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1. Descriere inventar 
 

Inventarul Big Five©plus este o probă standardizată de evaluare a personalităţii, care  conţine 
240 itemi, câte 48 de itemi pentru fiecare dintre cei 5 factori principali (extraversiune, agreabilitate, 
nevrozism, conştiinciozitate şi deschidere) şi câte 8 itemi pentru fiecare dintre cele 30 de sub-
factori /faţete ale personalităţii.   

Cei  240 de itemi sunt formulaţi sub formă de aserţiuni cu două variante de răspuns (alegere 
forţată) permiţând astfel diminuarea tendinţei de faţadă în condiţii de evaluare psihologică „cu 
miză” (evaluare psihologică la angajare sau evaluare psihologică periodică).   

Este un inventar de evaluare a personalităţii, construit după modelul Big Five (perspectiva propusă 
de Goldberg, 1999, capabil să ofere, în condiţii de control al dezirabilităţii sociale, un profil de 
personalitate exhaustiv, un screening complet al personalităţii individuale, atât prin raportare la cei 
5 meta-factori cât, mai ales, prin raportare la cei 30 de factori (faţete).   

Inventarul Big Five©plus are calităţi psihometrice confirmate. Coeficienţii de consistenţă internă a 
chestionarului Big Five©plus sunt superiori pragului de .80 iar analizele statistice vizând fidelitatea 
test – retest ne indică faptul că fidelitatea instrumentului se înscrie între valori superioare pragului 
de .710. Analiza factorială confirmatorie, realizată pe un lot de 507 subiecţi, ne arată faptul ca 
proba evaluează cele 5 faţete ale personalităţii, cel puţin la fel de bine ca alte probe consacrate la 
nivel naţional sau internaţional: Chestionarul DECAS (Sava, 2008), Chestionarul I.P.I.P. (Goldberg, 
1999) şi Inventarul de Personalitate NEO PI-R (Costa, şi McCrae, 1987). Analiza confirmă 
existenţa celor 5 factori latenţi (Extraversiune Agreabilitate, Conştiinciozitate, Nevrozism şi 
Deschidere) şi un model predictiv valid (Chi-square = 932,955), cei cinci factori ai chestionarului 
Inventarul Big Five©plus au obţinut coeficienţi buni de predicţie a factorilor latenţi omologi.  

Inventarul Big Five©plus poate fi folosit atât pentru evaluarea personalităţii în context clinic cât şi 
pentru evaluarea personalităţii în context profesional.  

Comparativ cu alte probe similare de evaluare a personalităţii după Big Five Model / Five Factors, 
Inventarul Big Five©plus are câteva atuuri care merită a fi evidenţiate: (a) a fost construit şi 
validat în Romania, fiind definit şi calibrat în acord cu modul de a gândi şi acţiona a românilor; (b) 
este dedicat pentru aplicari în context organizaţional, deşi poate folosit fără probleme în 
diagnoza clinică; (c) prin modul de formulare a itemilor reduce tendinţa de faţadă / dezirablitatea 
socială; (d) permite radiografierea aspectelor definitorii ale întregii  personalităţi prin 

intermediul celor 30 de sub-factori putând oferi un profil detaliat al persoanei evaluate.  

Factorii Inventarul Big Five©plus în funcție de care este evaluată personalitatea individuală, sunt 
cei de mai jos:  

 1. Extraversie: 1.1 Afectivitate (“friendliness”); 1.2 Sociabilitate “gregariousness”); 1.3 Asertivitate 
(“asertiveness”); 1.4 Activitate (“activity level”); 1.5 Excitabilitate (“excitement seeking”); 1.6 Veselie 
(“cheerfulness”)  

2. Agreabilitate: 2.1 Încredere (“trust”); 2.2 Moralitate (“morality”); 2.3 Altruism (“altruism”); 2.4 

Cooperare (“cooperation”); 2.5 Modestie (“modesty”); 2.6 Compasiune (“sympathy”)  

3. Nevrozism : 3.1 Anxietate(„anxiety”); 3.2 Furie („anger”); 3.3 Depresie („depression”); 3.4 

Timiditate („timidity”); 3.5 Exagerare („immoderation”); 3.6 Vulnerabilitate („vulnerability”)  

4. Conştiinciozitate: 4.1 Eficienţă personală („self-efficacy”); 4.2 Ordine/planificare („orderliness”); 
4.3 Rigiditate morală („dutifulness”); 4.4 Ambiţie („achievement-striving”); 4.5 Perseverenţă („self-
discipline”); 4.6 Prudenţă („cautiousness”)  

5. Deschidere: 5.1 Imaginaţie („imagination”); 5.2 Interes artistic („artistic interest”); 5.3 
Emoţionalitate („emotionality”); 5.4 Spirit aventurier („adventurousness”); 5.5 Intelect („intellect”); 
5.6 Liberalism („liberalism”).  



2. Profil sintetic 

AGREABILITATE scazută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

AGREABILITATE ridicată 

Altruism scaăzut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Altruism ridicat 

Compasiune scazută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Compasiune ridicată 

Cooperare scazută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Cooperare ridicată 

Încredere scazută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Încredere ridicată 

Modestie scazută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Modestie ridicată 

Moralitate scazută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Moralitate ridicată 

CONȘTIINCIOZITATE scazută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

CONȘTIINCIOZITATE ridicată 

Ambiție scazută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Ambiție ridicată 

Eficiență personală scazută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Eficiență personală ridicată 

Ordine / planificare scazută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Ordine / planificare ridicată 

Perseverență scazută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Perseverență ridicată 

Prudenţă scăzută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Prudenţă ridicată 

Rigiditate morală scazută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Rigiditate morală ridicată 

DESCHIDERE scăzută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

DESCHIDERE ridicată 

Emoţionalitate scăzută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Emoţionalitate ridicată 

Imaginaţie scăzută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Imaginaţie ridicată 

Inteligenţă concretă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Inteligenţă abstractă 

Interes artistic scăzut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Interes artistic ridicat 

Liberalism scăzut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Liberalism ridicat 

Spirit aventurier scăzut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Spirit aventurier ridicat 

EXTRAVERSIUNE scăzută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

EXTRAVERSIUNE ridicată 

Afectivitate scăzută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Afectivitate ridicată 

Asertivitate scăzută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Asertivitate ridicată 

Excitabilitate scăzută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Excitabilitate ridicată 

Activism scăzut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Activism ridicat 

Sociabilitate scăzută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Sociabilitate ridicată 

Veselie scăzută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Veselie ridicată 

NEVROZISM scăzut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

NEVROZISM ridicat 

Anxietate scăzută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Anxietate ridicată 

Depresie scăzută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Depresie ridicată 

Exagerare scăzută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Exagerare ridicată 

Furie scazută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Furie ridicată 

Timiditate scăzută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Timiditate ridicată 

Vulnerabilitate scăzută 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Vulnerabilitate ridicata 



3. Indicatori de distorsiune 

Absența deformării negative 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Prezența deformării negative 

Absenţa deformării negative conştiente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Deformare negativă conştientă 

Absenta deformarii negative inconstiente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Deformare negativă inconştientă 

Absenta deformării pozitive 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Prezența deformării pozitive 

Absenta deformarii pozitive constiente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Deformare pozitiva constienta 

Absenţa deformării pozitive inconştiente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Deformare pozitivă inconştientă 

Răspunsuri random inexistente 
/puține 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Răspunsuri random prezente/ 
multiple 

 

Răspunde la întrebările chestionarului prezentându-se într-o lumină exagerat negativă, autocritică.  
Fie că o face în mod conștinent (deliberat) fie că o face în mod inconștinet rezultatul este același: 
se prezintă indezirabil social pentru a face o impresie proastă sau pentru că trăiște un episod 
depresiv.  Multe dintre rezultatele obținute la ceilalți factori ai profilului de personalitate putând fi 
deformate în sens negativ. (Prezența deformării negative) 

Persoană cu o părere negativă despre sine, fapt ce va influenţa rezultatele obţinute pe factori. Deşi 
consideră că răspunde sunt în concordanţă cu realitatea, pe fondul unei percepții inconștiente 
autodevalorizante, va avea tendința de a fi hipercritică și de a se evalua extrem de negativ. 
(Deformare negativă inconştientă) 



4. Caracteristici dominante 
În urma completării chestionarului Big Five

©plus
 au fost identificate următoarele caracteristici 

dominante în profilul psihologic al persoanei evaluate: 

Om raţional, greu de impresionat, analizează logic situaţiile şi dă sfaturi obiective, detaşându-se de 
încărcătura emoţională (Compasiune scazută) 

Adept al muncii în echipă, îi displac confruntările. Preferă să fie defensiv, făcând compromisuri 
pentru menţinerea relaţiilor cu ceilalţi. (Cooperare ridicată) 

Are constant tendinţa să îi suspecteze pe cei din jur, nu are încredere în oameni şi vede mereu 
scopuri ascunse în acţiunile lor. (Încredere scazută) 

Îi displace să vorbească despre sine şi atunci când o face se simte stânjenit. Nu consideră că 
realizările sale sunt mai importante decât ale altora. (Modestie ridicată) 

Trăieşte într-un mod relaxat, bucurându-se de fiecare moment plăcut, chiar dacă de scurtă durată. Îi 
lipseşte ambiţia şi nu poate urma anumite limite impuse. (CONȘTIINCIOZITATE scazută) 

Îi lipsesc aspiraţiile înalte, îşi propune lucruri simple, pentru care nu trebuie să depună mult efort. 
(Ambiție scazută) 

Persoană organizată, îşi conduce viaţa după programări şi algoritmi. Face liste, planifică şi are 
nevoie de ordine în jur pentru că asta îi aduce starea de bine.  (Ordine / planificare ridicată) 

Renunţă uşor la sarcini, chiar şi la acelea care îi fac plăcere şi pe care dorea să le finalizeze. Nu 
rezistă pe proiectele de lungă durata, trecând rapid de la o sarcină la alta.  (Perseverență scazută) 

Işi cunoaşte bine emoţiile, le poate explica, controla şi exprima cu uşurinţă. (Emoţionalitate ridicată) 

Priveşte provocările intelectuale şi jocurile de idei ca pe o pierdere de timp, preferând lucrul cu 
oamenii și obiectele concrete.  (Inteligenţă concretă) 

Are tendința de a provoca autoritatea, convenționalul, valorile tradiționale şi vede societatea în care 
trăim ca fiind prea conservatoare, fiind adept al ideii de schimbare și modernizare permanentă a 
societății. (Liberalism ridicat) 

Preferă rutina si reacţionează cu reţinere la schimbare. Îi plac activităţile familiare, repetabile, își 
schimbă foarte greu obișnuințele și preferințele.  (Spirit aventurier scăzut) 

Preferă solitudinea, nu are nevoie de stimulare socială. Are un nivel scăzut de activism, îi lipseşte 
exuberanţa şi energia. (EXTRAVERSIUNE scăzută) 

Preferă un ritm de viaţă liniştit, o zi de lucru normală, fără surprize. Găseşte satisfacţie în activităţile 
cotidiene şi nu îi place să îşi asume riscuri. (Excitabilitate scăzută) 

Trăieşte într-un ritm mai încet, fără grabă, se concentrează pe un singur aspect. Acordă mult timp 
liniştii şi relaxării, profitând la maxim de o zi de lenevit.  (Activism scăzut) 

Îi place să se bucure de linişte şi intimitate. Lumea multă şi agitaţia îl oboseşte, ceea ce îl face să 
evite în general mulţimile şi aglomeraţia.   (Sociabilitate scăzută) 

Are o atitudine rezervată, cu picioarele pe pământ, realistă şi serioasă.  (Veselie scăzută) 

Reacţionează emoţional foarte uşor, trăind intens evenimente care pe alţi oameni nu îi afectează. 
Aceste "pase proaste" persista peste perioade lungi de timp. (NEVROZISM ridicat) 

Este permanent îngrijorat, tensionat, îi este deseori teamă că ceva rău se va întâmpla. Trăieşte frică, 
nelinişte sau panică fără un motiv vizibil.  (Anxietate ridicată) 

Are o orientare pe termen scurt, trăind fiecare clipă din plin şi exagerând în tot ce face. Simte pofte 
şi dorinţe puternice şi are dificultăţi în a se controla. Se lasă uşor pradă tentaţiilor, profitând de 
fiecare ocazie de a se simţi bine. (Exagerare ridicată) 



Se înfurie uşor atunci când lucrurile nu ies după placul sau. Se enervează şi devine revoltat atunci 
când se simte nedreptăţit, obstrucţionat sau criticat. În conflicte îşi exprimă deschis frustrările şi 
manifestările fizice ii pot scăpa de sub control. (Furie ridicată) 

Este sensibil la părerea celorlalţi despre ea, fiindu-i teamă să nu fie respins sau ridiculizat. Se simte 
stingherit în public, cu frica de a nu fi evaluat sau judecat de ceilalţi. Persoană uşor stângace, uşor 
de pus în încurcătură şi care preferă să nu atragă atenţia. (Timiditate ridicată) 

Trăieşte uşor stări de panică, neputinţă şi confuzie atunci când se află sub presiune sau este stresat. 
(Vulnerabilitate ridicata) 



5. Analiză pe factori 

AGREABILITATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

AGREABILITATE scazută: Scoruri mici la 
agreabilitate obţin indivizii care pun interesul 
propriu mai presus de orice şi care nu pun mare 
preţ pe sentimentele şi bunăstarea altora. Uneori 
scepticismul lor cu privire la cei din jur îi 
determină să fie suspicioşi, neprietenoşi şi 
necooperanţi 

AGREABILITATE ridicată: Scoruri ridicate la 
agreabilitate caracterizează indivizi care pun 
valoare pe înţelegerea cu cei din jur. Sunt 
persoane amabile, prietenoase, generoase, 
dispuse să facă compromisuri pentru a-i ajuta pe 
alţii. Au o viziune optimistă asupra naturii umane, 
considerând că oamenii sunt din principiu oneşti, 
decenţi şi demni de încredere. 

 

 

Altruism 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Altruism scaăzut: Persoanele care obțin scoruri mici 
la altruism sunt cele cărora prietenii le reproșează că 
sunt egoiste și preocupate mai degrabă de propria 
persoană decât de ceilalți. Ei își ajută colegii de 
muncă doar în anumite condiții și în general sunt 
deranjate de solicitările din partea celorlalți. Banii 
preferă să îi cheltuie pentru scopuri și plăceri 
personale fără să se gândească prea mult la ceilalți. 

Altruism ridicat: Persoanele care obțin scoruri mari 
la altruism sunt generoase și dispuse să sară în 
ajutorul celor care au nevoie. Se simt utile și 
folositoare când cineva le cere ajutorul și își oferă 
sprijinul necondiționat.  Le face plăcere să cumpere 
cadouri și nu ezită să fie generoase când au mai mulți 
bani. Ocupate mai degrabă de persoana de lângă ei 
decât de sine sunt gata să sară în ajutorul celor 
necajiți sau în suferință.  

 

 

Compasiune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Compasiune scazută: Persoanele care obțin scoruri 
mici la compasiune sunt raționale la care ceilalți 
apelează doar pentru sfaturi obiective, logice. Când 
cineva le dezamăgește analizează logic situația și 
sunt rationale în analiza problemelor cu încărcătură 
emoțională. Nu exclud posibilitatea vinovației când 
cineva este acuzat de ceva, rămânând detașate chiar 
și în  fața problemelor cunoscuților. Sunt greu de 
impresionat în situaţiile dramatice iar mila și 
compasiunea se află pe un plan secund.  

Compasiune ridicată: Persoanele care obțin scoruri 
mari la compasiune  sunt persoane sentimentale, 
care suferă  alături de ceilalți și se lasă impresionate 
de problemele celor din jur fiind influențate profund de 
situațiile dramatice. Pun mare preț pe emoții, oferind 
sprijinul afectiv. Prietenii apelează la ele pentru 
capacitatea lor de a le înțelege problemele. Sunt 
influențate de sentimente chiar ți când judecă pe 
cineva care le-a dezamăgit și simt milă pentru cei 
care sunt acuzați de ceva, ignorând posibilitatea 
vinovăției. 

 

 

Cooperare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Cooperare scazută: Persoanele care obţin scoruri 
mici la cooperare sunt competitive și tind să acționeze 
prin confruntare și intimidare pentru a obține ceea ce 
își doresc. Pentru ele este importantă viata personală, 
predominând deciziile în acord cu interesele proprii. 
Într-o dispută sunt  ofensive și care nu le place să 
cedeze. 

Cooperare ridicată: Persoanelor care obțin scoruri 
mari la cooperare le displac confruntările, preferă 
cooperarea, iar în viața profesională predomină 
deciziile care contribuie la menținerea bunelor relații 
cu ceilalți. Preferă munca în echipă,  și sunt în 
căutarea armoniei  în relațiile cu ceilalți-foarte 
importantă pentru ei.  

 

 

Încredere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Încredere scazută: Persoanele care obțin scoruri mici 
la încredere sunt suspicioase în relațiile cu ceilalți și 
privesc cu neîncredere celelalte persoane. Când li se 
promite ceva important se tem că ceilalți nu își vor 
respecta cuvântul iar atunci când li se povestește 
ceva ieșit din comun se gândesc că anumite lucruri 
sunt inventate. Văd mereu scopuri ascunse în spatele 
ajutorului oferit de cineva și acceptă cu greu un 
compliment.  

Încredere ridicată: Persoanele care obțin scoruri 
mari la încredere pleacă de la premiza că ceilalți sunt 
corecți, cinstiți și cu intenții bune. Văd ajutorul unui 
necunoscut ca pe un gest  bine intenționat fără 
scopuri ascunse și acceptă gesturile bine intenționate 
fără a se gândi că ar putea ascunde alte scopuri. 
Naive din fire, sunt convinse că ceilalți își vor ține 
promisiunile și cred în afirmațiile cuiva chiar dacă sunt 
un pic exagerate. 

 

 



Modestie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Modestie scazută: Persoanelor care obțin scoruri 
mici la modestie le place să vorbească celorlalți 
despre ele și își supraevaluează meritele și calitățile. 
Pot fi percepute ca fiind nerealiste. Se consideră 
superioare celorlalți și afirmă că realizează tot ceea ce 
si-au propus. Preferă să li se recunoască public 
meritele. 

Modestie ridicată: Persoanele care obțin scoruri mari 
la modestie nu considera că realizările lor mai 
importante decât ale altora. Le displace să vorbească 
despre ei iar atunci când o fac se simt stanjenite. Sunt 
văzute ca fiind prea modeste și cu încredere 
insuficientă în ele și în forțele lor proprii.  

 

 

Simț moral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Moralitate scazută: Persoanele cu scoruri mici la 
simț moral cred că uneori trebuie să ascunzi adevărul 
pentru a avea de câștigat în relațiile cu ceilalți și că 
scopurile scuză mijloacele. Experiența de viață i-a 
invatat că uneori trebuie sa știi să joci teatru. Sunt de 
părere că e mai bine să spui celorlalți doar ceea ce 
vor sa audă pentru că risti să faci mai mult rău dacă 
esti prea sincer sau direct. Sunt prudente atunci când 
oferă informații esențiale și au mereu câte un as în 
mânecă.  

Moralitate ridicată: Persoanele cu scoruri mari la 
simț moral sunt sincere, corecte și nu sunt de acord 
cu ideea de a-i manipula pe ceilalți. În general spun 
direct ceea ce urmăresc, și oferă cu ușurință informații 
celorlalți chiar dacă acest lucru le-ar aduce 
dezavantaje. Consideră că poți face mai mult rau 
celorlalți dacă încerci să îi menajezi ascunzând 
adevărul. Din experiență au învățat căi de câștigat 
dacă ești onest, „pui toate cărțile pe masă” și „nu îți 
bagi nasul” în treburile celorlalți. 

 

 

 

 

CONȘTIINCIOZITATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

CONȘTIINCIOZITATE scazută: Scorurile mici la 
factorul conştiinciozitate vizează indivizi care ar 
putea fi criticaţi pentru că nu sunt demni de 
încredere, că le lipseşte ambiţia şi că nu pot urma 
anumite limite impuse. Totuşi, aceşti indivizi sunt 
cei care trăiesc numeroase momente plăcute şi 
relaxante, chiar dacă de scurtă durată. 

CONȘTIINCIOZITATE ridicată: Scorurile mari 
definesc indivizii care evită situaţiile riscante şi 
care prin planificare şi persistenţă în sarcină 
ajung să aibă succes în ceea ce întreprind. În 
general sunt priviţi de cei din jur ca fiind 
inteligenţi şi sunt consideraţi oameni pe care te 
poţi baza. În extrema negativă, aceşti indivizi pot 
fi perfecţionişti compulsivi şi pot ajunge 
„workaholici”, fiind priviţi de cei din jur ca închişi 
şi plictisitori.  

 

 

Ambiție - nevoie de realizare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Ambiție scazută: Persoanele cu un scor scăzut la 
nevoia de realizare sunt persoanele care se 
mulţumesc cu puţin şi sunt mulţumite atunci când sunt 
nevoite sa depună doar un minim de efort, fapt pentru 
care ceilalţi îi cataloghează adesea ca şi leneşi. 
Pentru ei prioritate au obiectivele personale şi sunt 
conduşi de plăcerea de a găsi liniştea şi împăcarea 
pentru a se bucura de viaţă şi plăcerile ei. Ei iau 
tendinţa să îşi propună lucruri obişnuite care sş le 
aducă satisfacţie zilnicş. De aceea nu au obiective 
clare în viaţă ci le schimbă mereu în funcţie de 
situaţie. Pe aceste persoane cu un scor mic la nevoia 
de realizare nu le interesează să fie apreciate ca fiind 
de succes ci, pentru ele, adevarata reuşita în viaţă 
constă în găsirea unui echilibru interior şi în relaţiile cu 
ceilalţi. 

Ambiție ridicată: Persoanele cu o nevoie de 
realizare mare sunt cele obsedate de muncă, 
persoanele ce muncesc din greu pentru a ajunge la 
rezultatele dorite. Aceste persoane sunt foarte 
ambiţioase şi mereu ştiu ceea ce vor de la viaţă. Ei îşi 
urmşresc atent obiectivele chiar dacă asta ar însemna 
să treacă peste anumite plăceri ale vieţii, lăsându-se 
conduşi de nevoia de a realiza mereu mai mult. 
Adesea îşi propun să realizeze lucruri deosebite care 
sa impresioneze pe cei din jur, fiind motivaţi de 
dorinţa de a fi apreciaţi drept persoane de succes. În 
viaţa acestor persoane prioritare sunt obiectivele 
profesionale în detrimentul celor personale pentru că 
pentru ei reuşita în viaţă înseamnă atingerea unor 
obiective personale ambiţioase. 

 

 



Eficiență personală 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Eficiență personală scazută: Persoanele care obţin 
scoruri mici la eficiența personală consideră că nu 
dețin controlul asupra propriei vieți și cred într-un 
destin prestabilit. Se îndoiesc de competențele lor 
profesionale și au uneori sentimentul că lucrurile le 
scapă de sub control. În general se simt capabile și 
pregătite numai în situațiile clare și experimentate de 
ei și nu sunt convinse că pot realiza tot ce își propun. 

Eficiență personală ridicată: Persoanele care obţin 
scoruri mari la eficiența personală au încredere în 
abilitatea personală de a îndeplini diverse obiective. 
Consideră că au control asupra propriei vieți și au 
încredere că pot realiza orice își propun. Se simt 
capabili și bine pregătiți în rezolvarea problemelor 
profesionale dificile indiferent cât de complicata ar fi 
situația. În general găsesc mijloace și căi de a obține 
ce vor chiar daca cineva li se împotrivește. 

 

 

Ordine / planificare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Ordine / planificare scazută: Persoanele care obţin 
scoruri mici la ordine/planificare sunt mai degrabă 
dezorganizate și împrăștiate, abordând activitățile într-
un mod spontan, fără o planificare anterioară. Preferă 
să se adapteze din mers schimbărilor, nu simt nevoia 
de a avea o agendă în care să își planifice activitățile 
zilnice ori de ordine în jurul lor. 

Ordine / planificare ridicată: Persoanele cu scoruri 
mari la ordine/planificare își conduc viața după 
programări și algoritmi; fac liste, planifică și au nevoie 
de ordine în jurul lor pentru că asta le face să se simtă 
bine. Acestor persoane le place să țină o agendă în 
care își organizează minuțios activitățile și orele de 
muncă și își planifică din timp chiar și activitățile 
sociale. 

 

 

Perseverență 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Perseverență scazută: Persoanele care obţin scoruri 
mici la perseverență renunță ușor la sarcini, chiar și la 
acelea care le fac plăcere sau pe care doreau să le 
finalizeze. Nu rezistă pe proiectele de lungă durata, 
trecând rapid de la o sarcină la alta. Au nevoie adesea 
de un impuls pentru a începe o sarcină și când o 
încep caută să obțină rapid ceea ce își doresc. 

Perseverență ridicată: Persoanele care obţin scoruri 
mari la perseverență muncesc din greu și sunt 
disciplinate în acțiunile pe care le intreprind. Nu 
renunță ușor la sarcinile la care lucrează chiar dacă 
nu le mai sunt necesare și nu concep să treacă la o 
sarcină noua până nu o termină pe precedenta.  
Aceste persoane nu vor să recunoască eșecul și 
insistă sa ducă o sarcină până la sfarșit indiferent de 
costuri. 

 

 

Prudenţă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Prudenţă scăzută: Persoanele care obţin scoruri mici 
la prudență sunt spontane și iau decizii foarte repede, 
acționând pe baza primului gând care le vine în minte, 
fără să se gândească la alternative sau consecințe. 
Consideră că prima soluție care le vine în minte la o 
sarcină este cea mai bună și iau adesea decizii fără a 
cântări toate informaţiile. 

Prudenţă ridicată: Persoanele care obţin scoruri mari 
la prudență își acordă mereu timp de gândire cand 
trebuie sa ia o decizie și cântăresc atent toate 
consecințele. În luarea unei decizii preferă sa aibă la 
dispoziție toate datele de care au nevoie pentru a le 
analiza îndelung. 

 

 

Rigiditate morală 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Rigiditate morală scazută: Persoanele care obţin 
scoruri mici la rigiditate morală văd regulile, datoriile și 
promisiunile ca aspecte care le îngrădesc libertatea. 
Pentru ele, regulile pot fi încălcate dacă situația o 
cere, iar când vine vorba de principii sau obligații 
morale aceste persoane sunt mai degraba permisive 
decât rigide. Le este greu sa respecte cu strictețe 
angajamentele sau plata datoriilor financiare sau 
morale. 

Rigiditate morală ridicată: Persoanele care obțin 
scoruri mari la rigiditate morală sunt extrem de 
corecte, având un simț al datoriei și al obligatiilor 
morale foarte bine dezvoltat. Pentru ele toate regulile 
sunt făcute pentru a fi respectate necondiționat fiind 
foarte exigente când vine vorba de principii, norme și 
promisiuni. Aceste persoane sunt foarte preocupate 
de obligațiile și responsabilitățile lor, fiindu-le greu să 
amâne cu câteva zile plata unor datorii financiare. 

 

 



DESCHIDERE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

DESCHIDERE scăzută: Indivizii cu scoruri mici 
au interese înguste, comune. Preferă simplitatea 
şi directivitatea decât complexul, ambiguitatea şi 
subtilul. Ar putea privi arta şi ştiinţa cu suspiciune 
atunci când nu îi văd utilitatea. Preferă 
familiaritatea în locul noutăţii şi sunt conservatori 
şi rezistenţi la schimbare.  

DESCHIDERE ridicată: Scoruri mari obţin 
indivizii curioşi, care apreciază arta şi care sunt 
sensibili la frumos. Aceştia tind să fie mai 
conştienţi de emoţiile lor. Tind să gândească şi 
să acţioneze în moduri individualiste şi 
nonconformiste. Le este uşor să opereze cu 
simboluri şi noţiuni abstracte, îndepărtându-se 
de experienţa concretă.  

 

 

Emoţionalitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Emoţionalitate scăzută: Persoanele care obţin 
scoruri mici la emoționalitate au probleme în 
conștientizarea și exprimarea propriilor emoții.  Ele nu 
își analizează mult emoțiile pe care le trăiesc, deseori 
ignorându-le pentru că nu le înțelege prea bine. În 
general trebuie să se gândească mult pentru a 
înțelege ceea ce simt și de aceea ajung să se 
considere genul de persoană cu frământări interioare 
multiple și greu de definit. 

Emoţionalitate ridicată: Persoanele care obțin 
scoruri mari la emoționalitate sunt cele care își 
analizează frecvent propriile emoții și ajung să le 
cunoască foarte bine. Cunoscându-și bine emoțiile, le 
pot explica, controla și exprima cu ușurință ceea ce 
simt. Emoțiile și sentimentele lor sunt clare, bine 
conturate și trăite cu multă intensitate iar dacă se 
întamplă să le ignore o fac pentru a se detașa și nu 
pentru că nu le-ar înțelege. 

 

 

Imaginaţie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Imaginaţie scăzută: Persoanele care obţin scoruri 
mici la imaginație sunt mai degrabă orientați spre 
fapte decât spre fantezie. Ele privesc cu realism 
lucrurile și au o aplecare spre aspectele concrete. 
Aceste persoane se destind realizând diverse activități 
practice și mereu vor căuta soluții realiste și imediat 
aplicabile la problemele cu care se confruntă. 

Imaginaţie ridicată: Persoanele care obţin scoruri 
mari la imaginație văd adesea lumea ca fiind prea 
simplă și de aceea le place să o îmbogățească prin 
imaginație. Sunt acele persoane care preferă soluțiile 
creative și fanteziste la problemele cu care se 
confrunta și care se destind visând cu ochii deschiși. 
Gândurile lor din timpul liber nu se axează pe planuri 
concrete ci pe planuri fanteziste, utopice. 

 

 

Intelect 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Inteligenţă concretă: Persoanele care obţin scoruri 
mici la intelect văd provocările intelectuale și jocurile 
de idei ca pe o pierdere de timp, preferând lucrul cu 
oamenii și obiectele concrete. De exemplu cărțile cu 
intrigă clară, ușor de urmărit sunt pe placul lor, la fel 
ca și emisiunile de divertisment. 

Inteligenţă abstractă: Persoanele care obţin scoruri 
mari la intelect sunt deschise la idei noi și neobișnuite. 
Se simt bine discutând prebleme intelectuale și le 
face plăcere să se joace cu concepte abstracte. Le 
place mult să analizeze idei noi și inedite, găsind 
interesante întrebările cu privire la viața umana și 
univers. A se lua în considerare că această fațetă nu 
visează inteligența persoanei, fațeta intelect vizând în 
mare parte stilul de gandire a individului. 

 

 

Interes artistic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Interes artistic scăzut: Persoanelor care obţin 
scoruri mici la interes artistic le lipsește sesibilitatea 
artistică și interesul pentru arte. Având aplecare spre 
lucrurile practice și utile, o asemenea persoană ar 
alege oricând să viziteze un salon auto în detrimentul 
unui muzeu de artă. Educarea sensibilității artistice 
este în viziunea lor un moft costisitor și cel mai 
probabil o creație artistică valoroasă va fi privită cu 
detașare. 

Interes artistic ridicat: Persoanele cu scoruri mari la 
interes artistic  iubesc frumosul atât î artă cât și în 
natură, și îi acordă mai mult timp decât o fac alte 
persoane. Aceste persoane nu sunt în mod necesar 
talentate și nu au pregătire artistică. Ele sunt usor 
implicate și absorbite de evenimentele artistice și 
pentru ele natura reprezintăo sursă de frumos și 
inspirație. Preferă muzeele sau lucrurile cu 
încărcătură artistică și sunt atrase de lucrurile rafinate 
și sofisticate. 

 

 



Liberalism 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Liberalism scăzut: Persoanele care obţin scoruri mici 
la liberalism sunt conservatoare și preferă o societate 
predictibilă și organizată, care pune un mare accent 
pe păstrarea tradițiilor și valorilor naționale. Ele 
consideră că societatea actuală este prea permisivă și 
cred că rolul educației este de a dezvolta respectul 
față de autoritate. De asemenea, aceste persoane 
consideră că rolul principal al statului este de a 
asigura securitatea și echitatea socială și văd legile 
prea permisive ca fiind nocive pentru viitorul societății. 

Liberalism ridicat: Persoanele care obţin scoruri 
mari la liberalism au tendința e a provoca autoritatea, 
convenționalul, valorile tradiționale. Văd societatea în 
care trăim ca fiind prea conservatoare, fiind adepții 
ideii de adaptare și modernizare permanentă a 
societății și consideră că respectul excesiv față de 
autoritate va avea un efect negativ asupra viitorului 
societății. Aceste persoane cred că rolul statului este 
de a asigura libertățile individuale și consideră legile 
ca fiind prea aspre și constrângătoare. 

 

 

Spirit aventurier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Spirit aventurier scăzut: Persoanele care obțin 
scoruri mici la spirit aventurier preferă rutina, fiind 
neliniștite în fața schimbării la care reacționează cu 
reținere. Având o preferință ridicată pentru activitățile 
familiare, repetabile, își schimbă foarte greu 
obișnuințele și preferințele. Preferă siguranța 
obiceiurilor zilnice și nu se abat de la algoritmii și 
procedurile deja experimentate. 

Spirit aventurier ridicat: Persoanele care obțin 
scoruri mari la spirit aventurier sunt nerăbdătoare să 
încerce activități noi, să călătorească în locuri străine 
și să experimenteze diferite lucruri. Astfel de 
persoane găsesc familiarul și rutina ca fiind 
plictisitoare și reacționează cu interes la schimbare, 
având un apetit crescut pentru situațiile noi. 

 

 

 

EXTRAVERSIUNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

EXTRAVERSIUNE scăzută: Introvertiţilor le 
lipseşte exuberanţa, energia şi nivelul 
activismului. Tind să fie tăcuţi, să delibereze şi să 
nu se implice în lumea exterioară. Le lipseşte 
implicarea socială, având nevoie de mai puţină 
stimulare externă decât extrovertiţii şi preferând 
să fie singuri 

EXTRAVERSIUNE ridicată: Extravertiţii se 
bucură de compania celorlalţi, sunt plini de 
energie şi au deseori trăiri emoţionale pozitive. 
Tind să fie entuziaşti, orientaţi spre acţiune, care 
profită de ocazie. În grupuri le place să discute, 
să se facă auziţi şi să atragă atenţia asupra lor.  

 

 

 

Afectivitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Afectivitate scăzută: Persoanele care obţin scoruri 
mici la afectivitate au în general o atitudine rezervată 
faţă de necunosctuţi, aşteptând ca ceilalţi să facă 
primul pas într-un colectiv nou. Aceste persoane nu 
simt nevoia de confidenţe, motiv pentru care 
păstrează pentru ei ceea ce simt, respectând la rândul 
lor spaţiul intim al prietenilor, prieteni faţă de care 
recunosc că au secrete. 

Afectivitate ridicată: Persoanele care obţin scoruri 
mari la afectivitate preferă să-şi împărtăşească 
emoţiile si sentimentele, vorbind deschis despre ceea 
ce simt. Ele au o atitudine prietenoasă şi expansivă 
faţă de necunoscuţi, făcându-şi cu uşurinţă prieteni 
într-un colectiv nou. Au prieteni buni şi apropiaţi pe 
care îi cunosc mai bine decât oricine şi faţă de care 
nu au multe secrete. 

 

 

Asertivitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Asertivitate scăzută: Persoanele care obţin scoruri 
mici la asertivitate evită situaţiile în care trebuie să-şi 
afirme punctul de vedere într-un colectiv, intervenind 
doar atunci când este esenţial să o facă. Preferă să li 
se spună ce au de făcut, iar dacă şeful le cere să 
execute o sarcină cu care nu sunt de acord o fac fără 
să-şi exprime vizibil nemulţumirea. În grupul de 
prieteni obişnuesc să îi lase pe alţii să preia iniţiativa, 
fiind genul de persoane care mai degrabă ascultă 
decât vorbesc.  

Asertivitate ridicată: Persoanele cu scor mare la 
asertivitate spun mereu ceea ce gândesc, fiind mai 
degrabă persoane care vorbesc decât ascultă. Se 
simt în largul lor atunci când coordonează activitatea 
celorlalţi. Dacă trebuie să facă ceva cu care nu sunt 
de acord refuză, provocând o discuţie pe tema 
respectivă. În grupul de prieteni obisnuesc să ia 
iniţiativa iar ceilalţi le pot reproşa că încearcă să le 
planifice şi lor activităţile, sau că o fac pe şeful. 

 

 



Excitabilitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Excitabilitate scăzută: Persoanele care obţin scoruri 
mici la excitabilitate găsesc satisfacţie în activităţile 
cotidiene, asumându-şi riscuri numai când este 
absolut necesar. Un ritm de viaţă linistit le face să se 
simtă confortabil, preferând o zi de lucru normală, fără 
prea multe surprize. Ideea unei noi încercări sau 
provocări îi îngrijorează, evenimentele anticipate şi 
senzaţiile obişnuite, previzibile, fiind pe placul lor. 

Excitabilitate ridicată: Persoanele care obţin scoruri 
mari la excitabilitate sunt gata să-şi asume riscuri 
atunci când se iveşte o ocazie atractivă sau când li se 
propune ceva ce nu au mai încercat. Se plictisesc 
uşor şi îşi caută mereu activităţi noi, ideea unei noi 
provocări activându-i şi încântându-i. Preferă o zi de 
muncă cu momente de suspans şi neprevăzut, caută 
senzaţii puternice şi neaşteptate şi sunt atraşi de 
întâmplările surprinzătoare. 

 

 

Nivel de activism - Activitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Activism scăzut: Persoanele cu un nivel scăzut de 
activism trăiesc într-un ritm mai încet, fără grabă. 
Obişnuiesc să se concentreze pe un singur 
proiect/activitate, putându-li-se reproşa că se implică 
doar atunci când este necesar. Nimic nu le încarcă 
bateriile decât o zi de lenevit, fiind mereu în căutarea 
liniştii şi relaxării cărora le dedică mult timp.  

Activism ridicat: Persoanele cu un nivel de activism 
crescut îşi trăiesc viaţa într-un ritm alert, având mereu 
ceva de făcut. Simţind nevoia să lucreze la mai multe 
idei/proiecte în acelaşi timp riscă să se risipească 
implicându-se în prea multe activităţi. Mereu ocupaţi, 
pe fugă, în mişcare, dependenţi de acţiune, motiv 
pentru care le displace să ,,piardă vremea”, să nu 
aibă ceva de făcut. 

 

 

Sociabilitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Sociabilitate scăzută: Persoanele care obţin scoruri 
scăzute la sociabilitate sunt cele care preferă să 
citească o carte sau să vizioneze un film după o zi 
grea de muncă. Le place să se bucure de linişte şi 
intimitate, cel mai bine simţindu-se când sunt singuri 
cu gândurile lor. În general au puţini prieteni si, în 
general, evita mulţimile şi aglomeraţia.   

Sociabilitate ridicată: Persoanele cu scoruri mari la 
sociabilitate simt nevoia să iasă în oraş cu colegii sau 
prietenii după o zi grea de lucru, lumea multă şi 
agitaţia din jur făcându-i să se simtă bine. Consideră 
că au mulţi prieteni dar le-ar plăcea să fie invitaţi la 
mai multe petreceri unde să aibă ocazia să cunoască 
şi să discute cu persoane necunoscute.  

 

 

Veselie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Veselie scăzută: Persoanele care obţin scoruri 
scăzute la veselie sunt persoane rezervate, cu 
picioarele pe pământ, care nu gustă decât bancurile 
cu adevărat reuşite, iar atunci când colegii fac o glumă 
pe seama lor se prefac că nu au înţeles poanta. În 
situaţiile dificile se concentrează pe rezolvarea 
problemei considerându-se realişti şi serioşi. 

Veselie ridicată: Persoanele care obţin scoruri mari 
la veselie trăiesc de obicei emoţii pozitive incluzând 
fericirea, entuziasmul şi bucuria. Mereu glumeţi, râd 
cu uşurinţă la bancuri, în general fiind capabili să se 
amuze şi la glumele pe seama lor. Nu ezită să facă 
glume pentru a ieşi din situaţii dificile, fiind optimişti şi 
cu simţul umorului foarte dezvoltat. 

 

 

 

NEVROZISM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

NEVROZISM scăzut: Indivizii cu un nivel scăzut 
de nevrozism sunt mai greu de supărat şi nu sunt 
atât de reactivi din punct de vedere emoţional. 
Tind să fie calmi, stabili emoţional şi nu au stări 
afective negative persistente. 

NEVROZISM ridicat: Scorurile mari la 
nevrozism descriu indivizi care reacţionează 
emoţional foarte uşor, trăind intens evenimente 
care pe alţi oameni nu îi afectează. Reacţiile lor 
emoţionale tind să persiste peste perioade lungi 
de timp, fiind deseori intr-o "pasa proasta". 

 

 

Anxietate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Anxietate scăzută: Persoanele care obţin scoruri mici 
la anxietate sunt în general calme și încrezătoare, 
experimentând foarte rar teama și nelinștea. Astfel de 
persoane nu își fac griji având încredere că vor face 
față cu succes situațiilor dificile sau că lucrurile se vor 
revolva de la sine. Tind să subestimeze gravitatea 
unor pericole sau consecințele negative ale unor 
situații dificile. 

Anxietate ridicată: Persoanele care obţin scoruri 
mari la anxietate sunt în mod constant îngrijorate. Le 
este deseori teamă că ceva rău se va întampla, 
trăiesc frică și neliniște și fără un motiv vizibil, 
tulburându-le uneori somnul. Astfel de persoane sunt 
tensionate și nesigure când primesc o sarcină dificilă, 
fiindu-le teamă ca vor fi evaluate negativ și intră ușor 
în panică în fața situațiilor complexe ( neașteptate) 

 

 



Depresie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Depresie scăzută: Persoanele care obţin scoruri mici 
la depresie sunt greu de demoralizat, descurajat sau 
întristat. În general pozitive, bine dispuse, declară că 
sunt mulțumite de viața pe care o trăiesc. Își amintesc 
mai degrabă evenimentele pozitive din trecut și 
privesc cu încredere ziua de mâine. 

Depresie ridicată: Persoanele care obțin scoruri mari 
la depresie au tendința de a se simți triste, 
demoralizate și descurajate. Lipsite de entuziasm, 
retrase, au o părere negativă despre ele și deseori o 
dispoziție depresivă. Trecutul interpretat prin prisma 
evenimentelor negative, starea vremii și grija zilei de 
mâine le întristeaza ( le indispune) 

 

 

Exagerare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Exagerare scăzută: Persoanele care obţin scoruri 
mici la exagerare nu sunt predispuse la excese și 
rezistă în fața tentațiilor, având o bună capacitate de 
autocontrol. Sunt în general reținute și rezervate în 
ceea ce fac și tind să fie orientate spre plăcerile si 
recompensele pe termen lung. 

Exagerare ridicată: Persoanele care obţin scoruri 
mari la exagerare simt pofte și dorințe puternice și au 
dificultăți în a se controla. Au tendința de a se lăsa 
pradă tentațiilor, profitând de orice ocazie pentru a se 
distra sau „ a-și face poftele” . Sunt orientate pe 
termen scurt, trăind fiecare clipă din plin și exagerând 
în tot ceea ce fac. 

 

 

Furie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Furie scazută: Persoanele care obţin scoruri mici la 
furie sunt acelea care se enervează greu și foarte rar. 
Am putea spune că aceste persoane sunt prea calme 
și impasibile, rămânând relativ detașate chiar și în 
situațiile de conflict. Se enervează rar și au tendința 
să evite persoanele care le agasează. 

Furie ridicată: Persoanele cu scoruri mari la furie se 
enervează ușor atunci când lucrurile nu ies după 
placul lor ( le „sare repede țandăra”). Se înfurie ușor si 
devin revoltați atunci când se simt neîndreptățiți, 
obstrucționați sau criticați. În situațiile conflictuale își 
exprima deschis frustrările vociferând sau trântind uși 
atunci când nervii le scapă de sub control. 

 

 

Timiditate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Timiditate scăzută: Persoanele care obțin scoruri 
mici la timiditate nu se simt agitate în situațiile de 
interacțiune socială ori atunci când se află în centrul 
atenției. În contextele sociale nu se tem de evaluările 
sau criticile celorlalți, preferă să se implice în 
discuțiile/disputele profesionale chiar dacă prin 
acestea le plasează în centrul atenției 

Timiditate ridicată: Persoanele care obțin scoruri 
mari la timiditate sunt extrem de sensibile la părerea 
celorlalți despre ele și se tem să nu fie respinse sau 
ridiculizate. Se simt jenate și stingherite în public 
având senzația că ceilalți le evaluează și le judecă, 
facându-și o părere mai degrabă negative despre ele. 

 

 

Vulnerabilitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Vulnerabilitate scăzută: Persoanele care obţin 
scoruri mici la vulnerabilitate sunt influenţate în mai 
mică măsură de presiunile externe. Astfel de persoane 
rămân echilibrate, încrezătoare şi raţionale atunci 
când sunt supuse stresului. 

Vulnerabilitate ridicata: Persoanele care obţin 
scoruri mari la vulnerabilitate trăiesc stări de panică, 
confuzie și neputință atunci se află sub presiune sau 
sunt stresate. 

 



6. Indicatori statistici 
Raspunsuri pe itemi 

1. b 2. b 3. a 4. b 5. b 6. b 7. b 8. a 9. a 10. b  

11. b 12. b 13. a 14. b 15. b 16. b 17. b 18. a 19. b 20. b  

21. a 22. b 23. b 24. b 25. b 26. b 27. b 28. a 29. a 30. a  

31. a 32. b 33. a 34. a 35. b 36. b 37. b 38. b 39. a 40. a  

41. a 42. a 43. b 44. a 45. a 46. b 47. a 48. a 49. b 50. a  

51. a 52. a 53. b 54. b 55. a 56. b 57. b 58. b 59. b 60. b  

61. b 62. a 63. b 64. b 65. a 66. b 67. a 68. b 69. a 70. b  

71. a 72. b 73. b 74. a 75. b 76. a 77. a 78. a 79. a 80. a  

81. b 82. b 83. a 84. b 85. a 86. b 87. a 88. b 89. b 90. a  

91. a 92. a 93. b 94. a 95. a 95. b 96. b 97. a 98. a 99. a  

100. b 101. a 102. b 103. a 104. a 105. b 106. b 107. b 108. b 109. b  

110. a 111. a 112. b 113. a 114. a 115. b 116. a 117. b 118. b 119. b  

120. a 121. b 122. a 123. a 124. b 125. a 126. b 127. b 128. b 129. b  

130. b 131. b 132. a 133. b 134. a 135. a 136. a 137. b 138. b 139. a  

140. b 141. b 142. b 143. b 144. b 145. a 146. a 147. b 148. a 149. a  

150. a 150. b 151. b 152. b 153. b 154. a 155. b 156. a 157. a 158. a  

159. b 160. b 161. a 162. b 163. b 164. a 165. b 166. a 167. a 168. b  

169. b 170. a 171. b 172. a 173. a 174. a 175. a 175. b 176. b 177. a  

177. b 178. a 179. a 180. a 181. b 182. b 183. a 184. b 185. a 185. b  

186. b 187. b 188. a 188. b 189. b 190. a 191. a 192. a 193. b 194. b  

195. b 196. a 197. b 198. a 199. b 200. a 201. a 202. b 203. a 204. b  

205. b 206. b 207. b 208. b 209. b 210. b 211. a 212. b 213. a 214. b  

215. a 216. b 217. a 218. b 219. b 220. a 221. a 222. b 223. a 224. b  

225. b 226. a 227. b 228. a 229. a 229. b 230. a 231. a 232. b 233. a  

234. a 235. b 236. a 237. a 238. b 239. a 240. a  



7. Concluzii finale 
De redactat de către psiholog pe baza concluziile parțiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 10 octombrie 2012       Psiholog practicant: 

 


