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MARIA MATEI, 1 februarie 2017 

 

DATELE persoanei evaluate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

INTRODUCERE:  

 
Prezentul raport a fost realizat pe baza răspunsurilor dumneavoastră la instrumentele de evaluare alese, 
în funcție de scopul evaluării. Rezultatele prezentate în continuare sunt raportate la o serie de norme 
valide pentru populația din România. Toate rezultatele obținute sunt valide în limita unui proces corect de 
completare a probelor, respectiv a unor răspunsuri complete şi sincere la chestionare. Dacă aceste condiții 
sunt îndeplinite, raportul reflectă starea psihologică / profilul psihologic de la momentul evaluării. 
 
Această evaluare nu poate înlocui un consult clinic de specialitate. 

Nume: MARIA MATEI 

Data nașterii: 07.04.1989 (vârsta în momentul evaluării: 28 ani şi 9 luni)  

Data evaluării: 01.02.2017 

Adresă: Cluj-Napoca 

Telefon: 0712345678 

Scopul evaluării: Evaluare psihologică individuală 

Psiholog: CRISTINA NICULE 
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SUMARUL evaluării: 
 

 
 

Instrumentul de evaluare Nivelul obținut 

1. Inhibiție cognitivă 
 

2. Memorie de lucru 
 

3. Raționament analitic 
 

4. Comutarea atenției 
 

5. Sintaxă 
 

6. Vocabular 
 

7. Raționament matematic 
 

8. Timp de reacție simplu 
 

9. Capacitatea decizională 
 

10. Profilul distresului emoțional 
 

11. Chestionar de autonomie personală 

 

12. Chestionar de personalitate cu cinci 
factori 

 

  - Dezirabilitate socială 

 

  - Extraversiune 

 

  - Amabilitate 

 

  - Conştiinciozitate 

 

  - Stabilitate emoțională 

 

  - Autonomie 

 

13. Chestionarul schemelor cognitive 
 

  - Deprivare Emoțională 
 

  - Abandon 
 

  - Neîncredere/Abuz 
 

  - Izolare socială/Înstrăinare 
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  - Defect/Ruşine 
 

  - Eşec 
 

  - Dependență/Incompetență 
 

  - Vulnerabilitate la rău şi boală 
 

  - Protecționism/Ego infantil 
 

  - Subjugarea 
 

  - Auto-sacrificiu 
 

  - Inhibiție emoțională 
 

  - Standarde nerealiste/Hipercriticism 
 

  - Revendicare/Grandomanie 
 

  - Autocontrol/Auto-disciplină 
insuficientă  

  - Căutarea aprobării/Recunoaşterii 
 

  - Negativism/Pasivitate 
 

  - Penalizarea 
 

14. Chestionarul de coping cognitiv-
emoțional 

 

  - Autoculpabilizare 
 

  - Acceptare 
 

  - Ruminare 
 

  - Refocalizare pozitivă 
 

  - Refocalizare pe planificare 
 

  - Reevaluare pozitivă 
 

  - Punerea în perspectivă 
 

  - Catastrofarea 
 

  - Culpabilizarea celorlalți 
 

15. Scala de abordare strategică a 
copingului 

 

  - Acțiune asertivă 

 

  - Relaționare socială 

 

  - Căutarea suportului social 

 

  - Acțiune prudentă 
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  - Acțiune instinctivă 

 

  - Evitare 

 

  - Acțiune indirectă 

 

  - Acțiune antisocială 

 

  - Acțiune agresivă 

 

Interpretarea fiecărui nivel, precum și analize de detaliu, le veți regăsi în paginile următoare. 
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EVALUAREA APTITUDINILOR COGNITIVE  

 

Domeniu: ABILITATEA GENERALĂ DE ÎNVĂȚARE 

Aptitudinea de a asimila informații noi, de a le reorganiza şi de a utiliza aceste informații în 
rezolvarea de probleme. 

Nivel aptitudine: foarte bun 

 

Rezultatele la instrumentele utilizate pentru evaluarea aptitudinii: 

 

INSTRUMENT: Inhibiție cognitivă (data efectuării: 27.04.2016 11:36) 

 
Evaluator: psiholog 
Descriere: Testul măsoară capacitatea unei persoane de a ignora sau suprima un răspuns automat, 
dominant, adică răspunsul cu cea mai mare probabilitate de apariție (numit şi "prepotent"). 
 
Scor brut: 10.30 
Nivel obținut: 5 (foarte bun) 

 

Interpretare: Nivelul obținut poate indica o performanță foarte bună în acțiuni în care este nevoie de 
concentrare, de atenție selectivă, de alegere optimă a informațiilor relevante pentru luarea unor decizii 
adecvate. 

 

INSTRUMENT: Memorie de lucru (data efectuării: 27.04.2016 11:40) 

 
Evaluator: psiholog 
Descriere: Testul evaluează capacitatea de a stoca, pe o perioadă scurtă de timp, informații relevante 
pentru sarcină, şi de a opera în paralel cu acestea. 
 
Scor brut: 31.60 
Nivel obținut: 5 (foarte bun) 

 

Interpretare: Nivelul obținut poate indica o performanță foarte bună la păstrarea în memorie a 
informațiilor necesare pentru rezolvarea sarcinilor în curs şi la prelucrarea simultană a informațiilor 
relevante. 
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INSTRUMENT: Raționament analitic (data efectuării: 27.04.2016 10:30) 

 
Evaluator: autoevaluare 
Descriere: Testul evaluează abilitatea unei persoane de a produce noi informații prin combinarea celor 
existente. Prima parte a testului măsoară capacitatea de a descoperi reguli şi de a le utiliza pentru a 
rezolva probleme (raționament inductiv), iar a doua parte măsoară capacitatea de a extrage concluzii 
corecte, pornind de la diferite afirmații (raționament deductiv). 
 
Scor brut: 12 
Nivel obținut: 3 (mediu) 

 

Interpretare: Nivelul obținut poate indica o performanță medie în situații în care este nevoie să identifice 
reguli şi să le aplice în contexte de viață mai mult sau mai puțin structurate. De asemenea, poate indica 
un nivel mediu al abilității de a combina în mod adecvat informațiile disponibile pentru a ajunge la 
concluzii valide. 

 

INSTRUMENT: Comutarea atenției (data efectuării: 27.04.2016 11:41) 

 
Evaluator: psiholog 
Descriere: Testul măsoară capacitatea unei persoane de a-şi comuta flexibil atenția de la o sarcină la 
alta, adică de a trece cu uşurință de la un stimul la altul sau de la un răspuns la altul. 
 
Scor brut:  
Nivel obținut: 5 (foarte bun) 

 

Interpretare: Nivelul obținut poate indica o performanță foarte bună în sarcini care presupun 
gestionarea simultană a mai multor informații (ex.: calcul, planificare etc) sau în sarcini complexe care 
presupun evaluarea mai multor alternative (ex.: decizii, rezolvări de probleme etc). 
 
Indexul corectitudinii: R1=1 (cutoff point: 7.5; zona critică: da) 
Indexul comutării: (cutoff point: 6.09; zona critică: nu) 
Obs. Dacă unul sau ambii indicatori se află în zona critică, recomandăm să contactați psihologul pentru 
o interpretare adecvată situației dumneavoastră. 

 

Domeniu: APTITUDINEA VERBALĂ 

Înțelegerea sensurilor cuvintelor şi operarea corectă cu acestea, capacitatea de a combina pe 
baza unor reguli precise cuvintele în propoziții şi propozițiile în fraze, abilitatea de a citi şi a 

înțelege informații şi idei prezentate verbal sau în scris. 

Nivel aptitudine: mediu 
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Rezultatele la instrumentele utilizate pentru evaluarea aptitudinii: 

 

INSTRUMENT: Sintaxă (data efectuării: 27.04.2016 10:59) 

 
Evaluator: autoevaluare 
Descriere: Testul măsoară capacitatea de a înțelege şi de a construi sensul unei propoziții sau fraze. 
 
Scor brut: 8 
Nivel obținut: 2 (slab) 

 

Interpretare: Nivelul obținut poate indica o performanță scăzută în capacitatea de a construi forme 
sintactice corecte, de a înțelege sensul unei fraze şi de a identifica şi corecta erori gramaticale. Această 
performanță poate afecta comunicarea cotidiană. 

 

INSTRUMENT: Vocabular (data efectuării: 27.04.2016 11:01) 

 
Evaluator: autoevaluare 
Descriere: Testul evaluează măsura în care o persoană reuşeşte să opereze cu sensurile cuvintelor, 
pentru a stabili gradul lor de apropiere/departare semantică. 
 
Scor brut: 11 
Nivel obținut: 3 (mediu) 

 

Interpretare: Nivelul obținut poate indica o performanță medie în a identifica şi a opera corect cu 
sensurile proprii şi figurate ale cuvintelor, în a stabili diferențele de nuanță între acestea. 

 

Domeniu: APTITUDINEA NUMERICĂ 

Capacitatea de a înțelege şi a utiliza conținuturi numerice, rapiditatea şi corectitudinea de a 
realiza calcule matematice simple, de a analiza şi rezolva o problemă matematică. 

Nivel aptitudine: bun 

 

Rezultatele la instrumentele utilizate pentru evaluarea aptitudinii: 

 

INSTRUMENT: Raționament matematic (data efectuării: 27.04.2016 10:58) 

 
Evaluator: autoevaluare 
Descriere: Testul măsoară capacitatea unei persoane de a înțelege şi organiza datele unei probleme 
matematice şi de a selecta metoda matematică adecvată pentru rezolvarea ei. 
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Scor brut: 11 
Nivel obținut: 4 (bun) 

 

Interpretare: Nivelul obținut indică o performanță bună în identificarea relațiilor matematice dintre 
numele unui şir ordonat şi în utilizarea acestor relații pentru continuarea şirului. Acest lucru poate 
optimiza utilizarea flexibilă a cunoştințelor matematice şi reuşita în sarcini profesionale care necesită 
analiza datelor numerice. 

 

Domeniu: ABILITATEA DE PROCESARE A INFORMAȚIEI - RAPIDITATE ÎN REACȚIE 

Abilitatea de a răspunde repede (cu mâna, degetul sau piciorul) la un stimul (lumina, sunet, 
imagine), când acesta apare. Indică atât rapiditatea reacției, cât şi viteza de procesare a 

informației. 

Nivel aptitudine: mediu 

 

Rezultatele la instrumentele utilizate pentru evaluarea aptitudinii: 

 

INSTRUMENT: Timp de reacție simplu (TRS) (data efectuării: 27.04.2016 11:02) 

 
Evaluator: autoevaluare 
Descriere: Testul măsoară rapiditatea cu care o persoană răspunde la apariția unui stimul vizual. 
 
Scor brut: 326 
Nivel obținut: 3 (mediu) 

 

Interpretare: Nivelul obținut indică faptul că timpul scurs între prezentarea unui stimul vizual şi 
răspunsul oferit ca dovadă a identificării acestuia este destul de scurt. Putem interpreta acest rezultat ca 
o viteză destul de bună de prelucrare a informației. 
În sarcinile de rezolvare de probleme sau de luare de decizii, reuşita este dependentă, printre altele, şi 
de rapiditatea cu care informațiile relevante pentru sarcina centrală ajung să fie prelucrate de către 
persoană. Orice întârziere în preluarea informației externe poate conduce la un eşec în rezolvarea de 
probleme sau la o eroare de raționament. 
 
Erori: 3 
Procent erori: 10 (prag: 20%) 
Validitate rezultat: rezultatul este valid 
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Domeniu: CAPACITATEA DECIZIONALĂ 

Capacitatea de a alege cât mai rațional între mai multe alternative disponibile în vederea 
rezolvării unei situații / probleme. 

Nivel aptitudine: foarte bun 

 

Rezultatele la instrumentele utilizate pentru evaluarea aptitudinii: 

 

INSTRUMENT: Capacitatea decizională (data efectuării: 27.04.2016 11:16) 

 
Evaluator: autoevaluare 
Descriere: Testul măsoară capacitatea unei persoane de a alege în mod rațional între mai multe 
alternative disponibile. 
 
Scor brut: 9 
Nivel obținut: 5 (foarte bun) 

 

Interpretare: Nivelul obținut poate reflecta o capacitate foarte bună de analiză rațională a situațiilor de 
decizie. Acest lucru înseamnă că persoanele nu se lasă influențate de o serie de factori (adeseori 
subconştienți) care țin de limitele raționalității umane. În viața cotidiană, persoanele cu acest nivel nu se 
grăbesc în a face inferențe despre o situație înainte să analizeze cu atenție informațiile şi argumentele 
disponibile pentru fiecare alternativă decizională. 
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EVALUAREA PERSONALITĂȚII, ATITUDINILOR  

 

INSTRUMENT: Profilul distresului emoțional (PDE) (data efectuării: 25.04.2016 15:14) 

 
Evaluator: autoevaluare 
Descriere: Această scală măsoară prezența emoțiilor negative (anxietate, îngrijorare, deprimare, 
tristețe) din ultimele două săptămâni. 
 
Scor brut: 34 (26-130) 
Nivel obținut: 2 (scăzut) 

 

Interpretare: Scorul obținut indică un nivel scăzut de distres emoțional. Aceasta înseamnă că, în ultima 
perioadă, persoana a resimțit emoții negative destul de rar şi de intensitate mediu-scăzută. 

 

INSTRUMENT: Chestionar de autonomie personală (AP) (data efectuării: 25.04.2016 15:36) 

 
Evaluator: autoevaluare 
Descriere: Chestionarul evaluează capacitatea unei persoane de a controla propria viață şi sentimentul 
că există posibilitatea de a exercita acest control. 
 
Scala: Autonomie valorică 
Scor brut: 24 
Scor cotat: 37T (0-100) 

 

Interpretare scoruri mici (sub 40T): Se lasă influențat de familie şi prieteni atunci când îşi constituie 
principiile; renunță la propriile convingeri atunci când ceilalți nu sunt de acord cu ele sau au alte idei. 
Interpretare scoruri mari (peste 60T): Nu renunță la propriile convingeri şi principii doar pentru că 
acestea sunt diferite de cele ale altora sau pentru că cei din jur nu sunt de acord cu ele. 
 
 
Scala: Autonomie comportamentală 
Scor brut: 33 
Scor cotat: 39T (0-100) 

 

Interpretare scoruri mici (sub 40T): Acționează aşa cum îi dictează alții sau cum crede că ar dori 
ceilalți; are nevoie de încurajări pe parcursul acțiunilor sale; abandonează efectuarea sarcinilor dificile 
dacă nu este ajutat. 
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Interpretare scoruri mari (peste 60T): Acționează conform propriilor decizii, fără a ține cont de opiniile 
altora; nu abandonează executarea unei sarcini dacă întâmpina dificultăți; se străduieşte să se descurce 
singur. 
 
 
Scala: Autonomie cognitivă 
Scor brut: 27 
Scor cotat: 31T (0-100) 

 

Interpretare scoruri mici (sub 40T): Are nevoie de ajutorul altora atunci când trebuie să ia decizii; nu 
are încredere în capacitatile proprii; se lasă influențat de părerile celorlalți. 
Interpretare scoruri mari (peste 60T): Are capacitatea de a lua singur decizii; analizează critic 
informațiile primite; îşi formează opinii fără a se lăsa influențat de cei din jur; se poate auto-evalua. 
 
 
Scala: Autonomie emoțională 
Scor brut: 24 
Scor cotat: 44T (0-100) 

 

Interpretare scoruri mici (sub 40T): Evită să-şi exprime sentimentele atunci când acestea sunt diferite 
de cele ale altora sau când nu ştie ce trăiri au ceilalți. 
Interpretare scoruri mari (peste 60T): Nu are rețineri în a-şi exprima sentimentele, chiar dacă acestea 
nu sunt împărtaşite de cei din jur. 
 
 
Scala: Scor AP 
Scor brut: 108 
Scor cotat: 35T (0-100) 

 

Interpretare scoruri mici (sub 40T): Are un nivel scăzut al autonomiei personale*. 
Interpretare scoruri mari (peste 60T): Are un nivel ridicat al autonomiei personale*. 
*Autonomia personală este o trăsătură a personalității care constă, pe de o parte, în capacitatea de 
autodeterminare a individului, în abilitatea sa de a lua singur decizii cu privire la propria viață şi în 
capacitatea sa de a duce la îndeplinire aceste decizii, prin inițierea, organizarea, supervizarea şi 
revizuirea acțiunilor proprii fără a fi controlat de forțe externe sau de constrângeri, evaluând opțiunile 
existente şi luând în considerare propriile interese, nevoi şi valori, iar pe de altă parte, în sentimentul pe 
care îl are persoana că dispune atât de abilitatea de a face alegeri cu privire la direcția acțiunilor sale, 
cât şi de libertatea de a duce la îndeplinire aceste alegeri. 
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INSTRUMENT: Chestionar de personalitate cu cinci factori (CP5F) (data efectuării: 25.04.2016 15:39) 

 
Evaluator: autoevaluare 
Descriere: Chestionarul evaluează următoarele trăsături de personalitate: Extraversiune, Amabilitate, 
Conştiinciozitate, Stabilitate emoțională şi Autonomie. 
 
Scala: Dezirabilitate socială 
Scor brut: 44 
Scor cotat: 26T (0-100) 

 

Interpretare scoruri mici (sub 40T): Este posibil ca subiectul să fi denaturat răspunsurile în sens 
negativ (de exemplu, pentru a da impresia că este altfel decât ceilalți). Se recomandă interpretarea cu 
prudență a celorlalte scale. 
Interpretare scoruri mari (peste 60T): Este posibil ca subiectul să fi denaturat răspunsurile în sens 
pozitiv (de exemplu, pentru a-şi crea o imagine favorabilă. Se recomandă interpretarea cu prudență a 
celorlalte scale. 
 
 
Scala: Extraversiune 
Scor brut: 68 
Scor cotat: 45T (0-100) 

 

Interpretare scoruri mici (sub 40T): Orientat cu precădere către lumea interioară; preferă activități 
solitare; este predispus către introspecție, auto-analiză; poate fi perceput de către ceilalți ca fiind tăcut şi 
sobru; nu se simt confortabil în situații sociale noi. 
Interpretare scoruri mari (peste 60T): Orientat cu precădere către relaționarea cu ceilalți; se simte bine 
în societate; stabileşte cu uşurință contacte cu alții; îi place să vorbească şi să îşi expime părerile în 
diverse contexte. 
 
 
Scala: Amabilitate 
Scor brut: 69 
Scor cotat: 32T (0-100) 

 

Interpretare scoruri mici (sub 40T): Este mai degrabă preocupat de propria persoană decât de nevoile 
celor din jur, de aceea poate să îi deranjeze pe ceilalți; de regulă, se luptă pentru a-şi impune punctul de 
vedere, fără a respecta dreptul celorlați la opinie. 
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Interpretare scoruri mari (peste 60T): Manifestă interes pentru nevoile celor din jur, deoarece doreşte 
să aibă relații bune cu ceilalți; în cele mai multe situații, respectă părerile şi drepturile celorlalți. 
 
 
Scala: Conştiinciozitate 
Scor brut: 73 
Scor cotat: 31T (0-100) 

 

Interpretare scoruri mici (sub 40T): Poate fi perceput ca fiind nonconformist, deoarece nu se ghidează 
întotdeauna după regulile existente, preferând să încerce căi noi. Este mai degrabă inițiator de acțiuni 
decât finalizator, existând astfel riscul să nu se încadreze în anumite termene. 
Interpretare scoruri mari (peste 60T): Respectă normele şi regulile. Este ordonat şi îşi planifică 
acțiunile. Se străduieşte să facă lucrurile cât mai bine, să le ducă la bun sfârşit, putând fi perceput ca o 
persoană de încredere. 
 
 
Scala: Stabilitate emoțională 
Scor brut: 67 
Scor cotat: 44T (0-100) 

 

Interpretare scoruri mici (sub 40T): Trăieşte cu intensitate emoțiile pe care le are şi le manifestă destul 
de vizibil, existând riscul să nu le poată controla în situațiile în care se impune acest autocontrol. Se 
îngrijorează adesea în legătură cu aspectele cotidiene ale vieții şi, din acest motiv, pare a fi destul de 
neliniştit. 
Interpretare scoruri mari (peste 60T): Reuşeşte de cele mai multe ori să îşi controleze emoțiile. 
Abordează viața într-un mod pozitiv şi cu încredere. 
 
 
Scala: Autonomie 
Scor brut: 69 
Scor cotat: 42T (0-100) 

 

Interpretare scoruri mici (sub 40T): Preia cu uşurință părerile altora, chiar dacă acestea nu reflectă 
opțiunile proprii. De aceea, de cele mai multe ori, poate fi influențat cu uşurință de ceilalți. 
Interpretare scoruri mari (peste 60T): Îşi exprimă păreri proprii şi acționează conform acestora, chiar 
dacă sunt diferite de ale celorlalți, fiind adesea perceput ca un om creativ. Se simte mai degrabă 
confortabil atunci când el este cel care conduce decât atunci când este condus de ceilalți. 
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INSTRUMENT: Chestionarul schemelor cognitive (YSQ-3) (data efectuării: 25.04.2016 16:14) 

 
Evaluator: autoevaluare 
Descriere: Acest chestionar evaluează convingerile generale ale unei persoane cu privire la sine şi 
propriile relații cu ceilalți, şi care sunt responsabile pentru generarea unei stări emoționale negative şi a 
unor consecințe defavorabile. Aceste convingeri adânc înrădăcinate se numesc scheme cognitive 
dezadaptative. 
 
Scala: Deprivare Emoțională (Scala evaluează gradul în care persoana consideră că nu îi sunt 
satisfacute nevoile de îngrijire, înțelegere (empatie) şi protecție (îndrumare).) 
Scor brut: 22 
Nivel obținut: 4 (foarte ridicat) 

 

 
 
Scala: Abandon (Scala evaluează gradul în care persoana consideră că nu i se oferă susținerea 
emoțională, protecția de care are nevoie şi că ceilalți o vor părăsi pentru altcineva.) 
Scor brut: 18 
Nivel obținut: 4 (foarte ridicat) 

 

 
 
Scala: Neîncredere/Abuz (Scala evaluează gradul în care persoana consideră că, într-un final, ceilalți tot 
o vor răni intenționat, o vor înşela, vor abuza de ea, o vor face să sufere, o vor umili sau o vor minți.) 
Scor brut: 19 
Nivel obținut: 4 (foarte ridicat) 

 

 
 
Scala: Izolare socială/Înstrăinare (Scala evaluează gradul în care persoana consideră că este diferită, 
că nu poate face parte dintr-un grup şi se simte izolată față de ceilalți.) 
Scor brut: 17 
Nivel obținut: 4 (foarte ridicat) 

 

 
 
Scala: Defect/Ruşine (Scala evaluează gradul în care persoana consideră că este fără valoare, nedorită 
şi inferioară în raport cu ceilalți, în anumite aspecte importante ale vieții. Dacă ceilalți vor vedea acest 
lucru, persoana crede că va pierde aprecierea lor.) 
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Scor brut: 20 
Nivel obținut: 3 (ridicat) 

 

 
 
Scala: Eşec (Scala evaluează gradul în care persoana consideră că nu este capabilă să facă ceva bine, 
că inevitabil va greşi, că va eşua în domenii importante ale vieții, că are mai puțin succes decât ceilalți.) 
Scor brut: 17 
Nivel obținut: 4 (foarte ridicat) 

 

 
 
Scala: Dependență/Incompetență (Scala evaluează gradul în care persoana consideră că este 
incapabilă să-şi îndeplinească responsabilitățile zilnice fără un ajutor considerabil din partea celorlalți.) 
Scor brut: 17 
Nivel obținut: 4 (foarte ridicat) 

 

 
 
Scala: Vulnerabilitate la rău şi boală (Scala evalueaza frica exagerată a persoanei în legătura cu boli, 
evenimente sau catastrofe iminente ce se pot întampla oricând şi nu pot fi prevenite.) 
Scor brut: 19 
Nivel obținut: 4 (foarte ridicat) 

 

 
 
Scala: Protecționism/Ego infantil (Scala evaluează gradul în care persoana consideră că este incapabilă 
să trăiască şi să fie fericită fără sprijinul şi protecția unei persoane apropiate.) 
Scor brut: 19 
Nivel obținut: 4 (foarte ridicat) 

 

 
 
Scala: Subjugarea (Scala evaluează gradul în care persoana se supune excesiv controlului altor 
persoane, reprimându-şi propriile nevoi, dorințe sau emoții, cu scopul de a evita furia, părăsirea sau alte 
consecințe negative.) 
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Scor brut: 20 
Nivel obținut: 4 (foarte ridicat) 

 

 
 
Scala: Auto-sacrificiu (Scala evaluează fixarea excesivă asupra satisfacerii prioritare a nevoilor celorlalți 
în defavoarea propriilor nevoi, pentru a preveni nemulțumirea celorlalți şi a menține relațiile cu aceştia.) 
Scor brut: 16 
Nivel obținut: 2 (mediu) 

 

 
 
Scala: Inhibiție emoțională (Scala evaluează gradul de inhibare a acțiunilor, sentimentelor, comunicării 
spontane, pentru a se evita dezaprobarea celorlalți, sentimentul de ruşine şi de pierdere a controlului 
asupra propriilor impulsurilor.) 
Scor brut: 16 
Nivel obținut: 4 (foarte ridicat) 

 

 
 
Scala: Standarde nerealiste/Hipercriticism (Scala evaluează credința conform careia persoana trebuie 
să atingă standarde interiorizate foarte ridicate de comportament şi performanța pentru a evita criticile 
celorlalți.) 
Scor brut: 20 
Nivel obținut: 3 (ridicat) 

 

 
 
Scala: Revendicare/Grandomanie (Scala evaluează credința conform căreia persoana este superioară 
altora şi în consecința poate revendica drepturi şi privilegii speciale.) 
Scor brut: 21 
Nivel obținut: 4 (foarte ridicat) 

 

 
 
Scala: Autocontrol/Auto-disciplină insuficientă (Scala evaluează gradul în care persoana consideră că îi 
este foarte dificil să fie disciplinată şi controlată în atingerea scopurilor, că nu are suficient control al 
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emoțiilor şi impulsurilor şi că are o toleranță scăzută la frustrare.) 
Scor brut: 19 
Nivel obținut: 4 (foarte ridicat) 

 

 
 
Scala: Căutarea aprobării/Recunoaşterii (Scala evaluează căutarea exagerată a aprobării, a 
recunoaşterii sau atenției celorlalți, fapt ce împiedică dezvoltarea identității de sine.) 
Scor brut: 57 
Nivel obținut: 4 (foarte ridicat) 

 

 
 
Scala: Negativism/Pasivitate (Scala evaluează concentrarea excesivă pe aspectele negative ale vieții şi 
minimalizarea aspectelor pozitive.) 
Scor brut: 40 
Nivel obținut: 4 (foarte ridicat) 

 

 
 
Scala: Penalizarea (Scala evaluează convingerea că oamenii ar trebui să fie aspru criticați şi pedepsiți 
pentru greşelile lor.) 
Scor brut: 48 
Nivel obținut: 4 (foarte ridicat) 

 

 

 

INSTRUMENT: Chestionarul de coping cognitiv-emoțional (CERQ) (data efectuării: 25.04.2016 16:16) 

 
Evaluator: autoevaluare 
Descriere: Acest chestionar permite identificarea strategiilor folosite pentru a face față evenimentelor 
sau situațiilor negative. 
 
Precizare: Testul măsoară frecvența cu care persoana aplică cele nouă strategii de mai jos, în general, 
în situații negative de viață. De regulă, un scor mic indică faptul că acea persoană utilizează o anumită 
strategie mai rar, în timp ce un scor mare indică faptul că persoana utilizează frecvent respectiva 
strategie. Utilitatea unei strategii anume de a face față evenimentelor negative se judecă în funcție de 
circumstanțe, de context şi de natura problemei. Totuşi, putem spune că utilizarea în mod excesiv a 
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oricărei strategii descrise mai jos poate indica prezența anumitor probleme emoționale. 
 
Scala: Autoculpabilizare (Autoculpabilizarea este o strategie care presupune apariția unor gânduri 
potrivit cărora întreaga responsabilitate pentru situația trăită aparține propriei persoane, vina este 
atribuită sieşi şi apar gânduri care se referă la greşelile pe care o persoană le face.) 
Scor brut: 15 
Nivel obținut: 7 (foarte ridicat) 

 

 
Scala: Acceptare (Acceptarea se referă la acele gânduri datorită cărora ne resemnăm față de ceea ce s-
a întâmplat şi acceptăm situația, gândindu-ne că aceasta nu mai poate fi schimbată şi că viața continuă.) 
Scor brut: 16 
Nivel obținut: 6 (ridicat) 

 

 
Scala: Ruminare (Ruminarea se referă la situația în care ne gândim încontinuu şi/sau suntem mereu 
preocupați de sentimentele şi gândurile pe care le asociem unui eveniment negativ.) 
Scor brut: 16 
Nivel obținut: 6 (ridicat) 

 

 
Scala: Refocalizare pozitivă (Refocalizarea pozitivă apare atunci când ne gândim la alte lucruri mai 
plăcute, în loc să ne gândim la evenimentul negativ trăit.) 
Scor brut: 16 
Nivel obținut: 6 (ridicat) 

 

 
Scala: Refocalizare pe planificare (Refocalizarea pe planificare apare atunci când ne gândim la paşii pe 
care trebuie să îi urmăm pentru a face față unui eveniment negativ sau atunci când ne gândim la un plan 
prin care să schimbăm o situație.) 
Scor brut: 15 
Nivel obținut: 4 (mediu) 

 

 
Scala: Reevaluare pozitivă (Reevaluarea pozitivă apare atunci când asociem mental o semnificație 
pozitivă unui eveniment negativ în termenii dezvoltării personale, gândindu-ne că evenimentul ne va face 
mai puternici, căutând aspectele pozitive ale acestuia.) 



 

19 
Copyright © 2017 — SC COGNITROM SRL 

 

MARIA MATEI, 1 februarie 2017 

Scor brut: 12 
Nivel obținut: 3 (sub mediu) 

 

 
Scala: Punerea în perspectivă (Punerea în perspectivă se referă la acele gânduri prin care se reduce 
nivelul de gravitate al evenimentului, prin comparația cu alte evenimente şi se pune accentul pe faptul că 
există şi lucruri mai grave în lume.) 
Scor brut: 12 
Nivel obținut: 3 (sub mediu) 

 

 
Scala: Catastrofarea (Catastrofarea apare atunci când ne gândim în mod recurent la cât de teribil a fost 
evenimentul trăit şi la faptul că este cel mai crunt/groaznic lucru care se putea întâmpla, că este mult mai 
grav decât ceea ce li s-a întâmplat altora.) 
Scor brut: 12 
Nivel obținut: 6 (ridicat) 

 

 
Scala: Culpabilizarea celorlalți (Culpabilizarea celorlalți apare atunci când îi învinovățim pe ceilalți pentru 
ceea ce ni s-a întâmplat, atunci când îi facem pe ceilalți responsabili pentru ceea ce s-a întâmplat şi/sau 
atunci când ne gândim la greşelile pe care le-au facut ceilalți în această privință.) 
Scor brut: 12 
Nivel obținut: 7 (foarte ridicat) 

 

 

 

INSTRUMENT: Scala de abordare strategică a copingului (SACS) (data efectuării: 25.04.2016 16:17) 

 
Evaluator: autoevaluare 
Descriere: Acest chestionar evaluează cum reacționează comportamental oamenii atunci când se 
confruntă cu o problemă/situație stresantă. 
 
Scala: Acțiune asertivă (Este o strategie de coping comportamental prin care persoana abordează 
situația în mod ferm, sincer şi direct. Persoana se angajează în rezolvarea problemelor. Exprimă ceea 
ce simte şi gândeşte în concordanță cu propriile dorințe şi planuri. Îşi urmăreşte ferm interesele, fără a le 
face rău celorlalți.) 
Scor brut: 30 
Scor cotat: 44T 
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Interpretare scoruri mici (sub 40T): Persoana foloseşte rareori strategia de acțiune asertivă. 
Interpretare scoruri mari (peste 60T): Persoana foloseşte frecvent strategia de acțiune asertivă. 
 
 
Scala: Relaționare socială (Este o strategie de coping comportamental prin care persoana se alătură 
celorlalți pentru a face față problemelor împreună. Persoana se implică în rezolvarea problemelor 
împreună cu ceilalți, luând în considerare şi nevoile acestora.) 
Scor brut: 16 
Scor cotat: 49T 

 

Interpretare scoruri mici (sub 40T): Persoana foloseşte rareori strategia de relaționare socială. 
Interpretare scoruri mari (peste 60T): Persoana foloseşte frecvent strategia de relaționare socială. 
 
 
Scala: Căutarea suportului social (Este o strategie de coping comportamental prin care persoana 
apelează la alte persoane pentru ajutor, sfaturi, informații şi sprijin emoțional, în vederea ameliorării sau 
a rezolvării situației stresante. În situații stresante se sfătuieşte cu familia şi cu prietenii în legătură cu 
ceea ce are de făcut. Caută ajutorul şi sprijinul emoțional al celorlalți.) 
Scor brut: 22 
Scor cotat: 49T 

 

Interpretare scoruri mici (sub 40T): Persoana foloseşte rareori strategia de căutarea suportului social. 
Interpretare scoruri mari (peste 60T): Persoana foloseşte frecvent strategia de căutarea suportului 
social. 
 
 
Scala: Acțiune prudentă (Este o strategie de coping comportamental prin care persoana îşi evaluează 
atent opțiunile înainte de a acționa. Într-o situație stresantă, persoana cântăreşte toate variantele 
posibile şi abia apoi acționează. Îşi ia toate măsurile de precauție pentru a se proteja de orice pericol.) 
Scor brut: 17 
Scor cotat: 49T 

 

Interpretare scoruri mici (sub 40T): Persoana foloseşte rareori strategia de acțiune prudentă. 
Interpretare scoruri mari (peste 60T): Persoana foloseşte frecvent strategia de acțiune prudentă. 
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Scala: Acțiune instinctivă (Este o strategie de coping comportamental prin care persoana abordează 
problema/situația stresantă, bazându-se, în primul rând, pe propriile intuiții. În situații stresante, 
persoana reacționează impulsiv. Abordează problemele, aruncându-se cu capul înainte, fără să se 
gândească prea mult la consecințe.) 
Scor brut: 21 
Scor cotat: 54T 

 

Interpretare scoruri mici (sub 40T): Persoana foloseşte rareori strategia de acțiune instinctivă. 
Interpretare scoruri mari (peste 60T): Persoana foloseşte frecvent strategia de acțiune instinctivă. 
 
 
Scala: Evitare (Este o strategie de coping comportamental prin care persoana se angajeazÃ£ în alte 
activități, pentru a nu se confrunta cu problema/situația stresantă. În situații stresante, persoana se 
retrage din fața problemelor şi asteaptă ca lucrurile să se rezolve de la sine. Se implică în alte activități şi 
abandonează problemele la care trebuie să găsească rezolvare.) 
Scor brut: 18 
Scor cotat: 60T 

 

Interpretare scoruri mici (sub 40T): Persoana foloseşte rareori strategia de evitare. 
Interpretare scoruri mari (peste 60T): Persoana foloseşte frecvent strategia de evitare. 
 
 
Scala: Acțiune indirectă (Este o strategie de coping comportamental prin care persoana preferă să 
abordeze problema stresantă în mod „netransparent”, în spatele scenei. În situații stresante, persoana 
influențează sau manipulează mediul, contextul sau alte persoane în vederea ameliorării sau rezolvării 
situației respective.) 
Scor brut: 14 
Scor cotat: 59T 

 

Interpretare scoruri mici (sub 40T): Persoana foloseşte rareori strategia de acțiune indirectă. 
Interpretare scoruri mari (peste 60T): Persoana foloseşte frecvent strategia de acțiune indirectă. 
 
 
Scala: Acțiune antisocială (Este o strategie de coping comportamental prin care persoana abordează 
probleme/situații stresante, urmărindu-şi, în primul rând, propriile interese. În situații stresante, persoana 
caută soluții pentru rezolvarea problemei luând în considerare doar propriile nevoi. Acționează indiferent 
dacă urmările acțiunilor sale au consecințe negative asupra celorlalți.) 
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Scor brut: 18 
Scor cotat: 64T 

 

Interpretare scoruri mici (sub 40T): Persoana foloseşte rareori strategia de acțiune antisocială. 
Interpretare scoruri mari (peste 60T): Persoana foloseşte frecvent strategia de acțiune antisocială. 
 
 
Scala: Acțiune agresivă (Este o strategie de coping comportamental prin care persoana abordează 
problemele/situațiile stresante rapid, decisiv, pentru a-i surprinde pe ceilalți cu garda jos. Persoana atacă 
problema rapid, preia controlul cu orice preț, acționează cu scopul de a-i domina şi a-i dezarma pe 
ceilalți.) 
Scor brut: 16 
Scor cotat: 58T 

 

Interpretare scoruri mici (sub 40T): Persoana foloseşte rareori strategia de acțiune agresivă. 
Interpretare scoruri mari (peste 60T): Persoana foloseşte frecvent strategia de acțiune agresivă. 
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EVALUAREA cu SCALE CLINICE  

 

Această secțiune a raportului de evaluare este destinată exclusiv psihologului, deoarece conține 
rezultatele la scalele clinice. Recomandăm psihologului să nu ofere aceste informații clientului în forma 
prezentată mai jos, ci să transmită doar ceea ce consideră că ar putea să îi fie util clientului și să aleagă 
forma cea mai adecvată de a transmite aceste informații. Responsabilitatea acestei decizii (ce informații 
transmite și cum le transmite) îi revine în totalitate psihologului care se ocupă de această evaluare. 

 

INSTRUMENT: Chestionarul PDSQ (data efectuării: 20.04.2016 14:43) 

 
Evaluator: autoevaluare 
Descriere: Chestionarul evaluează emoțiile, stările, gândurile şi comportamentele dumneavoastră. 
 
Precizare: Scorurile brute la fiecare scală sunt raportate la un anumit scor prag, care delimitează între 
probabilitatea de prezență sau absență a unei tulburări specifice. 
 
Scala: Tulburare depresivă 
Scor brut: 4 (0 - 21; prag: 9)  

 

Interpretare: Sunt prezente câteva simptome specifice unui diagnostic de tulburare depresivă, dar nu 
sunt suficiente pentru a se putea spune că persoana suferă de această tulburare. 
 
Scala: Tulburare de stres posttraumatic 
Scor brut: 5 (0 - 15; prag: 5)  

 

Interpretare: Se constată prezența mai multor simptome specifice unui diagnostic de stres 
posttraumatic şi, în consecință, se poate spune că este probabil ca persoana să sufere de stres 
posttraumatic. Recomandăm consult clinic de specialitate. 
 
Scala: Bulimie/Alimentație compulsivă 
Scor brut: 0 (0 - 10; prag: 5)  

 

Interpretare: Nu sunt prezente simptome specifice unui diagnostic de bulimie. 
 
Scala: Tulburare obsesiv-compulsivă 
Scor brut: 1 (0 - 7; prag: 2)  
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Interpretare: Sunt prezente câteva simptome specifice unui diagnostic de tulburare obsesiv-compulsivă, 
dar nu sunt suficiente pentru a se putea spune că persoana suferă de această tulburare. 
 
Scala: Tulburare de panică 
Scor brut: 0 (0 - 8; prag: 4)  

 

Interpretare: Nu sunt prezente simptome specifice unui diagnostic de tulburare de panică. 
 
Scala: Tulburări psihotice 
Scor brut: 0 (0 - 6; prag: 1)  

 

Interpretare: Nu sunt prezente simptome specifice tulburărilor cu elemente psihotice. 
 
Scala: Agorafobie 
Scor brut: 0 (0 - 11; prag: 4)  

 

Interpretare: Nu sunt prezente simptome specifice agorafobiei. 
 
Scala: Fobie socială 
Scor brut: 3 (0 - 15; prag: 5)  

 

Interpretare: Sunt prezente câteva simptome specifice fobiei sociale, dar nu sunt suficiente pentru a se 
putea spune că persoana suferă de această tulburare. 
 
Scala: Abuz/dependență de alcool 
Scor brut: 0 (0 - 6; prag: 1)  
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Interpretare: Nu sunt prezente simptome specifice dependenței de alcool. 
 
Scala: Abuz/dependență de medicamente 
Scor brut: 0 (0 - 6; prag: 2)  

 

Interpretare: Nu sunt prezente simptome specifice dependenței de medicamente. 
 
Scala: Tulburare de anxietate generalizată 
Scor brut: 7 (0 - 10; prag: 8)  

 

Interpretare: Sunt prezente câteva dintre simptomele specifice unui diagnostic de anxietate 
generalizată, dar nu sunt suficiente pentru a se putea spune că persoana suferă de această tulburare. 
 
Scala: Tulburare de somatizare 
Scor brut: 0 (0 - 5; prag: 2)  

 

Interpretare: Nu sunt prezente simptome specifice unui diagnostic de tulburare de somatizare. 
 
Scala: Ipohondrie 
Scor brut: 0 (0 - 5; prag: 2)  

 

Interpretare: Nu sunt prezente simptome specifice unui diagnostic de ipohondrie. 

 

INSTRUMENT: Inventarul OMNI-IV (data efectuării: 21.04.2016 13:06) 

 
Evaluator: autoevaluare 
Descriere: Acest chestionar măsoară trăirile, opiniile şi comportamentele dvs. din ultimii 5 ani. 

Utilizarea acestui raport necesită o înțelegere aprofundată a Inventarului de tulburări de personalitate 
OMNI-IV, precum şi a interpretărilor aferente, a implicațiilor clinice şi a limitelor, aşa cum sunt prezentate 
în Manualul de specialitate. Raportul conține scorurile brute şi standardizate, obținute în urma aplicării 
OMNI-IV. De asemenea, conține informații de bază cu privire la interpretare, pe baza rezultatelor 
respondenților la OMNI-IV. Se recomandă ca utilizatorii să apeleze la Manualul de specialitate pentru a 
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consulta procedurile şi instrucțiunile referitoare la interpretarea acestui raport. De asemenea, se 
recomandă ca utilizatorii să apeleze la Manual pentru informații cu privire la caracteristicile clinice şi 
psihometrice ale OMNI-IV. 

Acest raport trebuie considerat a fi doar una dintre potențialele surse de informație referitoare la 
persoana supusă evaluării şi trebuie folosit ca atare. Astfel, se recomandă ca nicio decizie să nu se 
întemeieze exclusiv pe informațiile prezentate în acest raport. Este necesar ca scorurile brute şi 
standardizate prezentate în acest raport să fie integrate cu surse adiționale de informație atunci când se 
iau decizii referitoare la persoana în cauză. 

Acest raport este confidențial şi este destinat utilizării de către profesionişti calificați, care au suficient de 
multe informații în domeniul testării psihometrice şi în ceea ce priveşte Inventarul OMNI-IV pentru 
tulburări de personalitate. Se recomandă ca acest raport să nu fie înmânat respondentului sau indivizilor 
care nu sunt calificați să interpreteze rezultatele. 

Utilizarea raportului de interpretare a rezultatelor la OMNI-IV 

OMNI-IV este un inventar de autoevaluare, destinat să evalueze trăsăturile de personalitate care ies din 
sfera normalității. Rezultatele ar putea oferi o descriere a devierilor de la nivelul personalității unei 
persoane. Informațiile prezentate în acest raport se bazează pe răspunsurile individului la OMNI-IV. 
Scorurile T pentru fiecare dintre scalele OMNI-IV reprezintă scoruri standardizate cu o medie de 50 şi o 
abatere standard de 10. Scalele pentru Tulburările de personalitate evaluează în mod primar perturbările 
la nivelul personalității. Scorurile T ridicate sugerează psihopatologia personalității. Scorurile T situate 
între valori normative la scalele de Tulburări de personalitate sugerează doar absența simptomatologiei 
aferente tulburărilor de personalitate, însă nu reflectă în mod necesar o funcționare adaptativă. 

Ar putea exista cazuri în care apar în raport afirmații aparent inconsistente cu privire la respondent. 
Aceste inconsistențe reflectă limitările actualului sistem de diagnostic al tulburărilor de personalitate 
bazat pe DSM-IV, precum şi complexitatea personalității normale. Este de aşteptat să existe unele 
afirmații inconsistente. Se recomandă ca acestea să fie rezolvate examinând configurația scalelor OMNI-
IV şi alte informații clinice referitoare la respondent. 

Procedurile legate de interpretarea itemilor lipsă, utilizarea scorurilor-prag (puncte de secțiune), precum 
şi utilizarea tabelelor normative sunt prezentate în Manualul de specialitate. Scorurile T se bazează pe 
eşantionul de standardizare OMNI/OMNI-IV, compus din 650 de persoane adulte. Personalitatea este 
doar unul dintre numeroasele domenii relevante de funcționare. Prin urmare, se recomandă ca 
informațiile cuprinse în acest raport să fie integrate cu alte informații (ex. evaluarea aspectelor 
intelectuale, evaluarea psiho-socială şi istoricul medical) astfel încât să se obțină o evaluare 
comprehensivă a respondentului. 

Sumarul scalelor cu scoruri ridicate la OMNI-IV 

O etapă esențială în interpretarea scalelor OMNI-IV este examinarea scalelor care se referă la 
Tulburările de personalitate. Scalele de Tulburări de personalitate la care s-au obținut scoruri ridicate 
reflectă niveluri crescute ale trăsăturilor anormale de personalitate. Aceste scale operaționalizează 
constructe unipolare; scorurile scăzute indică absența constructului măsurat, însă nu reprezintă alt 
construct. Scorul prag principal pentru scalele de Tulburări de personalitate este un scor T de 70, care 
reprezintă un scor brut situat cu 2 abateri standard deasupra mediei. Folosind eşantionului normativ ca 
bază de referință, scorurile T de 70 sau mai mari sugerează disfuncții la nivelul personalității, 
semnificative din punct de vedere clinic. Nu se pretinde că aceste scale pot fi folosite de sine stătătoare 
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pentru a stabili un diagnostic psihiatric de tulburare de personalitate. Cu toate acestea, scorurile extrem 
de înalte la o scală cresc probabilitatea ca un individ să aibă tulburarea de personalitate evaluată prin 
intermediul scalei respective. Se recomandă ca demersul de aplicare a scorurilor-prag să fie ghidat de 
către judecata clinică şi cunoaşterea proprietăților psihometrice ale fiecăreia dintre scalele OMNI-IV. În 
plus față de scalele OMNI-IV la care s-au obținut scoruri ridicate, se recomandă ca interpretarea să 
includă, de asemenea, dovezi confirmatoare obținute din biletul de trimitere, interviu, observații 
comportamentale şi/ sau raportări ale altor persoane semnificative. 

 

Tabel de sumarizare a scorurilor OMNI-IV 

Scale Scor brut Cote T Itemi lipsă/total 

Scalele de validitate 

Inconsistență (INVR) 0 43  

Distres curent (CD) 87 61  

Scalele ce măsoară tulburările de personalitate 

Paranoid (PAR) 19 48  

Schizoid (SCH) 21 52  

Schizotipal (SCT) 17 38  

Antisocial (ANT) 15 53  

Borderline (BOR) 17 47  

Histrionic (HIS) 21 38  

Narcisist (NAR) 27 47  

Evitant (EVT) 19 48  

Dependent (DEP) 19 49  

Obsesiv-compulsiv (OBC) 61 100  
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Scalele OMNI-IV 
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Interpretarea rezultatelor pentru scalele de validitate 

Respondentul pare să fi răspuns într-o manieră consistentă la itemii chestionarului. De asemenea, 
acesta a indicat că nu a trăit un nivel ridicat de distres în ultima săptămână. 

 

Interpretarea rezultatelor pentru scalele ce măsoară tulburările de personalitate 

Personalitate obsesiv-compulsivă 
Subiectul este o persoană ordonată, organizată şi axată pe planificare minuțioasă. Uneori, ar putea să 
fie atât de preocupată în legătură cu detaliile, încât să piardă din vedere scopul principal al activității pe 
care o desfăşoară. Nevoia sa de perfecțiune întârzie şi/ sau împiedică ducerea la bun sfârşit a sarcinilor 
şi este adesea asociată cu un comportament de căutare excesivă a erorilor. Subiectul este 
încăpățânat/ă şi nu deleagă sarcini decât dacă sunt îndeplinite întocmai. Este foarte devotat/ă muncii, 
chiar şi atunci când acest lucru nu este necesar din punct de vedere economic, petrecând-şi foarte puțin 
timp sau deloc cu prietenii şi/ sau în activități de relaxare. Subiectul este adesea excesiv de 
conştiincios/oasă şi scrupulos/oasă, precum şi rigidă din punct de vedere moral sau etic, precum şi în 
ceea ce priveşte regulile sau aspectele care țin de problematica rău versus bine. Ar putea să fie zgârcit/ă 
şi să refuze să renunțe la obiecte inutile, chiar şi atunci când obiectele respective nu au o valoare 
sentimentală. Într-o anumită măsură, ar putea să fie reținut/ă din punct de vedere emoțional, să se 
controleze excesiv sau să aibă o înfățişare formală şi rigidă. 

 

Sumar itemi critici 

Nr.item Răspuns Itemi critici 

Comportament suicidar şi autovătămare 

37. 7 - dezacord total M-am tăiat sau m-am ars intenționat. 

52. 7 - dezacord total Am încercat să mă sinucid. 

68. 7 - dezacord total Am amenințat că mă voi sinucide. 

Abuz de substanțe 

9. 7 - dezacord total Mă îmbăt cel puțin o dată pe lună. 

108. 7 - niciodată Folosesc marijuana sau medicamente ca să mă droghez. 

147. 7 - niciodată Conduc deşi am consumat alcool sau droguri. 

Tulburări de dispoziție şi anxietate 

118. 6 - foarte rar Sunt gol (goală) pe dinăuntru şi nu simt nimic. 

185. 7 - niciodată 
Mă îngrijorez că o să fiu lăsăt(ă) singur(ă) şi o să fiu nevoit(ă) să am 
grijă de mine. 

Furie şi impulsivitate 

43. 3 - acord parțial Pot să fiu necugetat(ă). 
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63. 4 - acord posibil Am săvârşit infracțiuni grave. 

98. 7 - niciodată Am izbucniri sau accese de furie. 

128. 7 - niciodată Când sunt furios(oasă) arunc, trântesc sau sparg lucruri. 

143. 7 - niciodată Am fost nevoit(ă) să fiu nemilos(oasă) ca să ajung în frunte. 

149. 7 - niciodată Îmi pierd cumpătul şi ajung la bătaie. 

162. 7 - niciodată Rezolv lucrurile cu pumnii. 

Necinste/ Minciună 

126. 5 - rar Mint atunci când asta serveşte scopului meu. 

139. 7 - niciodată Îi induc în eroare pe ceilalți ca să obțin ceea ce vreau. 

Itemii critici OMNI-IV trebuie interpretați cu atenție. Utilizarea Itemilor critici este doar unul dintre 
diversele niveluri la care se poate interpreta scala. Consultați Manualul de specialitate pentru instrucțiuni 
adiționale pentru utilizarea Itemilor critici. 

 
  



 

31 
Copyright © 2017 — SC COGNITROM SRL 

 

MARIA MATEI, 1 februarie 2017 

 

CONCLUZII și RECOMANDĂRI: 

 

 

  

(se completează de către psiholog) 
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ANEXA DATE BRUTE 

 

Instrument Răspunsuri 
Inhibiție cognitivă R1=10.30;  

 

Memorie de lucru R1=31.60;  
 

Raționament analitic R1=b; T1=22774; R2=c; T2=7195; R3=a; T3=22063; R4=c; T4=19632; R5=c; 
T5=23390; R6=a; T6=8687; R7=c; T7=14318; R8=b; T8=16802; R9=d; 
T9=3717; R10=-; T10=1186; R11=-; T11=1237; R12=d; T12=972; R13=d; 
T13=8532; R14=b; T14=19282; R15=c; T15=13363; R16=a; T16=57872; 
R17=b; T17=34721; R18=a; T18=28530; R19=a; T19=10655; R20=d; 
T20=1025; R21=a; T21=1285; R22=b; T22=987; R23=c; T23=901; R24=c; 
T24=867;  
 

Comutarea atenției R1=1;  
 

Sintaxă R1=a; T1=1687; R2=-; T2=365; R3=-; T3=848; R4=c; T4=421; R5=c; T5=402; 
R6=c; T6=373; R7=a; T7=342; R8=a; T8=240; R9=b; T9=513; R10=b; 
T10=349; R11=-; T11=888; R12=a; T12=476; R13=a; T13=446; R14=c; 
T14=601; R15=c; T15=356; R16=c; T16=246; R17=c; T17=215; R18=c; 
T18=194; R19=c; T19=192; R20=a; T20=375; R21=a; T21=768; R22=a; 
T22=305; R23=a; T23=230; R24=a; T24=234; R25=b; T25=809; R26=b; 
T26=235; R27=-; T27=153; R28=c; T28=665; R29=c; T29=232; R30=c; 
T30=178;  
 

Vocabular R1=d; T1=4724; R2=d; T2=4892; R3=d; T3=2425; R4=a; T4=1699; R5=d; 
T5=906; R6=c; T6=692; R7=c; T7=457; R8=b; T8=1835; R9=b; T9=608; 
R10=c; T10=522; R11=c; T11=457; R12=a; T12=592; R13=a; T13=472; 
R14=d; T14=867; R15=d; T15=415; R16=c; T16=4510; R17=b; T17=8253; 
R18=d; T18=5763; R19=d; T19=578; R20=d; T20=422; R21=d; T21=397; 
R22=d; T22=372; R23=a; T23=959; R24=a; T24=393; R25=a; T25=570; 
R26=a; T26=460; R27=a; T27=402; R28=a; T28=451; R29=a; T29=461; 
R30=a; T30=431;  
 

Raționament matematic R1=c; T1=5031; R2=d; T2=7328; R3=a; T3=8210; R4=d; T4=4665; R5=a; 
T5=53883; R6=d; T6=31898; R7=d; T7=47758; R8=d; T8=12572; R9=b; 
T9=56200; R10=d; T10=71325; R11=a; T11=7538; R12=b; T12=823; R13=a; 
T13=505; R14=c; T14=301; R15=c; T15=248; R16=c; T16=199; R17=c; 
T17=167; R18=c; T18=183; R19=c; T19=167; R20=c; T20=166;  
 

Timp de reacție simplu (TRS) R1=326,3;  
 

Capacitatea decizională R1=c; T1=3834; R2=c; T2=12153; R3=d; T3=11073; R4=c; T4=4300; R5=c; 
T5=2126; R6=d; T6=748; R7=b; T7=10691; R8=c; T8=2378; R9=c; T9=816; 
R10=c; T10=503; R11=c; T11=573; R12=c; T12=500; R13=c; T13=417; 
R14=c; T14=277;  
 

Profilul distresului emoțional 
(PDE) 

R1=1; R2=1; R3=2; R4=1; R5=3; R6=2; R7=1; R8=1; R9=1; R10=3; R11=1; 
R12=1; R13=2; R14=2; R15=1; R16=1; R17=1; R18=1; R19=1; R20=1; 
R21=1; R22=1; R23=1; R24=1; R25=1; R26=1;  
 

Chestionar de autonomie 
personală (AP) 

R1=3; R2=3; R3=3; R4=3; R5=3; R6=3; R7=3; R8=3; R9=3; R10=3; R11=3; 
R12=3; R13=3; R14=3; R15=3; R16=3; R17=3; R18=3; R19=3; R20=3; 
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R21=3; R22=3; R23=3; R24=3; R25=3; R26=3; R27=3; R28=3; R29=3; 
R30=3; R31=3; R32=3; R33=3; R34=3; R35=3; R36=3;  
 

Chestionar de personalitate 
cu cinci factori (CP5F) 

R1=3; R2=3; R3=3; R4=3; R5=3; R6=3; R7=3; R8=3; R9=3; R10=3; R11=3; 
R12=3; R13=3; R14=3; R15=3; R16=3; R17=3; R18=3; R19=3; R20=3; 
R21=3; R22=3; R23=3; R24=3; R25=3; R26=3; R27=3; R28=3; R29=3; 
R30=3; R31=3; R32=3; R33=3; R34=3; R35=3; R36=3; R37=3; R38=3; 
R39=3; R40=3; R41=3; R42=3; R43=3; R44=3; R45=3; R46=3; R47=3; 
R48=3; R49=3; R50=3; R51=3; R52=3; R53=3; R54=3; R55=3; R56=3; 
R57=3; R58=3; R59=3; R60=3; R61=3; R62=3; R63=3; R64=3; R65=3; 
R66=3; R67=3; R68=3; R69=3; R70=3; R71=3; R72=3; R73=3; R74=3; 
R75=3; R76=3; R77=3; R78=3; R79=3; R80=3; R81=3; R82=3; R83=3; 
R84=4; R85=4; R86=4; R87=4; R88=4; R89=4; R90=4; R91=2; R92=2; 
R93=2; R94=2; R95=2; R96=2; R97=2; R98=2; R99=3; R100=3; R101=3; 
R102=4; R103=4; R104=4; R105=4; R106=4; R107=4; R108=4; R109=4; 
R110=4; R111=4; R112=4; R113=4; R114=4; R115=4; R116=4; R117=4; 
R118=4; R119=4; R120=4; R121=4; R122=4; R123=4; R124=4; R125=4; 
R126=4; R127=4; R128=4; R129=4; R130=4;  
 

Chestionarul schemelor 
cognitive (YSQ-3) 

R1=6; R2=3; R3=3; R4=3; R5=5; R6=3; R7=3; R8=4; R9=4; R10=4; R11=4; 
R12=4; R13=4; R14=4; R15=2; R16=2; R17=2; R18=4; R19=4; R20=4; 
R21=4; R22=4; R23=3; R24=3; R25=3; R26=3; R27=3; R28=3; R29=3; 
R30=4; R31=4; R32=2; R33=3; R34=3; R35=3; R36=3; R37=4; R38=4; 
R39=4; R40=4; R41=4; R42=4; R43=4; R44=5; R45=5; R46=5; R47=3; 
R48=3; R49=4; R50=4; R51=4; R52=4; R53=4; R54=3; R55=3; R56=3; 
R57=3; R58=3; R59=4; R60=4; R61=4; R62=5; R63=4; R64=5; R65=5; 
R66=3; R67=6; R68=6; R69=4; R70=5; R71=6; R72=5; R73=5; R74=4; 
R75=5; R76=5; R77=6; R78=5; R79=4; R80=4; R81=3; R82=3; R83=4; 
R84=4; R85=4; R86=4; R87=4; R88=3; R89=3; R90=3; R91=4; R92=4; 
R93=4; R94=4; R95=4; R96=4; R97=4; R98=4; R99=2; R100=2; R101=3; 
R102=4; R103=4; R104=4; R105=4; R106=4; R107=4; R108=4; R109=2; 
R110=2; R111=2; R112=2; R113=2; R114=2;  
 

Chestionarul de coping 
cognitiv-emoțional (CERQ) 

R1=3; R2=4; R3=4; R4=4; R5=4; R6=3; R7=3; R8=3; R9=3; R10=4; R11=4; 
R12=4; R13=4; R14=3; R15=3; R16=3; R17=3; R18=3; R19=4; R20=4; 
R21=4; R22=4; R23=4; R24=3; R25=3; R26=3; R27=3; R28=4; R29=4; 
R30=4; R31=4; R32=4; R33=3; R34=3; R35=3; R36=3;  
 

Scala de abordare strategică 
a copingului (SACS) 

R1=3; R2=3; R3=3; R4=4; R5=4; R6=3; R7=2; R8=2; R9=2; R10=3; R11=3; 
R12=3; R13=3; R14=3; R15=3; R16=3; R17=3; R18=3; R19=3; R20=3; 
R21=3; R22=3; R23=3; R24=3; R25=3; R26=3; R27=3; R28=3; R29=3; 
R30=3; R31=3; R32=3; R33=3; R34=3; R35=3; R36=4; R37=4; R38=4; 
R39=4; R40=4; R41=4; R42=4; R43=4; R44=4; R45=4; R46=4; R47=4; 
R48=4; R49=4; R50=4; R51=4; R52=4;  
 

Chestionarul PDSQ R1=da; R2=nu; R3=nu; R4=nu; R5=nu; R6=nu; R7=nu; R8=nu; R9=nu; 
R10=da; R11=nu; R12=nu; R13=nu; R14=da; R15=da; R16=nu; R17=nu; 
R18=nu; R19=nu; R20=nu; R21=nu; R22=nu; R23=nu; R24=nu; R25=nu; 
R26=nu; R27=nu; R28=nu; R29=nu; R30=da; R31=da; R32=nu; R33=da; 
R34=nu; R35=da; R36=da; R37=nu; R38=nu; R39=nu; R40=nu; R41=nu; 
R42=nu; R43=nu; R44=nu; R45=nu; R46=nu; R47=nu; R48=nu; R49=nu; 
R50=da; R51=nu; R52=nu; R53=nu; R54=nu; R55=nu; R56=nu; R57=nu; 
R58=nu; R59=nu; R60=nu; R61=nu; R62=nu; R63=nu; R64=nu; R65=nu; 
R66=nu; R67=nu; R68=nu; R69=nu; R70=nu; R71=nu; R72=nu; R73=nu; 
R74=nu; R75=nu; R76=nu; R77=nu; R78=nu; R79=nu; R80=nu; R81=nu; 
R82=nu; R83=nu; R84=nu; R85=nu; R86=nu; R87=nu; R88=nu; R89=nu; 
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R90=da; R91=nu; R92=da; R93=da; R94=nu; R95=nu; R96=nu; R97=nu; 
R98=nu; R99=nu; R100=nu; R101=nu; R102=nu; R103=nu; R104=nu; 
R105=nu; R106=nu; R107=nu; R108=da; R109=da; R110=da; R111=da; 
R112=da; R113=da; R114=nu; R115=da; R116=nu; R117=nu; R118=nu; 
R119=nu; R120=nu; R121=nu; R122=nu; R123=nu; R124=nu; R125=nu;  
 

Inventarul OMNI-IV R1=3; R2=7; R3=2; R4=5; R5=3; R6=6; R7=7; R8=7; R9=7; R10=4; R11=3; 
R12=6; R13=4; R14=4; R15=5; R16=5; R17=5; R18=7; R19=3; R20=7; 
R21=5; R22=3; R23=4; R24=4; R25=3; R26=3; R27=6; R28=6; R29=5; 
R30=5; R31=4; R32=4; R33=5; R34=4; R35=6; R36=5; R37=7; R38=6; 
R39=2; R40=2; R41=6; R42=7; R43=3; R44=6; R45=5; R46=4; R47=3; 
R48=4; R49=4; R50=5; R51=7; R52=7; R53=3; R54=7; R55=3; R56=6; 
R57=7; R58=7; R59=7; R60=4; R61=5; R62=7; R63=4; R64=4; R65=5; 
R66=7; R67=4; R68=7; R69=7; R70=7; R71=7; R72=7; R73=2; R74=4; 
R75=3; R76=5; R77=4; R78=4; R79=7; R80=5; R81=7; R82=5; R83=6; 
R84=7; R85=7; R86=6; R87=7; R88=6; R89=5; R90=7; R91=7; R92=7; 
R93=2; R94=6; R95=5; R96=7; R97=4; R98=7; R99=6; R100=3; R101=6; 
R102=1; R103=3; R104=5; R105=6; R106=2; R107=7; R108=7; R109=3; 
R110=7; R111=3; R112=3; R113=6; R114=1; R115=7; R116=3; R117=6; 
R118=6; R119=7; R120=5; R121=1; R122=4; R123=2; R124=4; R125=7; 
R126=5; R127=3; R128=7; R129=6; R130=6; R131=4; R132=7; R133=7; 
R134=5; R135=4; R136=7; R137=6; R138=6; R139=7; R140=7; R141=3; 
R142=4; R143=7; R144=6; R145=4; R146=3; R147=7; R148=7; R149=7; 
R150=4; R151=7; R152=7; R153=3; R154=6; R155=7; R156=5; R157=7; 
R158=7; R159=1; R160=6; R161=7; R162=7; R163=7; R164=7; R165=6; 
R166=6; R167=6; R168=4; R169=7; R170=7; R171=6; R172=7; R173=7; 
R174=7; R175=5; R176=4; R177=6; R178=4; R179=5; R180=5; R181=5; 
R182=7; R183=5; R184=3; R185=7; R186=7; R187=6; R188=5; R189=3; 
R190=2; R191=3; R192=4; R193=2; R194=3; R195=3; R196=3; R197=4; 
R198=3; R199=4; R200=5; R201=4; R202=7; R203=6; R204=3; R205=4; 
R206=3; R207=3; R208=4; R209=3; R210=3;  
 

 


