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1. Descriere inventar 
Inventarul de personalitate D.A. (”Dimensiuni Accentuate”) a fost construit în intervalul 2005 – 2009 
(Constantin et al. 2008b) după modelul dimensiunilor accentuate propus de Karl Leonhard (1970), 
conține 151 de itemi cu răspuns dihotomic (Adevărat/ Fals) și permite evaluarea a 12 dimensiuni 
accentuate ale personalității: demonstrativitate, hiperexactitate, hiperperseverență, nestăpânire, hipertimie, 
distimie, ciclotimie, exaltare, anxietate, emotivitate, dependentă și nevrozism.   

Inventarul D.A. evaluează acele trăsături psihologice care pot „da farmec” personalității unui angajat, pot 
funcționa chiar ca atuuri personale sau profesionale dar, de multe ori, semnalează o personalitate cu 
„probleme”, ele putându-se manifesta şi ca factor perturbator al activității profesionale şi sociale. În opinia 
autorilor, evaluarea trăsăturilor accentuate este necesară atât în evaluarea psihologică periodică ce ține 
de medicina muncii (identificarea posibilelor aspecte vulnerabile ale personalității) cât şi în procesul de 
selecție profesională (evidențierea atuurilor şi a punctelor slabe ale candidaților prin raportare la solicitările 
locului de muncă).  

Inventarul D.A. are incluse trei scale de control: scala de răspunsuri random (tendința unor persoane 
de a oferi răspunsuri inconsistente sau la întâmplare); scala preferinței de răspuns (tendința de a prefera 
unul dintre cele două tipuri de răspunsuri - DA/ NU - independent de sensul întrebării); scala de 
dezirabilitate socială (tendința de a oferi răspunsuri dezirabile social, de a se prezenta într-o lumină 
exagerat de pozitivă).  

Într-un studiu realizat pe un lot de 762 de subiecți (Constantin, et al., 2010), analiza consistenței interne și 
a fidelității test-retest ale Inventarul D.A.  s-a realizat în paralel cu cele ale  Chestionarului P. A.  ( 
Personalități Accentuate ), versiunea românească a unui chestionar similar construit în limba germană de 
H. Schmieschek (1970). Datele empirice pun în evidenţă  coeficienți buni de consistenţă internă şi de 
stabilitate test-retest pentru Inventarul DA   (Constantin et al. 2008), dar nesatisfăcători pentru chestionarul 
P. A. (H. Schmieschek, 1970). În plus din aceste studii rezultă că proba P.A. (H. Schmieschek, 1970) are 
probleme atât în ceea ce privește consistența internă cât și în ceea ce privește fidelitatea test-retest. 
Conform acestor date,  calitățile psihometrice ale Inventarul D.A. sunt superioare celor evaluate de 
chestionarul P. A., luat ca reper comparativ .  

În interpretarea datelor  Inventarului D.A.  sunt  considerate semnificative doar scorurile care  depășesc 
pragul de 7 (etalon în octile). Valorile sub acest prag nu au nici o relevanță (nu ne spun nimic despre 
subiect) iar peste acest prag pot fi interpretate ca  posibile tendințe, fără fi considerate în mod cert 
disfuncționale, dacă nu sunt confirmate de rezultatele la alte probe sau evaluări.   

Valorile de nivel 8 semnalează o dimensiune „accentuată”, vizibilă în comportamentul zilnic al persoanei 
evaluate, dimensiune care, de cele mai multe ori, funcționează ca un factor perturbator al activității 
personale și profesionale. Valența dezadaptativă  a unei astfel de dimensiuni accentuate depinde atât de 
specificul profesiei cât şi de capacitatea persoanei de a conștientiza şi supra-compensa acea tendință 
(detalii suplimentare în ”Inventarului D.A. Manual de utilizare”!)  

În cazul Inventarului D.A.,  scorurile apropiate de valoarea 8 la două sau mai multe dimensiuni pot indica şi 
o „personalitate accentuată”, etichetată deseori ca fiind și „dificilă”, cu dominate de personalitate 
particulare sau cu posibile „probleme comportamentale”.  Concluzii certe pot fi formulate numai după 
verificarea sau coroborarea rezultatelor obținute de la Inventarului D.A. cu cele obținute prin intermediul 
altor probe de evaluare psihologică sau prin realizarea unor interviuri aprofundate.   

ATENȚIE! Pentru  Inventarului D.A., scorurile mici nu se interpretează (nu au valoare interpretativă!). Au 
relevanță în interpretarea tendințelor individuale doar scorurile mari!  



2. Profil sintetic 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Demonstrativitate 

Avantaje: Empatic(ă), se face ușor acceptat(ă) și se adaptează rapid la 
interlocutor, bun negociator, animator sau “agent de vânzări”. 

Riscuri: Acaparant(ă), cu tendința de a exagera și monopoliza 
conversațiile, reacționează impulsiv dacă nu este ascultat(ă) sau 
admirat(ă). 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Dependență 

Avantaje: Supus(ă), maleabil(ă) și ascultător(are), respectă opinia celorlalți 
și se conformează sarcinilor trasate de alții, bun executant. 

Riscuri: Indecis(ă), nesigur(ă) pe deciziile luate, dependent(ă) de sfaturile 
și suportul celorlalți. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Emotivitate 

Avantaje: Sensibil(ă), empatic(ă), cu reacții de mare sensibilitate în sfera 
sentimentelor subtile, spirituale, inimă sensibilă. 

Riscuri: Timid(ă), impresionabil(ă), ușor de destabilizat, suportă greu 
traumele. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Nevrozism 

Avantaje: Atent(ă), nonconflictual(ă) și prevenitor(oare) în relațiile cu 
ceilalți, om de echipă dacă îi sunt respectate sensibilitățile. 

Riscuri: Vulnerabil(ă), complexat(ă), emotiv(ă) și anxios(oasă); afectat(ă) 
cu ușurință de remarcile negative sau de evenimentele negative. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Hiperexactitate 

Avantaje: disciplinat(ă), ordonat(ă), perfecționist(ă) și conștiincios(oasă), 
planifică eficient activitățile, de încredere. 

Riscuri: rigid(ă) sau nehotărât(ă), hiper-perfecționit(ă), amână luarea unor 
decizii importante sau nu finalizează lucrurile la timp; tensionat(ă). 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Hiperperseverență 

Avantaje: Ambițios(oasă), reușește să își atingă obiectivele indiferent de 
consecințe, curajos(oasă) și revendicativ(ă). 

Riscuri: Vindicativ(ă), ranchiunos(oasă) și răzbunător(oare), nu uită și nu 
iartă uşor, suspicios(oasă), face orice pentru a-și atinge scopurile 
personale. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Nestăpânire 

Avantaje: Harnic(ă), rezistent(ă) la muncă fizică, se avântă cu 
impetuozitate în acțiune, franc(ă), direct(ă) în relațiile interpersonale. 

Riscuri: Impulsiv(ă), nerăbdător(oare), își controlează cu greu trăirile și 
dorințele, irascibil(ă) și conflictual(ă). 



1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Hipertimie 

Avantaje: Dinamic(ă), plin(ă) de energie, optimist(ă), prompt(ă) în a trecere 
la fapte, implicat(ă), cu multe idei și inițiative. 

Riscuri: Agitat(ă) și împrăștiat(ă), pripit(ă), se irosește în acțiuni 
neesențiale, superficial(ă). 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Distimie 

Avantaje: Serios(oasă), cu principii solide, evită riscurile și nu tolerează 
“superficialitatea” colegilor, constant în ceea ce face. 

Riscuri: Posac(ă), apatic(ă), lent(ă), fără energie și deschidere spre 
relaționare, neimplicat(ă), taciturn(ă). 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Labilitate 

Avantaje: Mobil(ă) emoțional, rezonează rapid la trăirile celorlalți sau la 
întâmplări fericite sau nefericite. 

Riscuri: Imprevizibil(ă), inconstant și greu de înțeles datorită reacțiilor 
emoționale contradictorii, labil(ă) emoțional. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Exaltare 

Avantaje: Entuziast(ă), înflăcărat(ă), militează intens pentru cauze nobile, 
superioare şi altruiste, trăiește intens, plin(ă) de compasiune. 

Riscuri: Nerealist(ă) şi supra-optimist(ă), nu vede toate datele problemei; 
face față greu dificultăților, exagerat(ă) în reacții, surescitat. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Anxietate 

Avantaje: Prudent(ă), evită disputele și conflictele, conformist(ă), se aliază 
opiniei majorității, bun coechipier, docil. 

Riscuri: Temător(oare) și încordată, își face griji exagerate, evită situațiile 
de confruntare sau cele în care trebuie să își afirme punctul de vedere. 



3. Indicatori de distorsiune 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Răspunsuri random 

Riscuri: Tendința de a răspunde inconsistent la itemii chestionarului sau de 
a da răspunsuri la întâmplare deformând în sens imprevizibil conținutul 
profilului final (valori 7-8). 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Dezirabilitate 

Avantaje: Prezentabil, impresionează ușor și știe să se facă perceput drept 
o persoană onestă, valoroasă, de încredere. 

Riscuri: Tendință de fațadă, nerealist în autoevaluare, crede despre sine și 
afirmă că este mult mai bun decât este în realitate (valori 7-8). 

Potențial adaptativ mare / 
accentuare redusă 

Avantaje: Tendința de a alege 
puține aserțiuni auto-descriptive cu 
potențial dezadaptativ; în absența 
unei trăsături accentuate bine 
conturate, nu are un cumul de 
caracteristici psihologice care i-ar 
putea afecta capacitatea de adaptare 
și integrare socio-profesională. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Potențial dezadaptativ mare / 
accentuare ridicată 

Riscuri: Tendința de a alege multe 
aserțiuni auto-descriptive cu 
potențial dezadaptativ; cumul de 
caracteristici ”accentuate” care pot 
afecta capacitatea de adaptare și 
integrare socio-profesională și ... 
acuratețea evaluării (posibil profil 
invalid!). 

 

Are tendința de a răspunde inconsistent la itemii  chestionarului sau de a da răspunsuri la întâmplare deformând în 
sens imprevizibil conținutul profilului final. Posibil PROFIL INVALID! (Răspunsuri random prezente/ multiple) 
(Răspunsuri random) 



4. Sugestii de consiliere 
În urma completării chestionarului DA12profile au fost formulate următoarele sugestii de consiliere în 
profilul psihologic: 

Acceptă-te așa cum ești și nu te mai raporta mereu la ceilalți ca repere ale valorii tale. Evită situațiile sau 
oamenii care îți provocă stres sau anxietate și caută modalități personale de a-ți controla emoțiile în astfel 
de situații sau de a elimina tensiunile acumulate. Dacă este cazul spune-ți părerea și acceptă remarcile  
celorlalți doar ca simple păreri personale, de care poți sau nu ține cont. Învață să treci mai repede peste 
conflicte și momente traumatice și să îți recâștigi echilibrul interior.  (Nevrozism) 

Încearcă să faci diferența între situațiile care cer o planificare sau o analiză riguroasă și cele în care 
flexibilitatea și spontaneitate pot avea efecte benefice.  Propune-ți să reduci tendința de a planifica fiecare 
activitate și de a verifica sistematic fiecare rezultat al muncii tale.  Caută  noi căi, mai ușoare sau mai 
flexibile, de rezolvarea a sarcinilor și dacă lucrurile nu ies exact așa cum ți-ai dorit, acceptă aceste realizări 
și mergi mai departe. Recunoaște faptul că nu poți controla toate situațiile și că farmecul vieți poate veni și 
din situațiile neprevăzute.  (Hiperexactitate) 



5. Analiză pe factori 
 

Demonstrativitate 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

Demonstrativitate: Persoanele care obțin scoruri ridicate la demonstrativitate au tendința de a acapara atenția 
celorlalți, intrând frecvent în rolul de ”erou” sau de ”victimă”, vorbindu-le cu insistență interlocutorilor despre 
preocupările, realizările sau problemele lor. Știind cum să trezească interesul sau simpatia interlocutorilor, le place 
să fie în centrul atenției și tind să monopolizeze conversațiile, insistând, exagerând, inventând sau chiar denaturând 
realitatea. Pot improviza cu talent povestioare amuzante sau situații dramatice din nevoia pentru a capta atenția 
celorlalți sau mint cu ușurință pentru a obține ceea ce își doresc. Dacă nu le se acordă suficientă atenție (nu sunt 
admirate sau compătimite), pot reacționa impulsiv, abandonând cu ușurință, luând decizii pripite pe care le regretă 
mai târziu. 

Avantaje: Empatic(ă), se face ușor acceptat(ă) și se adaptează rapid la interlocutor, bun negociator, animator sau 
“agent de vânzări”. 

Riscuri: Acaparant(ă), cu tendința de a exagera și monopoliza conversațiile, reacționează impulsiv dacă nu este 
ascultat(ă) sau admirat(ă). 

 

 

Dependență 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

Dependență: Persoanele care obțin scoruri ridicate la dependență  evită situațiile în care trebuie să decidă singure, 
având permanent nevoie de suportul, sfatul, prezența sau aprobarea celorlalți. Indiferent dacă este vorba de o 
decizie minoră sau una majoră, nu le place să ia decizii, simțindu-se în siguranță dacă se află sub tutela unei/unor 
persoane în care are încredere. Mereu indecise, se hotărăsc foarte greu, fiind  nesigure pe deciziile luate până nu 
primesc aprobarea sau confirmarea din partea acestor persoane de care sunt dependente.  

Avantaje: Supus(ă), maleabil(ă) și ascultător(are), respectă opinia celorlalți și se conformează sarcinilor trasate de 
alții, bun executant. 

Riscuri: Indecis(ă), nesigur(ă) pe deciziile luate, dependent(ă) de sfaturile și suportul celorlalți. 

 

 

Emotivitate 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

Emotivitate: Persoanele care obțin scoruri ridicate la emotivitate sunt sensibile, ușor impresionabile, deosebit de 
empatice, foarte ușor de afectat mai ales de evenimentele nefericite. Despărțirile și revederile le emoționează 
profund, sunt impresionate de filmele romantice, muzica puternic încărcată emoțional sau de persoanele nevoiașe. 
Deși consumă în interiorul lor majoritatea acestor trăiri, străduindu-se să nu le exteriorizeze, sunt trădate de mimica 
lor extrem de mobilă care reflectă cu acuratețe ceea ce simt. 

Avantaje: Sensibil(ă), empatic(ă), cu reacții de mare sensibilitate în sfera sentimentelor subtile, spirituale, inimă 
sensibilă. 

Riscuri: Timid(ă), impresionabil(ă), ușor de destabilizat, suportă greu traumele. 

 

 

Nevrozism 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

Nevrozism: Persoanele care obțin scoruri ridicate la nevrozism sunt vulnerabile la stres, emotive, complexate și 
anxioase. Ușor afectate de remarcile negative ale celorlalți și de evenimente negative, ele „se pierd” în situațiile 
dificile și au dificultăți în a-și regăsi echilibrul. Cu o părere fluctuantă, predominant negativă despre sine, sunt 
nesigure de deciziile pe care le iau. Evită sarcinile cu o răspundere ridicată și se tem să își susțină punctul de 
vedere în disputele profesionale. 

Avantaje: Atent(ă), nonconflictual(ă) și prevenitor(oare) în relațiile cu ceilalți, om de echipă dacă îi sunt respectate 
sensibilitățile. 

Riscuri: Vulnerabil(ă), complexat(ă), emotiv(ă) și anxios(oasă); afectat(ă) cu ușurință de remarcile negative sau de 
evenimentele negative. 

 

 



Hiperexactitate 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

Hiperexactitate: Persoanele care obțin scoruri mari la hiperexactitate sunt perfecționiste, având tendința de a 
planifica și verifica de nenumărate ori rezultatul muncii lor, până când sunt convinse că nu s-a strecurat nicio 
greșeală. Din acest motiv amână deseori luarea unor decizii importante sau pot întârzia în finalizarea sarcinilor. 
Cultivând ordinea în orice sector al vieții, disciplinate și meticuloase, nu suportă incertitudinea, preferă programele 
fixe, după care se ghidează încercând să parcurgă fiecare etapă întocmai după cum și-au stabilit. Resimt un 
disconfort acut atunci când nu reușesc să verifice sistematic sarcinile finalizate sau să respecte programul pe care și 
l-au propus. 

Avantaje: disciplinat(ă), ordonat(ă), perfecționist(ă) și conștiincios(oasă), planifică eficient activitățile, de încredere. 

Riscuri: rigid(ă) sau nehotărât(ă), hiper-perfecționit(ă), amână luarea unor decizii importante sau nu finalizează 
lucrurile la timp; tensionat(ă). 

 

 

Hiperperseverență 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

Hiperperseverență: Persoanele care obțin scoruri ridicate la hiperperseverență sunt suspicioase și ușor de jignit. 
Uită greu un conflict sau o jignire din trecut, evenimentele negative având un ecou afectiv mult mai îndelungat și 
puternic pentru ele. Ambițioase și competitive, au deseori tensiuni cu cei din jur deoarece le place să câștige și nu 
pun preț pe corectitudinea mijloacelor sau pe sentimentele celorlalți. Le este greu să se încreadă în oameni, 
deoarece trăiesc mereu senzația că nu sunt agreate, că cei din jur au ceva împotriva lor și că ceilalți nu procedează 
corect. Când consideră necesar, se răzbună în mod calculat și fără compasiune. 

Avantaje: Ambițios(oasă), reușește să își atingă obiectivele indiferent de consecințe, curajos(oasă) și 
revendicativ(ă). 

Riscuri: Vindicativ(ă), ranchiunos(oasă) și răzbunător(oare), nu uită și nu iartă uşor, suspicios(oasă), face orice 
pentru a-și atinge scopurile personale. 

 

 

Nestăpânire 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

Nestăpânire: Persoanele care obțin scoruri ridicate la nestăpânire sunt caracterizate mai ales prin impulsivitate și o 
capacitate redusă de autocontrol. Se supără ușor (și le poate trece la fel de repede!) și izbucnesc indiferent de 
situație și fără să țină cont că ar putea deranja pe alții. Nu suportă amânarea în satisfacerea propriilor nevoi și 
dorințe și găsesc ca fiind foarte dificil controlul propriilor impulsuri. Își pot impune cu agresivitate punctul de vedere, 
suportând cu greu replicile sau persoanele care li se opun. De cele mai multe ori iau decizii pripite, sub impulsul 
momentului, fără să analizeze foarte bine situația, regretând mai târziu. 

Avantaje: Harnic(ă), rezistent(ă) la muncă fizică, se avântă cu impetuozitate în acțiune, franc(ă), direct(ă) în relațiile 
interpersonale. 

Riscuri: Impulsiv(ă), nerăbdător(oare), își controlează cu greu trăirile și dorințele, irascibil(ă) și conflictual(ă). 

 

 

Hipertimie 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

Hipertimie: Persoanele care obțin scoruri ridicate la hipertimie sunt dinamice și volubile, molipsindu-i pe cei din jur 
cu optimismul și energia lor. De obicei văd partea bună a vieții și a situațiilor, animă întâlnirile prin glume și teme noi 
de discuție și nu ezită să se implice în foarte multe activități în același timp, trecând prea ușor la acțiune. Acceptă, 
fără o analiză realistă, noi proiecte sau angajamente,  riscând să se supraîncarce sau să se împrăștie în prea multe 
direcții. Deși sunt pline de idei și inițiative, entuziasmul lor poate fi adesea doar un „foc de paie”. 

Avantaje: Dinamic(ă), plin(ă) de energie, optimist(ă), prompt(ă) în a trecere la fapte, implicat(ă), cu multe idei și 
inițiative. 

Riscuri: Agitat(ă) și împrăștiat(ă), pripit(ă), se irosește în acțiuni neesențiale, superficial(ă). 

 

 



Distimie 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

Distimie: Persoanele care obțin scoruri ridicate la distimie sunt apatice, ușor depresive și puțin sociabile, 
comunicând adesea doar în limita schimbului formal de informații. Cu principii solide, sobre și extrem de serioase, 
respectă  cu strictețe îndatoririle sociale și profesionale. Dispoziția „posacă”, nivelul redus de implicare și activism le 
crează dificultăți în construirea și menținerea relațiilor inter-personale. Lucrează bine în liniște, nu agreează agitația 
și schimbarea și le irită glumele, „neseriozitatea” și „superficialitatea” celor cu care lucrează. 

Avantaje: Serios(oasă), cu principii solide, evită riscurile și nu tolerează “superficialitatea” colegilor, constant în ceea 
ce face. 

Riscuri: Posac(ă), apatic(ă), lent(ă), fără energie și deschidere spre relaționare, neimplicat(ă), taciturn(ă). 

 

 

Labilitate 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

Labilitate: Persoanele care obțin scoruri ridicate la factorul labilitate sunt imprevizibile emoțional și își pot modifica 
starea de spirit de nenumărate ori în decursul unei zile. Ele pot trece cu ușurință de la veselie la tristețe, de la 
exaltare la deznădejde, de la activism la lentoare, fără își propună aceasta. Deseori au dificultăți în recunoașterea și 
exprimarea propriilor emoții sau în identificarea cauzelor stărilor lor afective. Fluctuațiile emoționale pot sau nu să 
aibă vreo cauză externă identificabilă, făcându-i să apară în ochii celorlalți ca fiind superficiali, inconstanți și greu de 
înțeles. 

Avantaje: Mobil(ă) emoțional, rezonează rapid la trăirile celorlalți sau la întâmplări fericite sau nefericite. 

Riscuri: Imprevizibil(ă), inconstant și greu de înțeles datorită reacțiilor emoționale contradictorii, labil(ă) emoțional. 

 

 

Exaltare 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

Exaltare: Persoanele care obțin scoruri ridicate la exaltare, reacționează extrem (pozitiv sau negativ) chiar și la 
evenimente pozitive sau negative minore, afișând o reacție cu mult mai intensă decât ar fi fost de așteptat. Trăiesc 
intens fiecare clipă, savurând din plin momentele fericite sau dând dovadă de cea mai sinceră compasiune în fața 
nefericirii altora. Se exteriorizează vizibil sau chiar zgomotos. Trăiesc intens formele de artă cum ar fi muzica, 
filmele, cărțile sau alte teme sensibile. 

Avantaje: Entuziast(ă), înflăcărat(ă), militează intens pentru cauze nobile, superioare şi altruiste, trăiește intens, 
plin(ă) de compasiune. 

Riscuri: Nerealist(ă) şi supra-optimist(ă), nu vede toate datele problemei; face față greu dificultăților, exagerat(ă) în 
reacții, surescitat. 

 

 

Anxietate 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

Anxietate: Persoanele care obțin scoruri ridicate la anxietate trăiesc emoții puternice și disproporționate de teamă 
față de lucruri concrete sau incerte, ambigui, având adesea sentimentul că ceva rău este pe cale să se întâmple. De 
cele mai multe ori, ca adulți, sunt incapabili de a se afirma în cazul unui conflict de opinii și din această cauză 
preferă să accepte opinia generală. Aceste persoane își imaginează adesea cele mai nefericite scenarii, făcându-și 
griji exagerate pentru orice. Frecvent somnul lor este tulburat de frământări anxioase și temeri difuze. 

Avantaje: Prudent(ă), evită disputele și conflictele, conformist(ă), se aliază opiniei majorității, bun coechipier, docil. 

Riscuri: Temător(oare) și încordată, își face griji exagerate, evită situațiile de confruntare sau cele în care trebuie să 
își afirme punctul de vedere. 

 



6. Indicatori statistici 
Raspunsuri pe itemi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

91. a 92. b 93. a 94. a 95. b 96. b 97. a 98. b 99. a 100. b  

101. b 102. b 103. b 104. a 105. a 106. a 107. a 108. b 109. b 110. b  

111. b 112. b 113. a 114. b 115. a 116. b 117. a 118. b 119. b 120. b  

121. a 122. a 123. b 124. b 125. b 126. b 127. b 128. b 129. a 130. b  

131. b 132. b 133. b 134. b 135. b 136. b 137. b 138. b 139. b 140. b  

141. a 142. b 143. b 144. b 145. b 146. b 147. b 148. b 149. b 150. b  

151. b 152. b 153. b 154. b 155. a  



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