


Ron Sturgeon este prin excelenþã omul de afaceri împlinit care a pornit
de la zero. Rãmas orfan încã din adolescenþã, a fost nevoit sã se descurce
cu doar 2 000 de dolari – lãsaþi moºtenire de tatãl sãu ca sã-ºi plãteascã
studiile – ºi o maºinã veche, de împãrþit cu fratele sãu geamãn. A renunþat
la studiile universitare ºi ºi-a început aventura antreprenorialã înfiin-
þând un atelier de depanare ºi tuning auto. Mai târziu, avea sã deschidã
un parc de dezmembrãri auto, iar imperiul lui s-a extins treptat, de la un
singur angajat – fratele sãu – la 150. De-a lungul timpului, Ron Sturgeon
a pornit câteva afaceri în mai multe domenii, de la centre de depanare ºi
reciclare auto pânã la agenþii imobiliare, pe care le-a dezvoltat ºi, ulterior,
le-a convertit în dolari. În prezent, oferã consultanþã în marketing ºi þine
prelegeri în universitãþi ºi în mediul micilor întreprinzãtori din Statele
Unite ºi Australia. A mai scris ºi How to Salvage Millions from Your Small
Business, o carte tradusã deja în cehã, coreeanã ºi chinezã.
Prin Green Weenies & Due Diligence autorul îºi continuã misiunea de
a-i ajuta pe întreprinzãtorii aflaþi la început de drum, punându-le la dis-
poziþie cheia a numeroase expresii din vocabularul deosebit de sofisticat
al oamenilor de afaceri americani, fãrã a uita sã-ºi amuze cititorii. 
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Mulþumesc celor trei fii ai mei ºi prietenilor care
au acceptat ºi înþeles pasiunea mea pentru lumea
afacerilor ºi pentru oameni în general, dar mai
ales lui Kathi, minunata mea partenerã de viaþã,
care-mi stã alãturi de 26 de ani.
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Dragi cititori,

Noi, cei de la The American Friends of Romania (AFROM), prin
grija ºi eforturile cãrora cartea de faþã vede lumina tiparului, dorim,
înainte de toate, sã ne exprimãm recunoºtinþa cea mai profundã faþã de
autor, domnul Ron Sturgeon – Americanul Texan –, care, cu genero-
zitatea specificã statului de unde provine ºi unde trãieºte, ne-a acordat
în mod gratuit drepturile de autor pentru traducerea ºi publicarea cãrþii
de faþã în limba românã.

Deosebit de originalã ca stil ºi idei, aceastã micã enciclopedie a
expresiilor idiomatice folosite în afaceri cuprinde termeni pe care auto-
rul i-a cules cu perseverenþã în lunga sa activitate de businessman, cu
scopul de a-i prezenta tinerilor care doresc sã-ºi construiascã o carierã
în afaceri. Studiul acestei cãrþi va constitui pentru cititor o iniþiere în lim-
bajul, adesea codificat, al oamenilor de afaceri ºi-i va conferi oricãrui
businessman, fie el experimentat sau nu, un avantaj considerabil în dia-
logul cu partenerii. 

Dorim sã mulþumim prestigioasei Edituri Humanitas pentru ajutorul
pe care ni l-a dat în publicarea acestei cãrþi. Considerãm cã traducerea ei
în limba românã se înscrie perfect în misiunea AFROM, aceea de a-i ajuta
pe profesioniºtii români sã înveþe din experienþa americanã pentru a depãºi
astfel mai uºor dificila tranziþie de la economia de stat la piaþa liberã.

Vrem sã mulþumim în special sponsorilor noºtri locali: familia Florica
ºi Dumitru Cazacu din oraºul Voluntari, Ilfov, ºi domnul Vitalii Alexa,
preºedintele companiei Avirom Pack din Bucureºti, pentru sprijinul
financiar acordat.

Succes!
Peter N. Nicholson

Washington, D.C.
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Notã asupra ediþiei în limba românã

Aceastã carte apare prin bunãvoinþa organizaþiei AFROM (The
American Friends of Romania, Inc.), al cãrui director executiv, dr. Peter
Nicolae Nicholson, s-a implicat nemijlocit atât în obþinerea copyright-ului
pentru România, cât ºi în selectarea, traducerea ºi adaptarea expresiilor
idiomatice cuprinse aici. Sub atenta sa îndrumare, pentru care îi suntem
recunoscãtori, am selectat din ediþia americanã cele mai frecvente ºi utile
expresii din jargonul oamenilor de afaceri, care au în plus, în majoritatea
cazurilor, ºi potenþialul de a-l amuza pe cititor. 

Am pãstrat formula de prezentare, în ordine alfabeticã, din original,
iar cu câteva excepþii, am optat pentru traducerea intrãrilor principale.

Mulþumirile noastre se îndreaptã ºi înspre doamna conf. univ. dr. Tati-
ana Iaþcu ºi doamna lector univ. Simona Drelciuc, pentru contribuþiile
decisive atât în privinþa stilizãrii ºi a expresivitãþii, cât ºi în privinþa lim-
bajului de specialitate din sfera financiar-bancarã, contabilã ºi nu numai. 

Suntem încredinþaþi cã multe opþiuni de traducere sunt amendabile
ºi cã este posibil ca unele sã fie confirmate doar parþial de evoluþia jar-
gonului de afaceri de la noi, aflat, ca orice limbaj de specialitate, într-o
continuã transformare. 

Editura





INTRODUCERE

Câteva vorbe înainte sã purcedem

Probabil cã e cam ciudat ca un tip ca mine sã scrie un dic-
þionar. Nu am fãcut facultate, dar am o sumedenie de cicatrice
pe trup, dupã toate experienþele prin care am trecut. Cei care
mã cunosc ºtiu cât de maniac sunt când vine vorba de muncã.
Mã doare când vãd cã oamenii nu pricep anumite lucruri ºi-mi
place tare mult sã-i ajut pe cei aflaþi la început de drum. Eu
sunt dovada clarã cã poþi avea succes fãrã sã ai studii univer-
sitare ºi cã poþi învãþa ºi singur. 

Tata a murit când eram în ultimul an de liceu ºi curând dupã
aceea nu mai aveam unde locui. Îmi rãmãseserã de la el 2 000
de dolari pentru studii ºi un Volkswagen vechi, de împãrþit cu
fratele meu geamãn. Dupã puþinã vreme aveam un atelier de
depanare ºi tuning de automobile VW. Lucram ºapte zile pe
sãptãmânã, stãteam într-o rulotã ºi încã de atunci eram pasionat
de afaceri. Eram ca un burete, absorbeam toate informaþiile,
oricât de neînsemnate.

În 1977, la ºase ani de la absolvirea liceului, am avut ºansa
de a cumpãra un parc de rulote. Prietena mea din acea vreme
mi-a spus cã, dacã-l cumpãr, mã pãrãseºte. Am cumpãrat par-
cul, iar ea a plecat. Mã rog, asta e. Dupã aceea, am început sã
vând piese de schimb la mâna a doua. Am adunat vreo 35 de
maºini lovite, pe care le foloseam pentru piese. Când primãria
mi-a cerut sã mã mut, am închiriat un teren, am cumpãrat o
baracã ºi-am deschis un parc de dezmembrãri auto. (Mai târziu
li se va spune „centre de reciclare“.) 

În primii ani, i-am cunoscut pe Brian Nerney ºi Clint
Georg, mentorii de la care am învãþat multe despre finanþe ºi care
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m-au ajutat în chestiunile legate de achiziþii ºi de transfe-
rurile de proprietate, de închirieri, marketing ºi strategii.
Clint m-a ajutat sã-mi dezvolt un plan de marketing care
avea sã fie prezentat în INC Magazine în anul 1994. Ple-
când de la un singur angajat – fratele meu geamãn –, firma
mea a ajuns sã aibã 150 de angajaþi, ºase filiale în Texas ºi
vânzãri de 15 milioane de dolari. În 1999 mi-am vândut
firma companiei Ford Motor, crescând vânzãrile la 25 de
milioane în numai 18 luni. Puteþi afla mai multe despre mine
intrând pe www.autosalvageconsultant.com.

Am 51 de ani acum ºi încã multe de învãþat. Când un om
simte cã nu mai învaþã lucruri noi, el singur e de vinã. Sper cã
prima mea carte, How to Salvage Millions from Your Small
Business, i-a ajutat pe cititori sã se perfecþioneze ºi i-a îndem-
nat sã consulte ºi alte lucrãri.

Ideea cãrþii de faþã s-a nãscut în urmã cu aproximativ ºase
ani, când am auzit pentru prima datã expresia green weenies,
„crenvurºti verzi“. Aveam întâlniri cu oameni de afaceri, repre-
zentanþi ai firmelor de închirieri ºi investitori de capital sau
finanþatori, ºi mi-a devenit clar cã utilizau numeroase cuvinte
ºi expresii lipsite de sens pentru cei neiniþiaþi. Mi se pãrea
jenant sã întreb ce anume înseamnã cutare expresie; unele
cuvinte erau uºor de înþeles în context, dar pe altele nu era chip
sã le pricep. Curând, am început sã-mi notez în telefon, în timpul
ºedinþelor, termenii necunoscuþi, iar ceilalþi se opreau din dis-
cuþie, se amuzau ºi începeau sã-mi explice rãbdãtori ce anume
înseamnã fiecare. Dupã aceea, aveam sã-i rog pe toþi, cunoscuþi
sau persoane recomandate, sã-mi completeze lista cu noi ºi
noi termeni pe care-i omisesem. Discuþiile cu cei de la firmele
de închirieri sau cu coacþionarii erau adeseori aprinse, dar
mereu interesante. Tipii ãºtia nu prea au pudoare, aºa cã am
omis aici anumiþi termeni folosiþi de ei.

Nu mi-am imaginat cã poate fi aºa de greu sã aduni într-o
culegere aceste expresii. Când îi rugam pe ceilalþi sã-mi dea ºi
exemple, majoritatea veneau cu unul, cel mult douã; în timpul
ºedinþelor importante însã, le foloseau fãrã probleme. Oamenii
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ºtiau jargonul ºi expresiile, dar nu le puteau pune în context
la comandã.

Am fãcut prima mea investiþie în anul 1998, chiar înainte sã
vinã propunerea de cumpãrare din partea companiei Ford. Era
vorba despre o tranzacþie in house, ºi de aceea învãþam în prin-
cipal expresii „serioase“ precum „verificãrile prealabile“ sau
auditul juridic (due diligence), „planificãri la vedere“ (disclo-
sure schedules), „reprezentanþi comerciali“ (reps) ºi „garanþii“
(warrants); mã miºcam la urma urmei în lumea finanþãrilor ºi
a investiþiilor. L-am întâlnit pe Joe Mannes, care m-a ajutat
enorm în materie de planificare strategicã ºi de finanþare. 

În curând aveam sã descopãr expresii noi în cursul negoci-
erilor cu Ford. Dupã acea tranzacþie, am mai lucrat pentru Ford
încã vreo 18 luni, dupã care am fãcut a doua investiþie perso-
nalã, astfel încât sã pot pune pe roate un alt centru auto. La
câteva luni de la deschiderea lui, eram deja contactaþi de Copart,
cel mai mare jucãtor pe acel segment, care dorea sã ne achiziþio-
neze. Directorul executiv de la Copart, Willis Johnson, un vechi
amic ºi om de afaceri, îºi începuse ºi el cariera în acest dome-
niu. Curând aveam sã-mi vând afacerea companiei Copart,
prilej cu care am învãþat ºi mai multe expresii.

Am de gând sã-mi completez lista ºi de-acum înainte. Încã
adaug în telefonul mobil cuvinte noi aproape sãptãmânal. Voi
aduce la zi aceastã carte cu toþi termenii noi pe care sunt con-
vins cã-i voi descoperi. Abia aºtept sã primesc ºi de la cititori
invenþii proprii sau modificãri la definiþiile existente. Adresa
mea de e-mail este rons@greenweenies.com.

Într-o ºedinþã cu o firmã de investiþii, directorul a observat
cã-mi iau notiþe. La cererea lui, i-am povestit despre proiectul
meu. Mi-a atras pe loc atenþia cã jargonul ºi argoul evoluaserã
în timp, odatã cu pierderile ºi, neîndoielnic, câºtigurile de
milioane de dolari. Era de pãrere cã novicii ar trebui sã înveþe
pe pielea lor, aºa cum învãþase ºi el, ºi cã nu trebuia sã le ofe-
rim nimic de pleaºcã. Mai precis, s-a exprimat astfel: „Nu le
servi nemernicilor soluþiile pe tavã; lasã-i sã tragã pe pielea
lor.“ Nu mai e cazul sã spun cã nu i-am urmat sfatul.
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Lumea afacerilor, a finanþelor, achiziþiilor ºi transferurilor
de proprietate nu-i comodã deloc ºi implicã oameni de toate
calibrele. Cert e cã ai nevoie de toate uneltele posibile, ca mic
întreprinzãtor sau om de afaceri. Îþi prinde bine sã cunoºti lim-
bajul folosit, ca sã nu mai spun cã devii ºi mai interesant. Aso-
ciaþii mei îmi tot repetã cã nu s-ar mai distra la fel de bine dacã
n-aº fi eu prin preajmã.

ªi, ca sã reiau ideea de la început, mai am multe de învãþat. 
Cartea aceasta este împãrþitã în douã: o secþiune care vor-

beºte despre Green Weenies, „crenvurºtii verzi“ sau surpri-
zele neplãcute, ºi care cuprinde în cea mai mare parte expresii
amuzante, ºi o secþiune despre aºa-zisa Due Diligence, „veri-
ficãrile prealabile“ sau auditul juridic, inventariind termenii
„serioºi“ pe care s-ar putea sã-i întâlniþi ºi pe care trebuie sã-i
cunoaºteþi. În ambele secþiuni, am încercat sã prezint termenii
pe capitole gândite în funcþie de domeniul unde e cel mai pro-
babil sã-i întâlniþi.

Sper sã vã facã plãcere sã citiþi ºi sã trageþi foloase din aceastã
carte. Mie mi-a fãcut plãcere sã o scriu.

Ron Sturgeon



SECÞIUNEA ÎNTÂI

Green Weenies

Este de la sine înþeles cã mi-a fãcut mai mare plãcere sã scriu
aceastã secþiune. Aici se aflã tocmai expresiile sau cuvintele
care m-au determinat dintru început sã alcãtuiesc o asemenea
lucrare. În afarã de acestea, mai existã cu siguranþã alte câteva
sute de noþiuni. În majoritatea cazurilor, am alcãtuit fraze care
sã ilustreze cum se folosesc corect. Intenþionez ca în urmãtoa-
rea ediþie a cãrþii sã aduc toate adãugirile care se impun. 
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CAPITOLUL 1

Jargonul ºi celelalte expresii 
fãrã de care nu te poþi descurca

1. Alpha dog • Mascul alfa – Nãscut pentru a conduce. Un indi-
vid pe care ceilalþi îl urmeazã datoritã personalitãþii sale, ideilor,
credinþelor, farmecului ºi/sau carismei – nu neapãrat datoritã
statutului sau funcþiei ocupate de el. La sania trasã de câini, pri-
mul este numit masculul alfa pentru cã este un lider de succes,
chiar dacã se poate sã nu fie ºi cel mai mare ºi mai puternic. 

„Reacþiile pozitive la atitudinea fermã a lui Mike din timpul ºedinþei au
arãtat clar cã el este masculul alfa din grupul nostru.“

2. Ambulance chaser • Vânãtor de ambulanþe – Expresie sar-
casticã la adresa specialiºtilor sau a furnizorilor de servicii
care-ºi aleg clienþii dintre victimele dezastrelor. Este inspirat de
acei avocaþi care urmãresc victimele accidentelor pânã la spital. 

„Nu-mi vine-a crede: dupã marile alunecãri de teren, Susan s-a dus la
San Francisco sã gãseascã clienþi printre cei care vor sã-ºi dea în judecatã
companiile de asigurãri. E un adevãrat vânãtor de ambulanþe.“ 

3. Arrow has left the bow • Zarurile au fost aruncate – Un fel
de a spune, cu pãrere de rãu sau nemulþumire, cã e prea târziu
sã se mai schimbe ceva într-un proiect sau o operaþiune, fiind
imposibil sã-i mai anticipezi rezultatele. A se vedea ºi Shoot and
then aim ºi Toothpaste is out of the tube. 

„Ted a spus cã, pânã sã fie aprobate ºi implementate planurile de mar-
keting ºi distribuþie ale agenþiei, zarurile fuseserã deja aruncate ºi cã
poate ar fi trebuit sã se facã mai întâi un studiu pe consumatorii de pe
mai multe pieþe.“
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4. Arrow in the/your back • Sãgeþi înfipte-n spate – Sin-
tagma face trimitere la acei strategi, lideri ºi manageri care-ºi
asumã riscuri fãrã teamã. În lumea afacerilor se aruncã o sume-
denie de sãgeþi. ªefii care au sãgeþi înfipte-n spate au acumulat
multã experienþã; fie cã e bunã, rea sau costisitoare, e întot-
deauna preþioasã. A se vedea ºi Scars on my body ºi Dirty
fingernail person. 

„Ai o grãmadã de sãgeþi înfipte-n spate, un preþ cam scump ca sã afli
cã nu-i uºor sã faci profit. Piaþa e foarte variabilã.“ 

5. Assholes and elbows • Dosuri ºi coate – Se referã la acele
persoane care se afundã în muncã ºi trudesc din rãsputeri. Când
barca stã sã se scufunde, tot ce vezi din oamenii care aruncã apa
afarã sunt dosurile ºi coatele. 

„Pe mãsurã ce se apropia termenul-limitã, lucrurile mergeau atât de
prost, încât nu mai rãmãseserã din noi decât dosurile ºi coatele.“ 

6. Bake your noodle • A mãri miza – A pune la dispoziþia cuiva
un serviciu, de cele mai multe ori ca o prestaþie suplimentarã
sau ca o favoare. 

„Brian îl întrebã pe David: «ªi dacã mãrim miza ºi preambalãm pro-
dusul? Îl cumpãraþi?»“

7. Balloon • Balon – Sinonim cu o idee sau cu un concept; ade-
seori face trimitere la o idee ieºitã din comun. Balonul se poate
lansa cam ca un om de paie (straw man); dacã ideea e ºubredã
sau nu are nici o noimã, balonul se poate sparge. A se vedea ºi
Out of the box ºi Straw man. 

„Sylvester, omul nostru cu «baloanele», e ambiþios ºi îndârjit; la ºedinþã
a lansat câteva idei, dar majoritatea celor privitoare la creºterea efici-
enþei au fost respinse pe motiv cã nu au sorþi de izbândã.“
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