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Curs de pregătire şi perfecţionare profesională 

 
 

ELEMENTE NONVERBALE ÎN COMPORTAMENTUL DISIMULAT  
ŞI TEHNICI DE DEPISTARE RAPIDĂ A MINCIUNII 

 
Bucureşti |  06.06.2016  | Termen limită înscriere: 02.06.2016 | 7 credite CPE / CPD 

 
 
 
 
INTRODUCERE 

« ÎNVAŢĂ SĂ VEZI CE GÂNDESC ALŢII » este o modalitate eficientă de a avea la îndemână 

mijloacele necesare depistării rapide  a comportamentului disimulat şi o evaluare rapidă şi eficientă a 

minicunii, atunci când ea este prezentă. Modulul « ÎNVAŢĂ SĂ VEZI CE GÂNDESC ALŢII »  este atât un 

instrument de cunoaştere personală a celor cu care se intră în contact direct sau indirect, cât şi o 

armă redutabilă în mâna celui care învaţă să stăpânească elementele comunicării nonverbale în 

principal şi ale celor paraverbale şi verbale în subsidiar. Prin acest modul se oferă posibilitatea unei 

interpretări corecte a semnelor şi microsemnalelor oferite involuntar de interlocutor, precum şi 

posibilitatea ca, în urma conştientizării propriilor acţiuni şi semnale transmise să se obţină o vedere 

de ansamblu cât mai corectă a partenerului de dialog. 

Nu este de neglijat importanţa luării unei decizii corecte în funcţie de evaluarea elementelor 

nonverbale ale minciunii. 

 

LA CE FOLOSEŞTE 
Este un program flexibil şi explicit, cu aplicabilitate imediată, conceput special pentru o cât 

mai mare şi mai rapidă asimilare a elementelor constitutive ale limbajului nonverbal şi paraverbal. 

Modulul se axează în special pe depistarea precoce şi anihilarea efectelor minciunii, oferind 

instrumentele necesare pentru stabilirea unei strategii eficiente şi coerente de comunicare, în funcţie 

de intenţiile reale ale partenerului de discuţii. 

Profesionişti în control intern, managementul riscului şi guvernanţă 
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BENEFICII 

-  Facilitează depistarea incipientă a minciunii. 

-  Ajută la o mai bună înţelegere a intenţiilor ascunse ale partenerilor de comunicare.  

-  Oferă soluţiile şi tehnicile necesare pentru contracararea efectelor minciunii şi manipulării. 

-  Stabileşte premisele necesare pentru luarea unei decizii corecte. 

 
GRUP ȚINTĂ 
La curs pot participa angajaţi din cadrul companiilor private, sistem financiar-bancar, instituţii 
publice, asociaţii profesionale, alte persoane interesate de subiect și de tematica abordată, cu 
responsabilități de gestionare a riscului de fraudă și corupție. 
 
TEMATICA 
 Elementele fundamentale ale comunicării generale  
 Elementele constitutive ale comunicării nonverbale 
 La ce ajută comunicarea nonverbală 

 Creşterea capacităţii de analiză  

 Creşterea procentului de luare a unei decizii corecte  

 Fiziologia comunicării nonverbale  

 Fiziologia minciunii, importanţa cunoaşterii microsemnelor premergătoare minciunii 
 Motivaţia minciunii 
 Proxemica minciunii 
 Kinestezica minciunii 
 Semne şi microrsemnale care apar înaintea minciunii 
 Semne şi microsemnale transmise în timpul minciunii 
 Posturi, gesturi, automatisme de comportament 
 Semnele minicunii  şi diversele părţi ale corpului  
 Limbajul paraverbal şi minciuna 
 Sintaxa discursului în comportamentul disimulat 
 Tehnici de contracarare a minciunii şi tendinţelor de manipulare 

 
 

EVALUAREA PARTICIPANŢILOR  
Evaluarea se va efectua în mod contiunuu, trainerul raportându-se în permanenţă la semnalele şi 
microsemnalele transmise de participanţi pe tot parcursul cursului.  La sfârşitul cursului: participanţii 
vor avea posibilitatea de a-şi testa cunoştinţele acumulate prin teste practice de depistare a 
minciunii.  
 
 
CONCLUZII 
Cursul va fi însoţit pe tot parcursul său de demonstraţii practice, cu aplicarea concretă  a tehnicilor de 
depistare a comportamentului disimulat.  
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Înscriere: completare Formular de înscriere. 
 
Locaţia: București, sediul Institutului. 
 
Tarife:  
Variantă curs „open”, 06.06.2016, orele 0930 – 1630 
a)   Membri                     250   RON  
b)   Non Membri            350   RON 

Participanții la curs primesc certificate de absolvire cu 7 credite de educație profesională continuă 

Institutul Național de Control Intern asigură pentru fiecare program de pregătire lectori certificaţi, 
suport de curs, studii de caz, diplome de participare, precum şi baza materială necesară desfăşurării 
în bune condiţii a cursurilor. 
 
Costul cursului include TVA, pauzele de cafea / ceai şi masa de prânz. 
 
 
Contact 
 
Institutul Național de Control Intern 
Tel: 0752 525 525  | E-mail: contact@incir.ro  | Web: www.incir.ro 
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