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La finalizarea acestui curs, vei fi capabil să: 

• Indentifici principiile influenței și persuasiunii. 

• Cunoști abilitățile de care ai nevoie pentru a face conexiuni și a construi legături stabile. 

• Recunoști diferentele in ceea ce privește stilurile de comunicare. 

• Identifici modalități de a-ți adapta stilul de comunicare pentru a-ți spori influența asupra 
celorlalți.. 

 

Pregătește-te să inveți 

Gândește-te la următoarele intrebări:  

• Ce este influența? Ce este persuasiunea? 

• Cum sunt ele diferite față de manipulare? 

• Cum știi când ai influențat pe cineva?   

• O poți măsura? 

 

Acest program te va ajuta să-ți răspunzi la întrebări înțelegând natura influenței și persuasiunii, 
oferindu-ți modalități pentru a avea mai mult succes. 

 

 

Introducere 
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De multe ori, influențarea este o parte necesară a acțiunilor specifice afacerii /funcției.  

Exemple de influență directă: 

• Negocieri 

• Propuneri 

• Întruniri  

• Negociere în vânzări 

• Dezbateri si discuții  

• Managementul performanței 

 

Influența directă 
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Citește scenariul și decide dacă este un exemplu de INFLUENȚARE sau MANIPULARE.  

 

Scenariu: Șeful tău caută voluntari pentru standul de prezentare al organizației la un târg local de 
recrutări . Tura de lucru este intr-o vineri seară, și până acum nimeni nu s-a oferit voluntar. Șeful 
tău îți informează departamentul că oricine se oferă voluntar, va avea o zi liberă saptămâna ce va 
urma. 

Acesta este un exemplu de: 

Testează-ți cunoștințele 

A. Influențare 

B. Manipulare 
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Modulul 1:  
Crearea conexiunii 
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Pe parcursul acestui curs vom pune accent pe importanța înțelegerii celor din jur, ca și fundament 
pentru influențare, fără a fi necesară manipularea. Înțelegerea se poate aprofunda atât din 
postura de ascultător cât și din cea de vorbitor. 

 

 

 

 

Creșterea gradului de înțelegere 

Pe post de ascultător: Pe post de vorbitor: 

Ascultă pentru a înțelege punctul de 
vedere al celuilalt 

Împărtășește-ți presupunerile, 
percepțiile si concluziile. 

Acceptă gândurile și sentimentele 
celeilalte persoane 

Susține-ți în mod clar 
raționamentul. 

Pune întrebări pentru a clarifica 
eventuale nelămuriri . 

Roagă cealaltă persoană să țină cont 
de punctele tale de vedere. 

Fii atent la comentariile celeilalte 
persoane. 

Clădește pe baza comentariilor 
celuilalt. 
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Atunci când ai experimentat o ”deconectare” față de o persoană, e important să-ți schimbi 
perspectiva asupra situației pentru a te concentra pe intențiile pozitive și rezultatele productive. 

 

Cum să treci peste o “Deconectare” 

• Fă un pas înapoi și concentrează-te pe ce e important si constructiv. 

• Recunoaște-ți ”punctele sensibile” și dezvoltă răspunsuri adecvate care te vor ajuta să te 
menții calm. Emoțiile pot escalada rapid atunci cănd te simți frustrat și nu pe aceeași lungime 
de undă ca și cealaltă persoană. Evită tentația sa reactionezi atunci când cineva îți atinge 
”punctele sensibile”. 

• Încearcă să determini adevaratele motive ale celeilalte persoane pentru ce a spus sau a făcut. 
Uită-te după o nevoie care e satisfăcută de cuvintele sau acțiunile persoanei. 

 

Schimbarea perspectivelor asupra situațiilor dificile 
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Citește scenariul și apasă pe acțiunea despe care crezi că este cel mai PUȚIN probabil să aibe un 
efect pozitiv asupra construirii de conexiuni. 
 

Scenariu: Ți se face cunoștință cu un nou coleg despre care crezi că poate fii un aliat puternic în 
ceea ce privește planul tău de a reorganiza sistemul de gestionare a plângerilor clienților. Cu toate 
acestea îți e dificil să creezi o conexiune cu acesta. 

Testează-ți cunoștințele 

A. Data viitoare când vă întâlniți caută indicii să vezi dacă preferă o abordare a comunicării de 
tip vizual, auditiv sau kinestezic. 

B. Data viitoare când vă întâlniți, vorbește despre tine și împărtășește câteva informații 
semnificative. 

B. Data viitoare când vă întâlniți, ia în considerare filtre precum vârstă, cultură sau etnicitate 
care pot crea ipoteze negative. 

D. Data viitoare când vă întâlniți, imită-i exact gesturile non-verbale. 
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Angajamentul este sinonim cu cele mai înalte standarde de profesionalism și credibilitate. 
Filosofia fundamentală a angajamentului este ideea de a fi stăpân pe situație—oamenii se lasă 
influențați mai ușor de către cineva care chiar face ceea ce spune. 

 

Vă prezentăm patru pași în a face dovada angajamentului: 

 

Primul pas:  Recunoaște oportunitățile atunci când se ivesc! 

• Fii cu ochii pe probleme și vezi oportunitățile. 

• Provoacă-i și pe alții să deschidă bine ochii și să fie atenți.  

 

Al doilea pas: Fii stăpân pe situație! 

• Arată-ți pasiunea și cere-le și celorlalți să fie pasionați de ceea ce fac. 

• Oferă-le oamenilor energie - un motiv de a fi dedicați. 

 

 

 

 

 

Angajamentul 


