrângerea sau obligarea, manipularea (prin seducţie sau înşelăciune), cedarea sau 
capitularea (adică acceptarea condiţiilor puse), renunţarea ori evitarea şi, în fine, arbitrajul 
(deci apelul la terţi), dar acestea nu ţin de aspectul paşnic, biunivoc, reciproc al 
negociatorilor, aşa încât rezultatul, deşi pozitiv, din punct de vedere material, nu 
stabilizează, nu pozitivează şi relaţia. 

Ştiut fiind că putere negocierii rezultă din resurse sau atu-uri, dar şi din vulnerabilităţi 
relaţionale (vezi amintitul caz Şeicaru!), pe baza analizelor de acest tip se coagulează mai 
multe forme de putere organizaţională: a poziţiei (dată de locul persoanei în ierarhia 
structurii), a expertizei (relevată de competenţă, recunoaştere, performanţă şi, deci, 
indispensabilitate), a dependenţei (rezultată din sistemul relaţional inter-grupal), personală 
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(legată de carismă, abilităţi, stil, arta conversaţiei) şi, în fine, puterea invizibilă (sistemul de 
relaţii, mai mult sau mai puţin vizibile). 

Practicant al acestei relaţii dialogice, jurnalistul preocupat de formarea sa continuă, va 
avea în vedere că stilistica negocierii stă, cum este normal, sub semnul unor principii, între 
care enumerăm pe cele ale: schimbului, reciprocităţii, preempţiunii, listei de criterii, 
acordului şi abilitării. 

Schimbul stabileşte victoria părţilor care participă la negociere, fiind tradus prin 
sintagmele Do ut des, Facio ut facis sau, mai pe înţeles, „ca să primeşti trebuie să dai!”, 
formula de negociere fiind de tipul câştig / câştig sau victorie /victorie. Principiul nu 
exclude interesul ascuns, ba chiar îl invocă, cum invocă şi „transparenţa” sau 
„corectiudinea” de tip...diplomatic. Acestui principiu îi vine în...ajutor o lege a psihologiei 
numită a reciprocităţii, potrivit căreia, într-o relaţie partenerială, simţim nevoia revanşei 
obligativităţii, sentimentul îndatorării. 

Reciprocitatea, ca principiu, este determinată de dezacord şi, mai cu seamă, de natura, 
legitimitatea, partajarea, amploarea sau profunzimea acestuia, astfel încât să nu fie nevoie 
de cedare de prerogative. 

Preempţiunea priveşte momentul de oportunitate a negocierii, specificând că acţiunea 
comunicativă trebuie să preceadă, nu să succeadă schimbul, transferul obiectului supus 
negocierii. Nerespectarea acestui principiu dezavantajează obligatoriu una dintre părţi, dacă 
nu cumva pe ambele. 

Lista de criterii evidenţiază, ca principiu de dialog, natura şi conţinutul unui dezacord, 
tendinţele conflictului de interese şi algoritmul de negociere. Chiar aceste liste (protocoale, 
înţelegeri, coduri, norme, legi) sunt, la rândul lor rodul unor negocieri. Preexistenţa unor 
asemenea instrumente de negociere sporeşte caracterul de obiectivitate al demersului. 

Acordul, ca principiu, presupune materializarea armoniei, evidenţierea acceptanţei 
dialogale şi a disponibilităţii de negociere. 

Arbitrarea presupune recursul la mandatare, la terţ care preiau o parte din rolul 
echipei de negociatori. Esenţial, în acest caz, este relaţia de încredere a tuturor părţilor. 

Pentru comunicatorii profesionişti aflaţi între realităţile aproape dilematice legate de 
(auto)reglementare şi de formarea lor continuă, precizăm că în funcţie de aceste principii, 
putem clasifica şi alege tipurile de negociere, care, fundamentale, sunt trei: negocierea 
distributivă, negocierea integrativă şi negocierea raţională. 

Distributivitatea presupune dihotomia „câştig / pierdere” ori „victorie / înfrângere”, 
formula consacrată fiind „ori /ori”. Negocierea de acest tip este, de fapt, o confruntare. 
Dacă se finalizează cu un acord, partea „vătămată” va căuta mereu să găsească momentul şi 
modalitatea de revanşă, dacă nu cumva de răzbunare. Printre tacticile acestei formule dure 
şi tensionate de negociere distributivă se pot enumera: polemica prin contre şi devieri dese 
de la subiect, atacul în forţă şi intimidarea, manevrele retorice bazate pe disimulare şi 
culpabilizare, atacul la persoană, recursul la derizoriu etc., cu precizarea că aspectul poate fi 
abordat dor în cazul dezechilibrului vizibil de forţe. 

Integrativitatea, în schimb, care foloseşte formula optimismului „victorie /victorie” 
sau „câştig /câştig” este tipul de negociere care respectă aspiraţiile şi interesele partenerului, 
chiar dacă vin în contradicţie cu principiile proprii. Respectul reciproc este o investiţie în 
durabilitatea relaţiilor, o premisă de durabilitate a soluţiei, o formulă de evitare a 
conflictului, prin reciprocitatea concesiilor. 

Raţionalitatea este o tehnică de negociere eminamente subiectivă, părţile propunându-
şi să multiplice ori să augmenteze avantaje. Condiţia sine-qua-non în astfel de ipostaze o 
constituie sinceritatea, mutualitatea, transparenţa, fără disimulări, stratageme, suspiciuni. 
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Paşii raţionalităţii sunt trei: definirea problemelor, diagnosticarea cauzelor, găsirea 
soluţiilor. 

Dar, complexitatea şi savoarea psihosociologică a artei negocierii presupune timp, 
studiu, aplecare şi profunzime investigaţională care rămân la latitudinea fiecăruia! 

 
  În loc de concluzii 
 Nu sunt, evident, reţete imuabile şi universal valabile pentru eficientizarea 

comunicării menite să întregească şi să augmenteze statutul de jurnalist dornic de a fi în 
priza directă a eficienţei actului său profesional-pasional, dar un parcurs cu nouă puncte 
obligatorii de trecere împrumutat de la unii manageri experimentaţi dintr-o ţară cu îndelung 
exerciţiu democratic, nu cred că dăunează, cum se-ntâmplă cu cititul, într-o reclamă a unei 
cunoscute edituri. 

 Aşadar, nouă paşi occidentali în comunicare propuşi de Fleishman-Hillard79 pentru a 
ajuta actanţii să dezvolte planuri eficiente de comunicare.  

 1. Evaluarea situaţiei. Pentru dezvoltarea unui plan convergent cu obiectivele, care 
nu poate fi creat în absenţa oamenilor, evenimentelor şi ideilor, începem procesul, de 
regulă, prin a colecta inputuri de la diferite surse – adesea prin interviuri faţă-în-faţă cu 
persoanele importante, chestionarea angajaţilor, focus-grupuri, inventarierea materialelor 
comunicaţionale existente etc.  

2. Dezvoltarea unui document /material de bază pentru comunicare. Acest material 
care este schiţat cu inputuri de la management poate servi drept platformă pentru toate 
relaţionările viitoare.  

3. Ralierea managementului de nivel superior. De obicei, procesul de raliere începe 
prin aducerea la cunoştinţă a documentului comunicaţional – solicitarea (şi în cele din urmă 
încorporarea) inputului acestui grup multifuncţional.  

4. Angajarea managerilor / supervizorilor de nivel mediu. Adesea, cercetările arată că 
aceste persoane sunt unele dintre cele mai influente într-o organizaţie. Recomandăm 
crearea unui plan care să cuprindă discuţii dese cu managerii; asigurarea specializărilor 
(trainingurilor) şi lucrurilor necesare în practicarea meseriei; transformarea managerilor în 
canale de comunicaţie. 

5. Începerea unui dialog, nu a unui monolog, cu angajaţii. Organizaţiile au o putere 
mai mare dacă angajaţii au un aport la succesul companiei. Motivează-i, creând un dialog! 
Va fi crucial să-ţi asculţi angajaţii şi să înaintezi ierarhic grijile pe care le au. 

6. Determină o îmbinare potrivită a canalelor de comunicaţie. În general, mai puţin 
înseamnă enorm, mai ales dacă programul aplicat reflectă un echilibru între canalele 
tradiţionale şi cele moderne, a mijloacelor formale şi informale de transmitere şi a canalelor 
uni şi bi-direcţionale. 

7. Măsurarea şi raportarea rezultatelor pentru a fi analizate. Pentru a genera un 
proces şi pentru a rezolva repede provocările care ar putea să apară, măsoară progresul 
vizavi de „trebuie câştigat” . 

8. Stabileşte un sistem de recompense şi recunoştinţă. Raportându-ne la psihologii 
behaviorişti, perioadele de pregătire – deşi sunt foarte importante – aduc îmbunătăţirea 
performanţei pe termen scurt, pe când recunoştinţa şi împuternicirea asigură o îmbunătăţire 
îndelungată a performanţei.  

9. Păstrează cursul şi menţine comunicarea. Nu există o reţetă magică prin care 
organizaţia sau actantul acesteia să fie transformaţi, peste noapte. Este un maraton, nu un 

                                                 
79 Pe larg în volumul Nicolae Rotaru, (2003), Criză şi dialog, Ed. RAO, Bucureşti. 
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sprint. Comunicarea eficientă este o chestiune de disciplină – conversaţiile din timpul orelor 
de program sau din afara lor, nasc întrebări şi răspunsuri sincere. Foloseşte canalele şi 
mesajele iniţiate pentru a menţine fluxul informaţiei şi continuă dialogul. Făcând asta în 
mod regulat, angajaţii (chiar când sunt ziarişti profesionişti cu exerciţiul şi expertiza actului 
dialogic!) vor avea un context şi o cultură organizaţională prin care vor filtra schimburile 
majore, evenimentele şi ştirile. Cultură în numele căruia poate exista şi de unde poate izvorî 
elemente etic-estetice, practic-procedurale şi atitudinal-behavioristice privind formarea 
continuă şi „setarea” eficientă a profilului de status-rol ale ziaristului modern. 
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