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DATELE persoanei evaluate:

Nume: C.P.
Data nașterii: 02.07.2000
Adresă: Cluj-Napoca
Telefon: 07xx xxx xxx
E-mail: email@email.com
Scopul evaluării: Evaluare consiliere in cariera
Numele persoanei care a cerut evaluarea:
Calitatea persoanei care a cerut evaluarea: mama
Psiholog: A.B.

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.
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SUMARUL evaluării:

Instrumentul de evaluare

Nivelul obținut

1. Flexibilitatea categorizării
2. Inhibiție cognitivă
3. Memorie de lucru
4. Raționament analitic
5. Comutarea atenției
6. Transfer analogic
7. Sintaxă
8. Vocabular
9. Înțelegerea textelor
10. Calcul matematic
11. Raționament matematic
12. Generare de imagini
13. Imagini mintale transformări
14. Orientarea spațială
15. Analiză perceptuală complexă
16. Constanța formei
17. Perceperea detaliilor
18. Abilități funcționăreşti
19. Timp de reacție simplu
20. Timp de reacție în accesarea
memoriei
21. Timp de reacție în alegeri
22. Capacitatea decizională
23. Chestionar aptitudini artistice
24. Chestionar aptitudini auditive
25. Chestionar aptitudini fizice
26. Chestionar aptitudini interpersonale
27. Chestionar aptitudini muzicale
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28. Chestionar aptitudini psihomotrice
29. Chestionar aptitudini vizuale
30. Chestionar de autonomie personală
31. Chestionar de personalitate cu cinci
factori
- Dezirabilitate socială

- Extraversiune

- Amabilitate

- Conştiinciozitate

- Stabilitate emoțională

- Autonomie

32. Chestionarul stilului explicativ
33. Chestionarul de coping cognitivemoțional
- Autoculpabilizare
- Acceptare
- Ruminare
- Refocalizare pozitivă
- Refocalizare pe planificare
- Reevaluare pozitivă
- Punerea în perspectivă
- Catastrofarea
- Culpabilizarea celorlalți
34. Chestionar de evaluare a
adolescenților-4
- [A] ADHD deficit de atenție

- [A] ADHD hiperactiv-impulsiv

- [A] ADHD combinat
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- [B] Tulburare de conduită

- [B] Personalitate antisocială

- [C] Opoziționism provocator

- [D] Anxietate generalizată

- [E-53] Fobie specifică

- [E-54] Atacul de panică

- [E-55] Obsesii

- [E-56] Compulsii
- [E-57-58] Tulburare de stres posttraumatic
- [E-59] Ticuri motorii

- [E-60] Ticuri vocale

- [E-61-62] Tulburare de somatizare

- [F] Fobie socială

- [G] Anxietate de separare

- [H] Personalitate schizoidă

- [I] Schizofrenie

- [J-82] Enurezis nocturn

- [J-83] Enurezis encoprezis

- [K] Tulburare depresivă majoră

- [K] Tulburare distimică

- [K] Tulburare distimică

- [L] Tulburare bipolară
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- [M] Anorexia nervoasă

- [N] Bulimia nervoasă
35. Scala EMAS- STARE
- Emoțional-fiziologică
- Cognitivă
- Scor total
36. Scala EMAS-PERCEPȚIE
- Evaluare socială
- Pericol fizic
- Ambiguitate
- Rutină zilnică
- Amenințare
37. Scala EMAS-TRĂSĂTURĂ
- Evaluare socială
- Pericol fizic
- Ambiguitate
- Rutină zilnică
38. Scala SAS-PERCEPȚIE
- Separare
- Auto-dezvăluire
- Evaluare socială
- Amenințare
39. Scala SAS-TRĂSĂTURĂ
- Separare
- Dezvăluire familie
- Dezvăluire prieteni
- Evaluare socială

5
Copyright © 2016 — SC COGNITROM SRL

40. Scala de autoevaluare a anxietății la
şcolari
- Anxietatea generalizată/hiperanxietate

- Atac de panică/agorafobie

- Fobie socială

- Anxietate de separare

- Tulburarea obsesiv-compulsiv

- Teama de lezarea fizică

- Scor total
41. Scala de evaluare a tulburărilor din
adolescență-forma scurtă
- Tulburarea de conduită
- Tulburarea opoziționismului
provocator
- Dependența de substanțe
- Predispoziția spre violență/furie
- Probleme scolare
- Anxietate generalizata
- Stresul posttraumatic
- Tulburare depresiva majora
- Tulburarea de alimentatie
- Suicidul
- Conceptia despre sine
- Probleme interpersonale
- Atitudine defensiva
- Consecventa raspunsurilor
42. Inventarul tulburărilor de
comportament alimentar-3
- Dorința de a fi slab

- Bulimie
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- Nemulțumire față de corp

- Stimă de sine scăzută

- Alienare personală

- Nesiguranță interpersonală

- Alienare interpersonală

- Deficite interoceptive

- Dezechilibru emoțional

- Perfecționism

- Ascetism

- Frica de maturitate

- Risc de tulburare de comportament
alimentar

- Ineficacitate

- Probleme interpersonale

- Probleme emoționale

- Control exagerat

- Neadaptare psihologică generală

- Inconsecvență

- Raritate

- Impresie negativă
43. Chestionar de evaluare a intereselor
- Interese antreprenoriale
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- Interese investigative
- Interese sociale
44. Chestionar de evaluare a valorilor
- Autonomie
- Recunoaştere profesională
- Siguranță
45. Chestionar de evaluare a valorilor
- Relații sociale
- Recunoaştere profesională
- Respectarea regulilor
46. Chestionare de evaluare a
strategiilor de învățare şi a motivației
şcolare
- Strategiile de studiu

- Abilități de luare de notițe/ascultare

- Strategii de citire/înțelegere

- Abilități de scriere/cercetare

- Strategii folosite la teste

- Tehnici de organizare

- Gestionarea timpului

- Motivația academică scăzută

- Anxietatea față de teste

- Dificultăți de concentrare/atenție

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: bun

Rezultatele la instrumentele utilizate pentru evaluarea aptitudinii:
INSTRUMENT: Flexibilitatea categorizării (data efectuării: 06.07.2016 14:22)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Testul evaluează capacitatea unei persoane de a grupa într-un timp cât mai scurt aceleaşi
obiecte în categorii diferite, pe baza mai multor criterii de clasificare.
Scor brut: 17
Nivel obținut: 4 (bun)

Interpretare: Nivelul obținut poate indica o performanță ridicată în situații în care este nevoie să îşi
organizeze flexibil cunoştințele pe care le deține, în funcție de context, scop sau cerințele sarcinii. Este
posibil ca această performanță să faciliteze procesul de rezolvare de probleme sau înțelegerea unei
probleme din mai multe perspective.
INSTRUMENT: Inhibiție cognitivă (data efectuării: 27.07.2016 14:14)
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: 0.20
Nivel obținut: 4 (bun)

Interpretare: Nivelul obținut poate indica o performanță 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: 27.07.2016 14:27)
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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: 17.00
Nivel obținut: 4 (bun)

Interpretare: Nivelul obținut poate indica o performanță bună la păstrarea în memorie a informațiilor
necesare pentru rezolvarea sarcinilor în curs şi la prelucrarea simultană a informațiilor relevante.

INSTRUMENT: Raționament analitic (data efectuării: 06.07.2016 13:52)
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: 18
Nivel obținut: 5 (foarte bun)

Interpretare: Nivelul obținut poate indica o performanță foarte bună 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 uşurință în a combina în mod adecvat informațiile disponibile pentru a ajunge la concluzii
valide.
INSTRUMENT: Comutarea atenției (data efectuării: 27.07.2016 14:40)
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: 4.68
Nivel obținut: 2 (slab)

Interpretare: Nivelul obținut poate indica o performanță scăzută 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).
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Indexul corectitudinii: 9.50 (cutoff point: 5.5; zona critică: nu)
Indexul comutării: 4.68 (cutoff point: 6.72; zona critică: nu)
Obs. Dacă unul sau ambii indicatori se află în zona critică, recomandăm să contactați psihologul pentru
o interpretare adecvată situației dumneavoastră.

INSTRUMENT: Transfer analogic (data efectuării: 06.07.2016 14:37)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Testul măsoară capacitatea unei persoane de a rezolva probleme noi pe baza similitudinii cu
probleme deja rezolvate, prin transferul de cunoştințe verbale şi figurale.
Scor brut: 33
Nivel obținut: 4 (bun)

Interpretare: Nivelul obținut poate indica o performanță bună în identificarea similarității dintre două
situații şi în utilizarea cunoştințelor în sarcini noi. Astfel, pentru a rezolva o situație nouă, persoana va
depune un efort mai mic, deoarece surprinde cu uşurință similitudinea cu situațiile anterioare şi utilizează
cunoştințele deja acumulate.
Mediul este în continuă schimbare, iar capacitatea unei persoane de a găsi similitudini între situația nouă
şi una cunoscută la care are soluție este extrem de importantă în economia şi calitatea rezolvării noii
situații.
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: bun

Rezultatele la instrumentele utilizate pentru evaluarea aptitudinii:
INSTRUMENT: Sintaxă (data efectuării: 07.07.2016 11:51)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Testul măsoară capacitatea de a înțelege şi de a construi sensul unei propoziții sau fraze.
Scor brut: 23
Nivel obținut: 3 (mediu)
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Interpretare: Nivelul obținut poate indica o performanță medie în capacitatea de a construi forme
sintactice corecte, de a înțelege sensul unei fraze şi de a identifica şi corecta erori gramaticale. Această
performanță este posibil să afecteze într-o oarecare măsură comunicarea cotidiană.
INSTRUMENT: Vocabular (data efectuării: 07.07.2016 11:57)
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: 18
Nivel obținut: 4 (bun)

Interpretare: Nivelul obținut poate indica o performanță bună în a identifica şi a opera corect cu
sensurile proprii şi figurate ale cuvintelor, în a stabili diferențele de nuanță între acestea. În consecință,
comunicare cotidiană poate fi mai precisă şi mai eficientă.
INSTRUMENT: Înțelegerea textelor (data efectuării: 07.07.2016 12:10)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Testul măsoară abilitatea unei persoane de a extrage sensul adecvat al unor cuvinte sau
expresii din textele citite şi de a combina informațiile din text pentru a genera inferențe.
Scor brut: 16
Nivel obținut: 4 (bun)

Interpretare: Nivelul obținut poate indica o performanță bună în abilitatea de a extrage sensul unor
cuvinte dintr-un text, de a detecta relații logice între elementele textului şi de a genera pe baza lor
informații noi, care nu sunt prezente explicit în text, dar care sunt corecte din punct de vedere logic
(inferențe).
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:
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INSTRUMENT: Calcul matematic (data efectuării: 07.07.2016 11:31)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Testul măsoară capacitatea unei persoane de prelucrare a cunoştințelor matematice
achiziționate.
Scor brut: 14
Nivel obținut: 4 (bun)

Interpretare: Nivelul obținut poate indica faptul că persoana deține şi reuşeşte să reactualizeze destul
de multe dintre cunoştințele relevante pentru realizarea calculelor matematice simple. Acest lucru poate
îmbunătăți performanța în sarcini profesionale care necesită aptitudinea de calcul matematic.
INSTRUMENT: Raționament matematic (data efectuării: 07.07.2016 11:44)
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.
Scor brut: 12
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: APTITUDINEA SPAȚIALĂ
Capacitatea de a genera, reține şi transforma imagini vizuale abstracte, de a manipula şi organiza
informația spațială.
Nivel aptitudine: mediu

Rezultatele la instrumentele utilizate pentru evaluarea aptitudinii:
INSTRUMENT: Generare de imagini (data efectuării: 07.07.2016 12:56)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Testul măsoară capacitatea unei persoane de a genera mintal noi imagini prin combinarea
altora memorate anterior.
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Scor brut: 13
Nivel obținut: 5 (foarte bun)

Interpretare: Nivelul obținut poate indica faptul că persoana are o capacitate foarte bună ca, într-un timp
scurt, să analizeze o serie de imagini, să le combine mintal pentru a genera o imagine nouă pe care, mai
apoi, să o identifice şi să o recunoască din mai multe alternative.
INSTRUMENT: Imagini mintale transformări (data efectuării: 07.07.2016 13:03)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Testul măsoară capacitatea unei persoane de a opera mintal cu reprezentări imagistice.
Scor brut: 2
Nivel obținut: 1 (foarte slab)

Interpretare: Nivelul obținut poate indica faptul că persoana întâmpină dificultăți mari în a realiza mintal
operații de transformare a imaginilor (mai ales prin rotire), adică în a-şi reprezenta mintal diferite imagini
(simple sau complexe) şi/sau a le transforma prin rotire bidimensională sau tridimensională.
Exemple din viața cotidiană: dificultăți în a citi hărți, în a construi obiecte tridimensionale după planuri
bidimensionale etc.
INSTRUMENT: Orientarea spațială (data efectuării: 07.07.2016 18:31)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Testul măsoară capacitatea unei persoane de a analiza şi de a oferi informații despre un
câmp vizual (format din diverse forme aşezate în spațiu) din perspective diferite.
Scor brut: 8
Nivel obținut: 2 (slab)

Interpretare: Nivelul obținut poate indica faptul că persoana întâmpină dificultăți în a-şi forma o imagine
mintală adecvată a unui câmp vizual şi a relațiilor spațiale care există între elementele câmpului. Acest
lucru poate afecta negativ performanța în activități care necesită recunoaşterea unor realități vizuale din
perspective diferite (orientare spațială).
Domeniu: APTITUDINEA DE PERCEPȚIE A FORMEI
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Capacitatea de a achiziționa şi organiza informații vizuale: discriminarea unui obiect de fond,
identificarea poziției în spațiu a obiectelor (stimulilor), abilitatea de a detecta constanța formei şi
de a percepe detaliile.
Nivel aptitudine: bun

Rezultatele la instrumentele utilizate pentru evaluarea aptitudinii:
INSTRUMENT: Analiză perceptuală complexă (data efectuării: 07.07.2016 12:42)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Testul măsoară capacitatea unei persoane de a detecta figuri în contexte grafice complexe.
Scor brut: 7
Nivel obținut: 3 (mediu)

Interpretare: Nivelul obținut poate indica o performanță medie la discriminarea unor figuri grafice de
fond, într-unul sau mai multe din următoarele contexte: 1) figurile sunt rotite, 2) figurile sunt suprapuse
altor figuri, 3) există un număr mare de distractori, 4) distractorii se aseamănă foarte mult cu figurile
inițiale.
INSTRUMENT: Constanța formei (data efectuării: 07.07.2016 12:47)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Testul măsoară capacitatea unei persoane de a recunoaşte forma obiectelor indiferent de
modificările care țin de mărime şi poziție.
Scor brut: 9
Nivel obținut: 4 (bun)

Interpretare: Nivelul obținut poate indica o abilitate bună de a recunoaşte că două figuri au aceeaşi
formă, chiar şi în condițiile în care se modifică mărimea şi poziția uneia dintre ele. Implicit, nivelul obținut
este şi o măsură a capacității de discriminare între două forme diferite.
INSTRUMENT: Perceperea detaliilor (data efectuării: 07.07.2016 12:52)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Testul măsoară capacitatea unei persoane de a genera mintal noi imagini prin combinarea
altora memorate anterior.
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Scor brut: 9
Nivel obținut: 4 (bun)

Interpretare: Nivelul obținut poate indica o performanță bună în a compara detaliile diverselor obiecte şi
a observa aspectele identice sau diferite ale acestora.
Domeniu: ABILITĂȚI FUNCȚIONĂREŞTI
Capacitatea de a identifica rapid detalii semnificative şi greşeli din materiale scrise şi tabele.
Nivel aptitudine: mediu

Rezultatele la instrumentele utilizate pentru evaluarea aptitudinii:
INSTRUMENT: Abilități funcționăreşti (data efectuării: 07.07.2016 12:31)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Testul măsoară capacitatea unei persoane de a identifica detalii semnificative şi greşeli în
materiale scrise şi tabele.
Scor brut: 10
Nivel obținut: 3 (mediu)

Interpretare: Nivelul obținut indică o performanță medie în identificarea, compararea şi corectarea
rapidă şi precisă a informațiilor prezentate.
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: slab

Rezultatele la instrumentele utilizate pentru evaluarea aptitudinii:
INSTRUMENT: Timp de reacție simplu (TRS) (data efectuării: 07.07.2016 12:12)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Testul măsoară rapiditatea cu care o persoană răspunde la apariția unui stimul vizual.
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Scor brut: 325
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: 1
Procent erori: 3 (prag: 20%)
Validitate rezultat: rezultatul este valid
INSTRUMENT: Timp de reacție în accesarea memoriei (TRM) (data efectuării: 07.07.2016 12:17)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Testul măsoară rapiditatea cu care este accesată informația din memorie.
Scor brut: 1554
Nivel obținut: 1 (foarte slab)

Interpretare: Nivelul obținut indică faptul că timpul necesar pentru a analiza conținutul memoriei şi a
decide dacă o informație recentă aparține sau nu acelui conținut este foarte lung. Putem interpreta acest
rezultat ca o viteză scăzută de prelucrare a informației din memorie.
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 sau din memorie poate conduce la un eşec în
rezolvarea de probleme sau la o eroare de raționament.
Erori: 0
Procent erori: 0 (prag: 20%)
Validitate rezultat: rezultatul este valid
INSTRUMENT: Timp de reacție în alegeri (TRA) (data efectuării: 07.07.2016 12:20)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Testul măsoară rapiditatea cu care o persoană răspunde corect într-o sarcina de alegere
între alternative.
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Scor brut: 1223
Nivel obținut: 2 (slab)

Interpretare: Nivelul obținut indică faptul că timpul scurs între prezentarea mai multor stimuli vizuali şi
răspunsul oferit ca urmare a alegerii între două alternative este lung. Putem interpreta acest rezultat ca o
viteză scăzută 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: 0
Procent erori: 0 (prag: 20%)
Validitate rezultat: rezultatul este valid
Domeniu: CAPACITATEA DECIZIONALĂ
Capacitatea de a alege cât mai rațional între mai multe alternative disponibile în vederea
rezolvării unei situații / probleme.
Nivel aptitudine: mediu

Rezultatele la instrumentele utilizate pentru evaluarea aptitudinii:
INSTRUMENT: Capacitatea decizională (data efectuării: 07.07.2016 18:39)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Testul măsoară capacitatea unei persoane de a alege în mod rațional între mai multe
alternative disponibile.
Scor brut: 4
Nivel obținut: 3 (mediu)

Interpretare: Nivelul obținut poate reflecta o capacitate medie de analiză rațională a situațiilor de
decizie. Acest lucru înseamnă că persoanele pot fi influențate uneori de o serie de factori (adeseori
subconştienți) care țin de limitele raționalității umane. În viața cotidiană, persoanele cu acest nivel au
tendința în unele situații să realizeze generalizări, să analizeze superficial informațiile, iar în alte situații
reuşesc să ia în calcul argumentele disponibile pentru fiecare alternativă decizională.
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EVALUAREA APTITUDINILOR NON-COGNITIVE
INSTRUMENT: Chestionar aptitudini artistice (arte plastice) (data efectuării: 19.07.2016 10:08)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Rezultatele la acest chestionar reflectă percepția proprie asupra nivelului de dezvoltare al
aptitudinilor artistice. Aceste aptitudini se referă la capacitatea de a realiza obiecte cu valoare estetică
(desen, modelaj, design, pictură, sculptură, arhitectură).
Nivel obținut: 2 (slab)

INSTRUMENT: Chestionar aptitudini auditive (data efectuării: 19.07.2016 10:11)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Rezultatele la acest chestionar reflectă percepția proprie asupra nivelului de dezvoltare al
aptitudinilor auditive. Aceste aptitudini se referă la capacitatea de a rezolva cu succes sarcini care
presupun captarea şi prelucrarea stimulilor auditivi.
Nivel obținut: 4 (bun)

INSTRUMENT: Chestionar aptitudini fizice (data efectuării: 19.07.2016 10:14)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: e la acest chestionar reflectă percepția proprie asupra nivelului de dezvoltare al aptitudinilor
fizice. Aceste aptitudini vizează capacitatea de a realiza cu succes activități care necesită efort fizic
intens, susținut, sau viteză şi detentă în reacțiile fizice.
Nivel obținut: 3 (mediu)

INSTRUMENT: Chestionar aptitudini interpersonale (data efectuării: 19.07.2016 10:19)
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Evaluator: autoevaluare
Descriere: Rezultatele la acest chestionar reflectă percepția proprie asupra nivelului de dezvoltare al
aptitudinilor interpersonale. Aceste aptitudini asigură o bună interacțiune cu ceilalti şi o bună capacitate
de a lucra în echipă.
Nivel obținut: 4 (bun)

INSTRUMENT: Chestionar aptitudini muzicale (data efectuării: 19.07.2016 10:22)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Rezultatele la acest chestionar reflectă percepția proprie asupra nivelului de dezvoltare al
aptitudinilor muzicale. Aceste aptitudini se referă la capacitatea de a rezolva cu succes sarcini care
necesită receptarea, producerea sau utilizarea sunetelor muzicale.
Nivel obținut: 4 (bun)

INSTRUMENT: Chestionar aptitudini psihomotrice (data efectuării: 19.07.2016 10:23)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Rezultatele la acest chestionar reflectă percepția proprie asupra nivelului de dezvoltare al
aptitudinilor psihomotrice. Aceste aptitudini vizează eficiența cu care efectuăm activități care necesită
dexteritate manuală, coordonare motorie, precizie şi rapiditate în reacții.
Nivel obținut: 4 (bun)

INSTRUMENT: Chestionar aptitudini vizuale (data efectuării: 19.07.2016 10:25)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Rezultatele la acest chestionar reflectă percepția proprie asupra nivelului de dezvoltare al
aptitudinilor vizuale. Aceste aptitudini se referă la capacitatea de a realiza cu succes sarcini ce necesită
prelucrarea stimulilor vizuali.
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Nivel obținut: 4 (bun)
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EVALUAREA PERSONALITĂȚII, ATITUDINILOR
INSTRUMENT: Chestionar de autonomie personală (AP) (data efectuării: 23.08.2016 14:54)
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: 30
Scor cotat: 57T (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: 35
Scor cotat: 50T (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.
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: 32
Scor cotat: 50T (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
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informațiile primite; îşi formează opinii fără a se lăsa influențat de cei din jur; se poate auto-evalua.
Scala: Autonomie emoțională
Scor brut: 29
Scor cotat: 59T (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: 126
Scor cotat: 56T (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.
INSTRUMENT: Chestionar de personalitate cu cinci factori (CP5F) (data efectuării: 23.08.2016 17:30)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Chestionarul evaluează următoarele trăsături de personalitate: Extraversiune, Amabilitate,
Conştiinciozitate, Stabilitate emoțională şi Autonomie.
Scala: Dezirabilitate socială
Scor brut: 58
Scor cotat: 51T (0-100)
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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: 79
Scor cotat: 53T (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: 89
Scor cotat: 52T (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.
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: 97
Scor cotat: 55T (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
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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: 81
Scor cotat: 60T (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: 72
Scor cotat: 46T (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.

INSTRUMENT: Chestionarul stilului explicativ (data efectuării: 25.08.2016 14:38)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Chestionarul evaluează modul obişnuit al unei persoane de a explica evenimentele cu care
se confruntă în viața sa.
Scala: OPT+ (Scală care măsoară stilul explicativ pentru evenimente pozitive.)
Scor brut: 11
Scor cotat: 48T (0-100)
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Interpretare scoruri mici (sub 40T): Evenimentelor pozitive le atribuie cauze tranzitorii, precum o
dispozitie sau un efort depus. Crede că evenimentele pozitive au cauze specifice, că sunt datorate
situațiilor în care s-au produs. Pentru evenimente placute, caută cauzele în exteriorul persoanei sale.
Interpretare scoruri mari (peste 60T): Crede că evenimentele pozitive au cauze permanente şi
generale. Motivează succesele pe care le obține prin existența unor calități personale.
Scala: OPT- (Scală care măsoară stilul explicativ pentru evenimente negative.)
Scor brut: 16
Scor cotat: 59T (0-100)

Interpretare scoruri mici (sub 40T): Consideră că evenimentele neplăcute au cauze permanente şi
vorbeşte despre acestea utilizând termeni ca "mereu" şi "totdeauna". Dă explicații generale pentru
insuccesele sale. Se autoînvinovațeşte atunci când se întâmpla lucruri neplăcute.
Interpretare scoruri mari (peste 60T): Crede că evenimentele negative au cauze trecătoare - se
întâmplă numai "uneori" sau au avut loc doar "în ultimul timp" - şi specifice, legate de anumite
circumstanțe. Atribuie cauze specifice nereuşitelor proprii şi consideră pe alții vinovați pentru ele.

Scala: OPT Total
Scor brut: 27
Scor cotat: 54T (0-100)

Interpretare scoruri mici (sub 40T): Poate fi considerată o persoană pesimistă.
Interpretare scoruri mari (peste 60T): Poate fi considerată o persoană optimistă.

INSTRUMENT: Chestionarul de coping cognitiv-emoțional (CERQ) (data efectuării: 06.09.2016 18:47)
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
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
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atribuită sieşi şi apar gânduri care se referă la greşelile pe care o persoană le face.)
Scor brut: 10
Nivel obținut: 4 (mediu)

Scala: Acceptare (Acceptarea se referă la acele gânduri datorită cărora ne resemnăm față de ceea ce sa întâmplat şi acceptăm situația, gândindu-ne că aceasta nu mai poate fi schimbată şi că viața continuă.)
Scor brut: 12
Nivel obținut: 4 (mediu)

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: 8
Nivel obținut: 1 (foarte scăzut)

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: 15
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: 14
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.)
Scor brut: 16
Nivel obținut: 5 (peste mediu)
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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: 14
Nivel obținut: 4 (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: 5
Nivel obținut: 1 (foarte scăzut)

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: 10
Nivel obținut: 6 (ridicat)
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EVALUAREA cu SCALE CLINICE
INSTRUMENT: Chestionar de evaluare a adolescenților-4 (ASI-4) (data efectuării: 15.09.2016 18:11)
Evaluator: parinte
Descriere: ASI-4 este un instrument de screening prin care sunt evaluate simptomele celor mai întâlnite
tulburări psihiatrice la copiii cu vârste între 12-18 ani.
Tulburare: [A] ADHD deficit de atenție
Scor brut: 0 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: negativ
Scor brut: 5 (metoda scorului de severitate)
Cota T: 51
Interpretare: lipsa simptomelor clinice

Tulburare: [A] ADHD hiperactiv-impulsiv
Scor brut: 0 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: negativ
Scor brut: 3 (metoda scorului de severitate)
Cota T: 48
Interpretare: lipsa simptomelor clinice

Tulburare: [A] ADHD combinat
Scor brut: 0 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: negativ
Scor brut: 8 (metoda scorului de severitate)
Cota T: 50
Interpretare: lipsa simptomelor clinice
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Tulburare: [B] Tulburare de conduită
Scor brut: 0 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: negativ
Scor brut: 0 (metoda scorului de severitate)
Cota T: 43
Interpretare: lipsa simptomelor clinice

Tulburare: [B] Personalitate antisocială
Scor brut: 0 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: negativ
Scor brut: 0 (metoda scorului de severitate)
Cota T: 44
Interpretare: lipsa simptomelor clinice

Tulburare: [C] Opoziționism provocator
Scor brut: 0 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: negativ
Scor brut: 2 (metoda scorului de severitate)
Cota T: 46
Interpretare: lipsa simptomelor clinice

Tulburare: [D] Anxietate generalizată
Scor brut: 0 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: negativ
Scor brut: 5 (metoda scorului de severitate)
Cota T: 53
Interpretare: lipsa simptomelor clinice
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Tulburare: [E-53] Fobie specifică
Scor brut: 1 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: pozitiv
Interpretare: prezența simptomelor clinice

Tulburare: [E-54] Atacul de panică
Scor brut: 0 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: negativ
Interpretare: lipsa simptomelor clinice

Tulburare: [E-55] Obsesii
Scor brut: 1 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: pozitiv
Interpretare: prezența simptomelor clinice

Tulburare: [E-56] Compulsii
Scor brut: 1 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: pozitiv
Interpretare: prezența simptomelor clinice

Tulburare: [E-57-58] Tulburare de stres post-traumatic
Scor brut: 0 (metoda raportării la punctul de secțiune)
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Cutoff: negativ
Interpretare: lipsa simptomelor clinice

Tulburare: [E-59] Ticuri motorii
Scor brut: 0 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: negativ
Interpretare: lipsa simptomelor clinice

Tulburare: [E-60] Ticuri vocale
Scor brut: 0 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: negativ
Interpretare: lipsa simptomelor clinice

Tulburare: [E-61-62] Tulburare de somatizare
Scor brut: 0 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: negativ
Interpretare: lipsa simptomelor clinice

Tulburare: [F] Fobie socială
Scor brut: 0 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: negativ
Interpretare: lipsa simptomelor clinice
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Tulburare: [G] Anxietate de separare
Scor brut: 0 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: negativ
Scor brut: 0 (metoda scorului de severitate)
Cota T: 43
Interpretare: lipsa simptomelor clinice

Tulburare: [H] Personalitate schizoidă
Scor brut: 0 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: negativ
Scor brut: 0 (metoda scorului de severitate)
Cota T: 44
Interpretare: lipsa simptomelor clinice

Tulburare: [I] Schizofrenie
Scor brut: 0 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: negativ
Scor brut: 0 (metoda scorului de severitate)
Cota T: 46
Interpretare: lipsa simptomelor clinice

Tulburare: [J-82] Enurezis nocturn
Scor brut: 0 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: negativ
Interpretare: lipsa simptomelor clinice
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Tulburare: [J-83] Enurezis encoprezis
Scor brut: 0 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: negativ
Interpretare: lipsa simptomelor clinice

Tulburare: [K] Tulburare depresivă majoră
Scor brut: 0 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: negativ
Scor brut: 2 (metoda scorului de severitate)
Cota T: 44
Interpretare: lipsa simptomelor clinice

Tulburare: [K] Tulburare distimică
Scor brut: 0 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: negativ
Scor brut: 1.5 (metoda scorului de severitate)
Cota T: 43
Interpretare: lipsa simptomelor clinice

Tulburare: [K] Tulburare distimică (criteriu alternativ)
Scor brut: 0 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: negativ
Interpretare: lipsa simptomelor clinice

Tulburare: [L] Tulburare bipolară
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Scor brut: 0 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: negativ
Scor brut: 0 (metoda scorului de severitate)
Cota T: 40
Interpretare: lipsa simptomelor clinice

Tulburare: [M] Anorexia nervoasă
Scor brut: 0 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: negativ
Scor brut: 0 (metoda scorului de severitate)
Cota T: 43
Interpretare: lipsa simptomelor clinice

Tulburare: [N] Bulimia nervoasă
Scor brut: 0 (metoda raportării la punctul de secțiune)
Cutoff: negativ
Scor brut: 0 (metoda scorului de severitate)
Cota T: 43
Interpretare: lipsa simptomelor clinice

Tulburare: [O] Abuzul de substanțe
Scor brut: 0 (metoda raportării la punctul de secțiune)

I. Numele persoanei care a completat chestionarul: Moldovan Daniela
II. Relația cu copilul: mama

INSTRUMENT: Scala EMAS- STARE (data efectuării: 19.07.2016 10:40)
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Evaluator: autoevaluare
Descriere: Testul evaluează reacțiile şi atitudinile dvs. referitoare la o situație care vă preocupă în acest
moment. Aceste reacții şi atitudini reflectă starea subiectivă curentă de anxietate față de situația la care
v-ați raportat.
Subscala: Emoțional-fiziologică (Subscala măsoară indicatorii emoțional-fiziologici ai stării curente de
anxietate.)
Scor brut: 29
Scor cotat: 72T (0-100)

Interpretare: Nivelul stării curente de anxietate, resimțită în plan emoțional-fiziologic, este foarte mult
peste medie (exemple de posibili indicatori: roşeața feței, transpirații, palpitații, senzație de sufocare
etc.).
Subscala: Cognitivă (Subscala măsoară modul cum vă raportați la starea curentă de anxietate.)
Scor brut: 39
Scor cotat: 80T (0-100)

Interpretare: Nivelul stării curente de anxietate, reflectată în gândurile şi atitudinile dvs., este foarte mult
peste medie (exemple posibile: incertitudine, neajutorare, inferioritate etc.).
Subscala: Scor total (Subscala furnizează un scor total al anxietății ca stare.)
Scor brut: 68
Scor cotat: 78T (0-100)

Interpretare: Nivelul total al stării curente de anxietate este foarte mult peste medie.
INSTRUMENT: Scala EMAS-PERCEPȚIE (data efectuării: 19.07.2016 10:52)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Acest test măsoară modul în care dvs. percepeți situația care vă preocupă în acest moment
(şi la care v-ați referit în testul anterior, EMAS-STARE).
Subscala: Evaluare socială (Subscala evaluează măsura în care percepeți situația curentă ca fiind o
situație de evaluare socială.)
Scor brut: 4
Scor cotat: 63T (0-100)
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Interpretare: Nivelul perceperii situației curente ca fiind una de evaluare socială este peste medie.
Subscala: Pericol fizic (Subscala evaluează măsura în care percepeți situația curentă ca fiind o situație
de pericol fizic.)
Scor brut: 4
Scor cotat: 61T (0-100)

Interpretare: Nivelul perceperii situației curente ca fiind una de pericol fizic este peste medie.
Subscala: Ambiguitate (Subscala evaluează măsura în care percepeți situația curentă ca fiind o situație
nouă şi ambiguă.)
Scor brut: 4
Scor cotat: 62T (0-100)

Interpretare: Nivelul perceperii situației curente ca fiind una nouă şi ambiguă este peste medie.
Subscala: Rutină zilnică (Subscala evaluează măsura în care percepeți situația curentă ca fiind o
situație de rutină zilnică.)
Scor brut: 3
Scor cotat: 50T (0-100)

Interpretare: Nivelul perceperii situației curente ca fiind una de rutină zilnică este mediu.
Subscala: Amenințare (Subscala evaluează cât de amenințat vă simțiți în situația curentă.)
Scor brut: 3
Scor cotat: 59T (0-100)

Interpretare: Nivelul amenințării percepute în situația curentă aleasă este usor peste medie.
Descrierea situației curente: Sunt o fire timida, nu imi este foarte usor sa vorbesc cu alte persoane noi
si ma balbai cand trebuie sa vorbesc in fata unor persoane sau cand sunt in jurul altor persoane care ma
privesc, in general ma inteleg bine cu familia si prietenii mei, iar anul acesta la scoala am trecut printr-o
perioada mare de stres, anxietate si oboseala.
Eventualele aspecte amenințătoare legate de situația curentă: Imi este teama ca nu voi putea
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progresa si ca nu imi voi putea indeparta timiditatea. ; Imi e teama ca voi fi judecata de cei din jurul meu
daca voi continua asa si nu voi fi incurajata sa ies in fata si sa imi spun punctul de vedere, sau ca nu voi
putea fi lasata sa imi spun punctul de vedere.

INSTRUMENT: Scala EMAS-TRĂSĂTURĂ (data efectuării: 19.07.2016 11:12)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Acest test măsoară reacțiile dvs. tipice în patru tipuri distincte de situații: evaluare socială,
pericol fizic, situații noi sau ambigue şi situații obişnuite, de rutină zilnică. Rezultatele indică în care
dintre cele patru domenii manifestați o predispoziție relativ slabilă (o trăsătură) de a reacționa anxios
(adică de a vă îngrijora excesiv, de a vă simți neliniştit, tensionat, înfricoşat etc).
Subscala: Evaluare socială (Subscala evaluează predispoziția de a reacționa anxios în situații de
evaluare socială sau de relaționare interpersonală.)
Scor brut: 52
Scor cotat: 59T (0-100)

Interpretare: Probabilitatea de a reacționa anxios când vă aflați în situații de evaluare socială (de
exemplu: examinări, prezentări, negocieri, şedințe etc) este usor peste medie.
Subscala: Pericol fizic (Subscala evaluează predispoziția de a reacționa anxios în situații de pericol
fizic.)
Scor brut: 43
Scor cotat: 43T (0-100)

Interpretare: Probabilitatea de a reacționa anxios când vă aflați în situații de potențial pericol fizic (de
exemplu: ați putea simți durere, să fiți rănit sau vătămat fizic) este usor sub medie.
Subscala: Ambiguitate (Subscala evaluează predispoziția de a reacționa anxios în situații ambigue.)
Scor brut: 50
Scor cotat: 60T (0-100)

Interpretare: Probabilitatea de a reacționa anxios când vă aflați în situații noi sau ambigue (în care nu
sunteți sigur la ce să vă aşteptați) este usor peste medie.
Subscala: Rutină zilnică (Subscala evaluează predispoziția de a reacționa anxios în situații de rutină
zilnică.)
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Scor brut: 53
Scor cotat: 74T (0-100)

Interpretare: Probabilitatea de a reacționa anxios când vă aflați în situații de rutină zilnică (de exemplu:
activități obişnuite, de zi cu zi, cum ar fi: îmbrăcat, citit, mâncat etc.) este foarte mult peste medie.
INSTRUMENT: Scala SAS-PERCEPȚIE (data efectuării: 21.07.2016 12:50)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Acest test măsoară modul în care dvs. percepeți situația care vă preocupă în acest moment,
fiind o completare a scalei EMAS-PERCEPȚIE.
Subscala: Separare (Subscala evaluează măsura în care percepeți situația curentă ca fiind o situație de
separare de cei dragi.)
Scor brut: 4
Scor cotat: 57T (0-100)

Interpretare: Nivelul perceperii situației curente ca fiind una de separare de cei dragi este usor peste
medie.
Subscala: Auto-dezvăluire (Subscala evaluează măsura în care percepeți situația curentă ca fiind o
situație de dezvăluire a ceva despre propria persoană în fața altora.)
Scor brut: 3
Scor cotat: 55T (0-100)

Interpretare: Nivelul perceperii situației curente ca fiind una de auto-dezvăluire este usor peste medie.
Subscala: Evaluare socială (Subscala evaluează măsura în care percepeți situația curentă ca fiind o
situație de evaluare socială.)
Scor brut: 4
Scor cotat: 61T (0-100)

Interpretare: Nivelul perceperii situației curente ca fiind una de evaluare socială este peste medie.
Subscala: Amenințare (Subscala evaluează cât de amenințat vă simțiți în situația curentă.)
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Scor brut: 3
Scor cotat: 59T (0-100)

Interpretare: Nivelul amenințării percepute în situația curentă aleasă este usor peste medie.
Descrierea situației curente: Sunt destul de timida cand vine vorba de a cunoaste persoane noi sau de
a incerca sa comunic cu ei, de asemenea sunt destul de emotiva si nu imi este foarte usor sa ies in fata
sa imi spun punctul de vedere, sau sunt momente in care nu am sansa sau nu sunt lasata sa imi spun
punctul de vedere.
Eventualele aspecte amenințătoare legate de situația curentă: Imi este teama ca nu voi putea
progresa si nu voi putea reusi sa imi inving timiditatea. ; Imi este totodata teama sa nu fiu judecata de
ceilalti.

INSTRUMENT: Scala SAS-TRĂSĂTURĂ (data efectuării: 21.07.2016 13:17)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Acest test măsoară reacțiile dvs. tipice în patru tipuri distincte de situații: de separare de cei
dragi, de auto-dezvăluire față de un membru al familiei, de auto-dezvăluire față de un prieten apropiat,
de evaluare socială. Rezultatele indică în care dintre cele patru domenii de relaționare interpersonală
manifestați o predispoziție relativ slabilă (o trăsătură) de a reacționa anxios (adică de a vă îngrijora
excesiv, de a vă simți neliniştit, tensionat, înfricoşat etc).
Subscala: Separare (Subscala evaluează predispoziția de a reacționa anxios în situații care implică
separarea de cei dragi.)
Scor brut: 46
Scor cotat: 45T (0-100)

Interpretare: Probabilitatea de a reacționa anxios când vă aflați în situații care implică separarea de cei
dragi (de exemplu: despărțire de cel puțin o săptămână de o persoană importantă, despărțire ca urmare
a unei boli sau morții unei persoane) este mediu.
Subscala: Dezvăluire familie (Subscala evaluează predispoziția de a reacționa anxios în situații de
dezvăluire a unor aspecte personale membrilor apropiați ai familiei.)
Scor brut: 48
Scor cotat: 49T (0-100)

Interpretare: Probabilitatea de a reacționa anxios când vă aflați în situații de auto-dezvăluire față de
membrii apropiați ai familiei (de exemplu: dezvăluiri despre un eveniment, ceva personal, fapte din trecut
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sau despre obiceiuri) este mediu.
Subscala: Dezvăluire prieteni (Subscala evaluează predispoziția de a reacționa anxios în situații
ambigue.)
Scor brut: 47
Scor cotat: 54T (0-100)

Interpretare: Probabilitatea de a reacționa anxios când vă aflați în situații de auto-dezvăluire față de un
prieten apropiat (de exemplu: dezvăluiri despre un eveniment sau ceva personal, despre fapte din trecut
sau obiceiuri) este mediu.
Subscala: Evaluare socială (Subscala evaluează predispoziția de a reacționa anxios în situații de
evaluare socială.)
Scor brut: 47
Scor cotat: 51T (0-100)

Interpretare: Probabilitatea de a reacționa anxios când vă aflați în situații de evaluare socială (de
exemplu: atunci când sunteți evaluat sau observat de alte persoane la locul de muncă, la scoală sau în
alte situații sociale) este mediu.
Persoanei evaluate i s-a părut mai uşor să răspundă la întrebările despre dezvăluirea de lucruri
foarte personale unui: membru apropiat al familiei,
Este mai probabil ca persoana evaluată să dezvăluie cele mai multe lucruri personale unui:
membru apropiat al familiei, cu care persoana evaluată are următoarea relație: Eu si cu mama mea
suntem foarte apropiate si pot sa ii spun orice legat de relatiile mele cu prietenii sau despre baieti sau
orice mi se intampla mie sau vietii mele sociale. .

INSTRUMENT: Scala de autoevaluare a anxietății la şcolari (data efectuării: 21.07.2016 13:44)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Acest chestionar evaluează nivelul de anxietate al copilului.
Scala: Anxietatea generalizată/hiperanxietate
Scor brut: 11
Scor cotat: 63T (0-100)

Interpretare: Un scor T în intervalul (60-100) indică un nivel ridicat de anxietate. Un asemenea scor
justifică o continuare a procesului de evaluare prin realizarea unui interviu clinic care să confirme
diagnosticul.
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Scala: Atac de panică/agorafobie
Scor brut: 5
Scor cotat: 52T (0-100)

Interpretare: Un scor T în intervalul (0-59) indică un nivel normal de anxietate.
Scala: Fobie socială
Scor brut: 7
Scor cotat: 52T (0-100)

Interpretare: Un scor T în intervalul (0-59) indică un nivel normal de anxietate.
Scala: Anxietate de separare
Scor brut: 8
Scor cotat: 56T (0-100)

Interpretare: Un scor T în intervalul (0-59) indică un nivel normal de anxietate.
Scala: Tulburarea obsesiv-compulsiv
Scor brut: 16
Scor cotat: 74T (0-100)

Interpretare: Un scor T în intervalul (60-100) indică un nivel ridicat de anxietate. Un asemenea scor
justifică o continuare a procesului de evaluare prin realizarea unui interviu clinic care să confirme
diagnosticul.
Scala: Teama de lezarea fizică
Scor brut: 6
Scor cotat: 53T (0-100)
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Interpretare: Un scor T în intervalul (0-59) indică un nivel normal de anxietate.
Scala: Scor total
Scor brut: 53
Scor cotat: 62T (0-100)

Interpretare: Un scor T în intervalul (60-100) indică un nivel ridicat de anxietate. Un asemenea scor
justifică o continuare a procesului de evaluare prin realizarea unui interviu clinic care să confirme
diagnosticul.
Subiectul a spus că îi mai este frică de: Nu este cazul de altceva.

INSTRUMENT: Scala de evaluare a tulburărilor din adolescență-forma scurtă (APS-SF) (data
efectuării: 25.07.2016 16:21)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Scala de evaluare a tulburărilor clinice din adolescență - forma scurtă (APS-SF) este un
instrument de evaluare a psihopatologiei şi a problemelor psihologice care interferează cu adaptarea
psihosocială a adolescenților cu vârste între 12 şi 18 ani.
Scala: Tulburarea de conduită (CND)
Scor brut: 0
Scor cotat: 42T (0-100)

Interpretare: Scorurile cărora le corespund cote T mai mici decât 60 indică un nivel normal al
simptomatologiei.
Scala: Tulburarea opoziționismului provocator (TOP)
Scor brut: 2
Scor cotat: 38T (0-100)

Interpretare: Scorurile cărora le corespund cote T mai mici decât 60 indică un nivel normal al
simptomatologiei.
Scala: Dependența de substanțe (SUB)
Scor brut: 1
Scor cotat: 52T (0-100)
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Interpretare: Scorurile cărora le corespund cote T mai mici decât 60 indică un nivel normal al
simptomatologiei.
Scala: Predispoziția spre violență/furie (PVF)
Scor brut: 2
Scor cotat: 41T (0-100)

Interpretare: Scorurile cărora le corespund cote T mai mici decât 60 indică un nivel normal al
simptomatologiei.
Scala: Probleme scolare (PS)
Scor brut: 3
Scor cotat: 44T (0-100)

Interpretare: Scorurile cărora le corespund cote T mai mici decât 60 indică un nivel normal al
simptomatologiei.
Scala: Anxietate generalizata (AG)
Scor brut: 9
Scor cotat: 51T (0-100)

Interpretare: Scorurile cărora le corespund cote T mai mici decât 60 indică un nivel normal al
simptomatologiei.
Scala: Stresul posttraumatic (SPT)
Scor brut: 4
Scor cotat: 41T (0-100)

Interpretare: Scorurile cărora le corespund cote T mai mici decât 60 indică un nivel normal al
simptomatologiei.
Scala: Tulburare depresiva majora (DEP)
Scor brut: 2
Scor cotat: 38T (0-100)
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Interpretare: Scorurile cărora le corespund cote T mai mici decât 60 indică un nivel normal al
simptomatologiei.
Scala: Tulburarea de alimentatie (TA)
Scor brut: 3
Scor cotat: 51T (0-100)

Interpretare: Scorurile cărora le corespund cote T mai mici decât 60 indică un nivel normal al
simptomatologiei.
Scala: Suicidul (SUI)
Scor brut: 0
Scor cotat: 44T (0-100)

Interpretare: Scorurile cărora le corespund cote T mai mici decât 60 indică un nivel normal al
simptomatologiei.
Scala: Conceptia despre sine (CS)
Scor brut: 0
Scor cotat: 35T (0-100)

Interpretare: Scorurile cărora le corespund cote T mai mici decât 60 indică un nivel normal al
simptomatologiei.
Scala: Probleme interpersonale (PI)
Scor brut: 2
Scor cotat: 41T (0-100)

Interpretare: Scorurile cărora le corespund cote T mai mici decât 60 indică un nivel normal al
simptomatologiei.
Scala: Atitudine defensiva (DEF)
Scor brut: 2
Scor cotat: 56T (0-100)

Interpretare: Scorurile cărora le corespund cote T mai mici decât 65 indică un protocol valid.
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Scala: Consecventa raspunsurilor (CR)
Scor brut: 0
Scor cotat: 44T (0-100)

Interpretare: Scorurile cărora le corespund cote T mai mici decât 70 indică un protocol valid.

INSTRUMENT: Inventarul tulburărilor de comportament alimentar-3 (EDI-3) (data efectuării:
25.07.2016 17:31)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Acest inventar este un instrument de autoevaluare a trăsăturilor psihologice şi a simptomelor
relevante din punct de vedere clinic pentru dezvoltarea şi menținerea tulburărilor de comportament
alimentar.
Precizare: Pragul utilizat la fiecare dintre scalele de mai jos reprezintă un punct critic peste care se
poate considera că persoana prezintă un nivel crescut de manifestare a comportamentului descris în
fiecare caz în parte.
Scale specifice pentru tulburările de comportament alimentar:
Scala: Dorința de a fi slab
Scor brut: 4
Scor cotat: 45.84 T
Prag: 55.27

Interpretare: Nu sunt prezente preocupări semnificative pentru alimentație şi greutate; nu se constată o
dorință intensă de a fi mai slab şi nici o teamă crescută de îngrăşare.
Scala: Bulimie
Scor brut: 0
Scor cotat: 43.66 T
Prag: 66.04

Interpretare: Nu sunt prezente gânduri şi acțiuni specifice unui comportament alimentar compulsiv sau
provocării vărsăturilor, cu scopul de a scădea în greutate.
Scala: Nemulțumire față de corp
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Scor brut: 13
Scor cotat: 52.93 T
Prag: 56.2

Interpretare: Nu manifestă o nemulțumire semnificativă față de greutatea şi forma corporală. Un scor
brut foarte scăzut la această scala se va interpreta cu precauție, întrucât poate, de asemenea, reflecta
negarea situației clinice actuale sau distorsiuni ale răspunsurilor.
Scale psihologice:
Scala: Stimă de sine scăzută
Scor brut: 1
Scor cotat: 42.7 T
Prag: 60.33

Interpretare: Nu are probleme semnificative la nivelul nesiguranței personale, al neadecvării, al
ineficacității sau al lipsei propriei valori.
Scala: Alienare personală
Scor brut: 1
Scor cotat: 41.08 T
Prag: 61.65

Interpretare: Pot fi prezente stări care se referă la o senzație generală de vid emoțional şi singurătate,
precum şi la o înțelegere deficitară a propriei persoane, fără ca acestea să fie atotcuprinzătoare şi să
afecteze semnificativ viața curentă.
Scala: Nesiguranță interpersonală
Scor brut: 5
Scor cotat: 46.99 T
Prag: 52.64

Interpretare: Sugerează existența unui disconfort minim în situațiile interpersonale sau sociale.
Persoana este capabilă să aibă relații interpersonale pozitive şi abilități bune de comunicare, care îi
permit să îşi exprime propriile gânduri şi sentimente.
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Scala: Alienare interpersonală
Scor brut: 4
Scor cotat: 44.12 T
Prag: 53.27

Interpretare: Se constată un nivel redus de distanțare, înstrăinare şi lipsă de încredere în relațiile
interpersonale. Persoana poate avea relații interpersonale pozitive şi de încredere, care îi oferă
sentimentul că este înțeles şi iubit.
Scala: Deficite interoceptive
Scor brut: 8
Scor cotat: 52.97 T
Prag: 52.97

Interpretare: Este prezent un grad semnificativ de confuzie în legătură cu recunoaşterea corectă şi cu
răspunsul în mod adecvat la stările emoționale, precum şi o stare intensă de teamă şi neîncredere în
legătură cu anumite emoții, atunci când acestea sunt prea puternice sau când sunt percepute ca
incontrolabile. Emoțiile sunt mai degrabă evaluate, pentru a determina dacă sunt „valide”, „adecvate”,
„justificate” sau „legitime”, decât pur şi simplu acceptate.
Scala: Dezechilibru emoțional
Scor brut: 3
Scor cotat: 45.69 T
Prag: 58.88

Interpretare: Nu sunt prezente probleme semnificative în ceea ce priveşte instabilitatea emoțională,
impulsivitatea, nechibzuința, furia sau comportamentele auto-distructive.
Scala: Perfecționism
Scor brut: 10
Scor cotat: 50.25 T
Prag: 54.36
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Interpretare: Nu se constată prezența unor standarde de performanță rigide sau neadecvate; mai
degrabă, sunt prezente anumite expectanțe mai realiste privind reuşita personală.
Scala: Ascetism
Scor brut: 8
Scor cotat: 53.88 T
Prag: 49.32

Interpretare: Se constată prezența unei tendințe semnificative de a căuta virtutea prin urmărirea unor
idealuri spirituale, precum autodisciplina, negarea de sine, austeritatea auto-impusă, sacrificiul de sine şi
controlul nevoilor corpului, precum şi tendința de a simți vină şi ruşine în cazul unor experiențe plăcute.
Scala: Frica de maturitate
Scor brut: 14
Scor cotat: 52.68 T
Prag: 51.03

Interpretare: Se constată o preferință puternică de a se întoarce la siguranța copilăriei, pentru a evita
solicitările care sunt legate de dezvoltare. Este prezentă convingerea că solicitările vieții adulte sunt prea
mari şi că cea mai fericită perioadă din viața unui om este copilăria.
Scale compozite:
Scala: Risc de tulburare de comportament alimentar
Scor brut: 140
Scor cotat: 46.16 T
Prag: 61.29

Interpretare: Nu sunt probleme semnificative în ceea ce priveşte preocupările legate de alimentație şi
greutate corporală - caracterizate prin teamă de îngrăşare, dorința de a fi mai slab, tendințe de
alimentație compulsivă şi nemulțumire față de corp. Un scor foarte scăzut poate, de asemenea, să
reflecte negarea situației clinice actuale sau distorsiuni ale răspunsurilor.
Scala: Ineficacitate
Scor brut: 83
Scor cotat: 40.86 T
Prag: 60.72
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Interpretare: Nu sunt prezente sentimente profunde de vid emoțional şi de singurătate; autoevaluarea
generală este pozitivă.
Scala: Probleme interpersonale
Scor brut: 90
Scor cotat: 44.3 T
Prag: 49.41

Interpretare: Nu se constată probleme interpersonale semnificative sau persistente. Sunt prezente
ataşamente interpersonale sigure şi de încredere, care sunt satisfăcătoare şi, în general, de calitate.
Persoana are capacitatea de a resimți sprijinul, înțelegerea şi dragostea în relații.
Scala: Probleme emoționale
Scor brut: 97
Scor cotat: 48.35 T
Prag: 53.92

Interpretare: Nu sunt prezente, de obicei, probleme semnificative sau persistente la nivelul identificării,
al înțelegerii sau al răspunsului în mod corect la stările emoționale şi nici în ceea ce priveşte
impulsivitatea, instabilitatea, labilitatea şi intoleranța dispozițională. Persoana nu are tendința de a
răspunde la emoții prin frică, confuzie sau neîncredere.
Scala: Control exagerat
Scor brut: 103
Scor cotat: 51.98 T
Prag: 51.98

Interpretare: Se constată prezența unei nevoi crescute de a atinge cele mai înalte standarde posibile,
precum şi de a se angaja în practica negării de sine, a sacrificiului de sine şi a suferinței. Eşecul în a
atinge aceste standarde este, de obicei, asociat cu autocritica. Scorul reflectă nevoia semnificativă a
individului de a fi cel mai bun în ceea ce face şi de a evita să-i dezamăgească pe ceilalți, de exemplu pe
părinți sau pe profesori.
Scala: Neadaptare psihologică generală
Scor brut: 425
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Scor cotat: 46.16 T
Prag: 57.74

Interpretare: Persoana nu resimte sau nu raportează în mod obişnuit un nivel crescut de distres (stări
emoționale negative) la nivelul funcționării psihologice globale. Totuşi, este posibil ca scorul să reflecte o
tendință generală de a minimaliza neliniştile psihologice, decât absența distresului.
Scale de validitate:
Următoarele trei scale se referă la modalitatea de completare a chestionarului.
Scala: Inconsecvență
Scor brut: 9
Categorie scor: tipic
Prag: 15

Interpretare: Consecvență la nivelul răspunsurilor (răspunsuri similare la întrebările cu un conținut
similar).
Scala: Raritate
Scor brut: 0
Categorie scor: tipic
Prag: 2

Interpretare: Nu sunt oferite răspunsuri afirmative la întrebările care investighează simptome severe, la
care, de regulă, răspund afirmativ mai puțin de 2% din cei evaluați.
Scala: Impresie negativă
Scor brut: 5
Categorie scor: tipic
Prag: 14

Interpretare: Nu se constată intenția persoanei evaluate de a prezenta într-o manieră exagerată stările
sau trăsăturile proprii.
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INSTRUMENT: Chestionar de evaluare a intereselor (CEI) (data efectuării: 07.07.2016 18:59)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Chestionarul descrie interesele ocupaționale (preferințele cristalizate pentru anumite domenii
de cunoştințe sau de activitate).
Scala: Interese antreprenoriale (E)
Descriere: Se manifestă prin preferința pentru activități care permit inițiativă şi posibilitate de coordonare
a propriei activități sau a activității unui grup (de ex.: activități de management, de vânzare). Preferă de
regulă activități în care să influențeze oamenii, să ia decizii, să îşi asume riscuri şi mai puțin să lucreze
cu idei sau în activități ştiințifice.
Scor brut: 17
Scor cotat: 85%

Scala: Interese investigative (I)
Descriere: Presupun o atracție pentru cercetare, investigare sub diverse forme si în cele mai diverse
domenii, de exemplu: biologie, fizică, matematică, cultură, sociologie etc. Preferă de regulă să lucreze
cu idei, să exploreze, să înțeleagă în profunzime lucrurile/evenimentele, să rezolve probleme abstracte,
să fie implicat în activități de cercetare ştiințifică.
Scor brut: 16
Scor cotat: 80%

Scala: Interese sociale (S)
Descriere: Implică orientarea spre activități care necesită relaționare interpersonală, fiind interesat de
modul în care oamenii se înțeleg, învață şi se dezvoltă (de ex.: activități de formare, predare, asistență
pentru a ajuta oamenii să-şi rezolve diverse probleme). Preferă mai degrabă să fie în serviciul altor
persoane, să lucreze în echipă, decât să presteze activități tehnice, în care să lucreze doar cu obiecte,
maşini sau date.
Scor brut: 15
Scor cotat: 75%

Scala: Interese artistice (A)
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Descriere: Se manifestă prin atracție spre activități mai puțin structurate, care presupun o rezolvare
creativă şi oferă posibilitate de autoexpresie (de ex.: poezie, pictură, muzică, design). În general, preferă
să lucreze cu idei noi, să modifice lucruri, să dezvolte produse şi nu neapărat să urmeze reguli.
Scor brut: 12
Scor cotat: 60%

Scala: Interese realiste (R)
Descriere: Se manifestă prin tendința de a se îndrepta spre activități care presupun manipularea
obiectelor, maşinilor şi instrumentelor, dar şi activități fizice (de ex.: activități din domeniul auto, tehnic,
din agricultură). Preferă mai degrabă să lucreze cu obiecte, cu plante, animale, materiale din natură, în
aer liber şi mai puțin împreună cu alte persoane.
Scor brut: 12
Scor cotat: 60%

Scala: Interese conventionale (C)
Descriere: Presupun preferința pentru activități care necesită manipularea sistematică şi ordonată a
unor date sau obiecte într-un cadru bine organizat şi definit (de ex.: contabilitate, secretariat, domeniu
financiar, administrație). În general, preferă activitățile care au reguli clare, care se desfăşoară conform
unor proceduri.
Scor brut: 10
Scor cotat: 50%

Centralizare rezultate obținute la evaluarea intereselor ocupaționale:
1. Interese
antreprenoriale (E)
2. Interese investigative
(I)
3. Interese sociale (S)
4. Interese artistice (A)
5. Interese realiste (R)
6. Interese conventionale
(C)
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INSTRUMENT: Chestionar de evaluare a valorilor (V21) (data efectuării: 23.08.2016 17:41)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Chestionarul descrie valorile unei persoane, adică convingerile de bază ale acesteia
referitoare la ceea ce este important în activitățile şi relațiile cotidiene.
Subscala: Autonomie
Descriere: Pentru o astfel de persoană este important să aibă libertate şi diversitate mare în acțiuni; să
ia decizii şi să îşi facă planuri după propriile standarde (aşa cum crede că este corect).
Scor brut: 14
Nivel obținut: 93%

Subscala: Recunoaştere profesională
Descriere: Pentru o astfel de persoană este important să fie respectată şi admirată de ceilalți şi
consideră că pentru a se întâmpla acest lucru trebuie să fie competentă în domeniul său de activitate.
Scor brut: 13
Nivel obținut: 86%

Subscala: Siguranță
Descriere: Pentru o astfel de persoană este important să caute şi să realizeze activități în care ştie
exact ce urmează să se întâmple, care sunt factorii implicați, ce are de făcut, care sunt urmările.
Scor brut: 13
Nivel obținut: 86%

Subscala: Respectarea regulilor
Descriere: Pentru o astfel de persoană este important să organizeze şi să desfăşoare activitățile
conform unor reguli clar stabilite de către alții (familie, organizații, societate).
Scor brut: 13
Nivel obținut: 86%

Subscala: Relații sociale
Descriere: Pentru o astfel de persoană este important să se centreze pe construirea, dezvoltarea şi
menținerea unor relații plăcute, necompetitive cu oamenii cu care intră în contact la şcoală, la locul de
muncă sau în orice alt domeniu.
Scor brut: 12
Nivel obținut: 80%
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Subscala: Autoritate
Descriere: Pentru o astfel de persoană este important să aibă posibilitatea de a-i conduce pe alții, de a
lua decizii şi de a-şi asuma responsabilitatea pentru munca ei şi a celorlalți; îi place să aibă influență şi
dominanță asupra oamenilor cu care lucrează.
Scor brut: 10
Nivel obținut: 66%

Subscala: Provocare
Descriere: Pentru o astfel de persoană este important să caute activități riscante, cu un nivel mare de
complexitate al strategiilor de planificare, realizare şi monitorizare.
Scor brut: 7
Nivel obținut: 46%

INSTRUMENT: Chestionar de evaluare a valorilor (V36) (data efectuării: 08.07.2016 14:07)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: Chestionarul descrie valorile unei persoane, adică convingerile de bază ale acesteia
referitoare la ceea ce este important în activitățile şi relațiile cotidiene.
Subscala: Relații sociale
Descriere: Pentru o astfel de persoană este important să se centreze pe construirea, dezvoltarea şi
menținerea unor relații plăcute, necompetitive cu oamenii cu care intră în contact la şcoală, la locul de
muncă sau în orice alt domeniu.
Scor brut: 20
Nivel obținut: 100%

Subscala: Recunoaştere profesională
Descriere: Pentru o astfel de persoană este important să fie respectată şi admirată de ceilalți şi
consideră că pentru a se întâmpla acest lucru trebuie să fie competentă în domeniul său de activitate.
Scor brut: 19
Nivel obținut: 95%
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Subscala: Respectarea regulilor
Descriere: Pentru o astfel de persoană este important să organizeze şi să desfăşoare activitățile
conform unor reguli clar stabilite de către alții (familie, organizații, societate).
Scor brut: 19
Nivel obținut: 95%

Subscala: Autonomie
Descriere: Pentru o astfel de persoană este important să aibă libertate şi diversitate mare în acțiuni; să
ia decizii şi să îşi facă planuri după propriile standarde (aşa cum crede că este corect).
Scor brut: 18
Nivel obținut: 90%

Subscala: Timp liber
Descriere: Pentru o astfel de persoană este important să realizeze în mod sistematic activități recreative
sau hobby-uri, pe care le integrează în programul săptămânal şi le realizează cu plăcere.
Scor brut: 18
Nivel obținut: 90%

Subscala: Dezvoltarea abilităților
Descriere: Pentru o astfel de persoană este important să-şi dezvolte şi să-şi valorifice interesele,
abilitățile şi deprinderile în aşa măsură încât să fie mulțumită de ea şi să fie convinsă că realizează
activitățile la un nivel înalt.
Scor brut: 17
Nivel obținut: 85%

Subscala: Autoritate
Descriere: Pentru o astfel de persoană este important să aibă posibilitatea de a-i conduce pe alții, de a
lua decizii şi de a-şi asuma responsabilitatea pentru munca ei şi a celorlalți; îi place să aibă influență şi
dominanță asupra oamenilor cu care lucrează.
Scor brut: 16
Nivel obținut: 80%

Subscala: Siguranță
Descriere: Pentru o astfel de persoană este important să caute şi să realizeze activități în care ştie
exact ce urmează să se întâmple, care sunt factorii implicați, ce are de făcut, care sunt urmările.
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Scor brut: 16
Nivel obținut: 80%

Subscala: Provocare
Descriere: Pentru o astfel de persoană este important să caute activități riscante, cu un nivel mare de
complexitate al strategiilor de planificare, realizare şi monitorizare.
Scor brut: 16
Nivel obținut: 80%
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EVALUAREA STRATEGIILOR DE INVĂȚARE
INSTRUMENT: Chestionare de evaluare a strategiilor de învățare şi a motivației şcolare (SMALSI)
(data efectuării: 06.09.2016 22:25)
Evaluator: autoevaluare
Descriere: SMALSI este un chestionar (de autoevaluare) conceput pentru a evalua 10 constructe
principale asociate cu motivația şcolară şi cu strategiile de învățare, 7 dintre acestea se axează pe
punctele tari ale elevului, iar 3 vizează punctele sale slabe.
Scala: Strategiile de studiu (STUDIU)
Descriere: Scala evaluează capacitatea elevului de a-şi dezvolta o strategie şi de a o aplica, precum şi
de a identifica informațiile importante, a face legături în timpul procesului de învățare, a utiliza resurse
diferite atunci când nu înțelege un concept şi de a folosi strategii pentru memorare şi codificare.
Scor brut: 31
Scor cotat: 56T (0-100)

Descriptor calitativ: puncte tari dezvoltate la un nivel mediu (40T..60T)
Interpretare: Câteodată îşi planifică foarte bine activitatea de studiu, repetă într-o oarecare măsură,
caută materialele de studiu importante.
Scala: Abilități de luare de notițe/ascultare (NOTAT)
Descriere: Scala evaluează abilitățile de luare de notițe şi strategiile de marcare a unui text, ce
constituie strategii de învățare specifice, asociate cu capacitatea de a distinge între informațiile
importante şi cele irelevante.
Scor brut: 32
Scor cotat: 51T (0-100)

Descriptor calitativ: puncte tari dezvoltate la un nivel mediu (40T..60T)
Interpretare: Ia notițe şi ascultă cu un nivel mediu de atenție, în general este meticulos, dar nu are un
plan specific situației.
Scala: Strategii de citire/înțelegere (CITIT)
Descriere: Scala evaluează strategiile de citire şi de înțelegere.
Scor brut: 20
Scor cotat: 54T (0-100)
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Descriptor calitativ: puncte tari dezvoltate la un nivel mediu (40T..60T)
Interpretare: Foloseşte strategii mai puțin eficiente pentru înțelegerea informațiilor studiate; uneori totuşi
apelează la tehnici de organizare mai avansate.
Scala: Abilități de scriere/cercetare (SCRIS)
Descriere: Scala evaluează abilitățile de scriere şi de cercetare.
Scor brut: 20
Scor cotat: 50T (0-100)

Descriptor calitativ: puncte tari dezvoltate la un nivel mediu (40T..60T)
Interpretare: Utilizează uneori materiale şi surse de informații, ştie cum să folosească astfel de
materiale, câteodată foloseşte scheme de idei sau alte metode avansate de organizare.
Scala: Strategii folosite la teste (TEST)
Descriere: Scala se focalizează pe metodele aplicate pentru a demonstra cu succes modul în care un
elev a învățat.
Scor brut: 36
Scor cotat: 57T (0-100)

Descriptor calitativ: puncte tari dezvoltate la un nivel mediu (40T..60T)
Interpretare: Se descurcă mediocru în a-şi elabora şi aplica strategii cu ocazia unui test.
Scala: Tehnici de organizare (ORG)
Descriere: Scala evaluează practicile elevului privind organizarea materialelor de studiu şi a celor
folosite la şcoală, structurarea sarcinilor primite în timpul orelor sau pentru acasă, precum şi organizarea
temelor.
Scor brut: 40
Scor cotat: 63T (0-100)

Descriptor calitativ: puncte tari foarte bine dezvoltate (61T..70T)
Interpretare: Se descurcă foarte bine în a-şi organiza materialele de studiu şi în a-şi gestiona spațiul de
studiu; are grijă de materialele de studiu.
Scala: Gestionarea timpului (TIMP)
Descriere: Scala evaluează abilitățile elevului de a gestiona şi utiliza timpul în mod eficient, de a aprecia
timpul necesar pentru sarcinile şcolare şi de a-şi repartiza timpul în mod corespunzător dificultății
acestora.
Scor brut: 24
Scor cotat: 47T (0-100)
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Descriptor calitativ: puncte tari dezvoltate la un nivel mediu (40T..60T)
Interpretare: Se descurcă mediocru în a-şi gestiona şi aloca timpul când învață, îşi programează
activitățile şi le respectă, dar nu în mod sistematic; foloseşte planuri, dar nu în mod sistematic.
Scala: Motivația academică scăzută (MOTSCA)
Descriere: Scala evaluează lipsa motivației intrinseci a elevului de a se implica în diferite sarcini şcolare
şi de a le finalize cu succes.
Scor brut: 6
Scor cotat: 40T (0-100)

Descriptor calitativ: puncte slabe nu cu mult mai problematice decât la majoritatea elevilor (40T..60T)
Interpretare: Motivație medie de a avea reuşite academice.
Scala: Anxietatea față de teste (TANX)
Descriere: Scala evaluează măsura în care elevul resimte simptome de anxietate asociate direct cu
participarea la un test sau supunerea la orice tip de evaluare a performanțelor.
Scor brut: 13
Scor cotat: 39T (0-100)

Descriptor calitativ: puncte slabe mai problematice decât la majoritatea elevilor (30T..39T)
Interpretare: Se simte confortabil privind majoritatea examinărilor, mai ales dacă se simte bine pregătit,
puține îngrijorări legate de performanța sa.
Scala: Dificultăți de concentrare/atenție (DIFCON)
Descriere: Scala evaluează percepția elevului despre propriile abilități de a participa activ la orele de
curs şi la alte sarcini şcolare, de a-şi adapta nivelul de atenție în funcție de ceea ce i se cere să facă, de
a-şi monitoriza atenția acordată unei sarcini şi de a ignora eventualele elemente perturbatoare.
Scor brut: 12
Scor cotat: 45T (0-100)

Descriptor calitativ: puncte slabe nu cu mult mai problematice decât la majoritatea elevilor (40T..60T)
Interpretare: Abilități medii de ascultare şi atenție în timpul orei de curs.
Scor INC: 0
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IERARHIZAREA OCUPAȚIILOR
PRINCIPII
1. Toate rezultatele evaluării au fost convertite în 5 nivele (de la 1 = nivel foarte slab, până la 5 = nivel
foarte bun), pentru a se putea face comparația cu nivelele cerute în profilele ocupaționale.
2. Pentru comparația cu profilele ocupaționale, se iau în calcul doar rezultatele la următoarele categorii
de criterii*: aptitudini cognitive, aptitudini non-cognitive și interese profesionale. Dacă persoana
a fost evaluată și după alte criterii, rezultatele apar în prima parte a prezentului raport, dar nu sunt
luate în calculul abaterilor de mai jos.
3. Ierarhizarea ocupațiilor se face pe baza unui calcul de similaritate – cu cât caracteristicile ocupațiilor
sunt mai similare cu rezultatele evaluării, cu atât ocupațiile respective vor apărea primele în listă.
4. Profilele ocupaționale care se iau în calcul sunt în concordanță cu Codul Ocupațiilor din România și
au fost create de către compania Cognitrom în urma unor cercetări de specialitate.
* pe baza studiilor de până în acest moment.

LEGENDĂ – cum citim informațiile de mai jos:
Codificările din tabele:
Aptitudini cognitive:
1. cgn1 = Abilitatea generală de învăţare
2. cgn2 = Aptitudinea verbală
3. cgn3 = Aptitudinea numerică
4. cgn4 = Aptitudinea spaţială
5. cgn5 = Aptitudinea de percepţie a formei
6. cgn6 = Abilităţi funcţionăreşti
7. cgn7 = Rapiditatea în reacţii
8. cgn8 = Capacitatea decizională

Aptitudini non-cognitive:
9. ncg1 = Aptitudini artistice
10. ncg2 = Aptitudini auditive
11. ncg3 = Aptitudini fizice
12. ncg4 = Aptitudini interpersonale
13. ncg5 = Aptitudini muzicale
14. ncg6 = Aptitudini psihomotrice
15. ncg7 = Aptitudini vizuale
Interese profesionale:
16. int1 = Ierarhizare interese

Informațiile prezentate:
Un exemplu:

Titlul postului (cu un cod specific din platforma noastră)
+ calculele realizate*

1. [411001] FUNCTIONAR ADMINISTRATIV (abatere: 20,00% / pondere pozitivă: 0,00% /
pondere negativă: 100,00%)

Linia 1: criteriile după
care se calculează
similaritatea
Linia 2: nivelele cerute de
ocupația respectivă

cmp

cgn1

cgn2

cgn3

cgn4

cgn5 cgn6 cgn7

cgn8

ncg1 ncg2 ncg3 ncg4 ncg5 ncg6 ncg7 int1

n.cerute

4

4

3

2

2

5

3

3

3

3

3

0

0

0

3

CER

n.determ. 1

2

2

1

2

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

CER

-25,0% -25,0% -

-

-

-

-

-

-

0,0%

abatere

-75,0% -50,0% -25,0% -25,0% 0,0% -

Ierarhiile de interese –
vezi descrierea fiecărei
litere atunci când se
prezintă rezultatul la
testul de Interese.

Linia 3: rezultatele
evaluării
Linia 4: se calculează diferența între nivele (dacă
rezultatul evaluării este mai mic decât nivelul
postului, abaterea va fi negativă)
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* Abaterea = distanța între cerințele din profilul ocupațional și rezultatele obținute la evaluare; această
distanță poate fi „în sus” (evaluarea este mai bună decât cerințele) și/sau „în jos” (sub cerințe).
Abaterea / distanța este un rezultat compus din rezultatele tuturor evaluărilor efectuate. La unele evaluări,
persoana poate fi peste cerințe, la altele sub cerințe. Această informație este oferită între paranteze prin
calculul de ponderi. În acest context:
Pondere pozitivă = cât la sută din abaterea obținută este explicată de evaluări peste nivelul cerut;
Pondere negativă = cât la sută din abaterea obținută este explicată de evaluări sub nivelul cerut;
Câteva exemple:
Abatere 20,0% (pondere pozitivă: 0%; pondere negativă: 100%) = înseamnă că „persoana evaluată
este la o distanță de 20% de cerințele ocupației; toată această distanță este explicată de scoruri sub
nivelele cerute – deoarece ponderea negativă este de 100%”
Abatere 37,5% (pondere pozitivă: 91,7%, pondere negativă: 8,3%) = înseamnă că “persoana este la o
distanță de cerințele ocupației de 37,5 %; o mare parte din această distanță (91,7%) este peste nivelul
cerut, iar o mică parte (8,3%) se află sub nivelul cerut de ocupație.”
Abatere 50,0% (pondere pozitivă: 100,0%, pondere negativă: 0,0%) = înseamnă că „persoana este la
o distanță de 50% de cerințele ocupației; toată această distanță este peste nivelul cerut – deoarece
ponderea pozitivă este 100%.”
Abatere globală 0% (pondere pozitivă: 0,0%, pondere negativă: 0,0%) = înseamnă că „persoana se
potrivește exact pe cerințele ocupației”

IERARHIZARE

1. [263219] EXPERT LOCALIZARE (abatere: 3,13% / pondere pozitivă: 33,33% / pondere negativă:
66,67%)
cmp

cgn1 cgn2 cgn3 cgn4 cgn5

cgn6 cgn7

cgn8

ncg1

ncg2

ncg3 ncg4 ncg5

ncg6

ncg7 int1

n.cerute

4

4

4

3

3

3

3

4

0

0

4

4

0

0

4

EIC

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% -25,0% -25,0% 75,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 50,0% 0,0% 0,0%

2. [x00006] ADMINISTRATOR WEB (abatere: 7,29% / pondere pozitivă: 71,43% / pondere
negativă: 28,57%)
cmp

cgn1 cgn2 cgn3 cgn4 cgn5

cgn6 cgn7

cgn8 ncg1

ncg2

ncg3 ncg4 ncg5

ncg6

ncg7

int1

n.cerute

4

4

4

3

3

3

4

3

0

3

4

4

0

0

3

EIC

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% -50,0% 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0% 50,0% 25,0% 0,0%

3. [214117] INGINER INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI (abatere: 7,50% / pondere pozitivă: 58,33%
/ pondere negativă: 41,67%)
cmp

cgn1

cgn2

cgn3 cgn4 cgn5 cgn6 cgn7

cgn8

ncg1 ncg2 ncg3 ncg4

ncg5

ncg6

ncg7

int1

n.cerute

5

3

4

3

4

3

3

4

3

4

4

3

0

0

3

EIR

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS
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abatere

-25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -25,0% -25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 100,0% 50,0% 25,0% 0,0%

4. [213252] INGINER DE CERCETARE IN SILVICULTURA (abatere: 10,42% / pondere pozitivă:
70,00% / pondere negativă: 30,00%)
cmp

cgn1

cgn2

cgn3 cgn4 cgn5 cgn6 cgn7

cgn8

ncg1 ncg2

ncg3

ncg4

ncg5

ncg6

ncg7

int1

n.cerute

5

3

4

3

4

3

3

4

3

3

3

3

0

0

0

EIS

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

-25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -25,0% -25,0% 0,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 50,0% 100,0% 0,0%

5. [214514] INGINER IN INDUSTRIA ALIMENTARA (abatere: 10,42% / pondere pozitivă: 70,00% /
pondere negativă: 30,00%)
cmp

cgn1 cgn2

cgn3 cgn4

cgn5 cgn6 cgn7

cgn8

ncg1

ncg2

ncg3 ncg4

ncg5

ncg6

ncg7

int1

n.cerute

4

3

4

4

4

3

3

4

0

3

4

3

0

0

3

EIR

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

0,0% 25,0% 0,0% -25,0% 0,0% 0,0% -25,0% -25,0% 75,0% 25,0% 0,0% 25,0% 100,0% 50,0% 25,0% 0,0%

6. [121306] MANAGER DE SECURITATE (abatere: 10,83% / pondere pozitivă: 71,15% / pondere
negativă: 28,85%)
cmp

cgn1 cgn2

cgn3 cgn4 cgn5 cgn6 cgn7

cgn8

ncg1 ncg2

ncg3

ncg4

ncg5

ncg6

ncg7

int1

n.cerute

4

3

4

3

4

3

4

4

3

3

3

3

0

0

3

EIS

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -50,0% -25,0% 0,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 50,0% 25,0% 0,0%

7. [235904] DESIGNER INSTRUCTIONAL (abatere: 11,46% / pondere pozitivă: 81,82% / pondere
negativă: 18,18%)
cmp

cgn1 cgn2 cgn3

cgn4

cgn5 cgn6 cgn7

cgn8 ncg1

ncg2

ncg3

ncg4

ncg5

ncg6

ncg7

int1

n.cerute

4

4

3

4

4

3

3

3

0

0

3

3

0

0

3

EIC

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

0,0% 0,0% 25,0% -25,0% 0,0% 0,0% -25,0% 0,0% 75,0% 100,0% 25,0% 25,0% 100,0% 50,0% 25,0% 0,0%

8. [242318] CONSULTANT INTERN IN RESURSE UMANE (abatere: 11,67% / pondere pozitivă:
59,52% / pondere negativă: 40,48%)
cmp

cgn1 cgn2 cgn3

cgn4

cgn5

cgn6 cgn7

cgn8 ncg1

ncg2

ncg3

ncg4

ncg5

ncg6

ncg7 int1

n.cerute

4

4

3

1

1

3

3

3

0

0

3

3

0

0

4

IES

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 0,0% -25,0% 0,0% 75,0% 100,0% 25,0% 25,0% 100,0% 50,0% 0,0% -10,0%

9. [143909] DIRECTOR DE AGENTIE DE TURISM TOUROPERATOARE/DETAILISTA/FILIALA/SUCURSALA (abatere: 11,90% / pondere pozitivă:
70,00% / pondere negativă: 30,00%)
cmp

cgn1 cgn2 cgn3 cgn4 cgn5

cgn6 cgn7

cgn8

ncg1

ncg2

ncg3

ncg4

ncg5

ncg6

ncg7

int1

n.cerute

4

4

4

3

2

3

4

4

0

0

0

0

0

0

3

EIS

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS
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abatere

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% -50,0% -25,0% 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 25,0% 0,0%

10. [213201] CONSILIER INGINER AGRONOM (abatere: 12,08% / pondere pozitivă: 63,79% /
pondere negativă: 36,21%)
cmp

cgn1 cgn2

cgn3 cgn4 cgn5 cgn6 cgn7

cgn8 ncg1 ncg2

ncg3

ncg4

ncg5

ncg6

ncg7

int1

n.cerute

4

3

4

3

4

3

3

3

3

3

3

3

0

0

3

IES

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 50,0% 25,0% -10,0%

11. [325715] MANAGER IN DOMENIUL SIGURANTEI ALIMENTARE (abatere: 12,50% / pondere
pozitivă: 83,33% / pondere negativă: 16,67%)
cmp

cgn1 cgn2

cgn3 cgn4 cgn5

cgn6 cgn7

cgn8

ncg1

ncg2

ncg3

ncg4

ncg5

ncg6

ncg7

int1

n.cerute

4

3

4

3

3

3

3

4

0

0

3

3

0

0

3

EIS

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% -25,0% -25,0% 75,0% 100,0% 25,0% 25,0% 100,0% 50,0% 25,0% 0,0%

12. [143908] MANAGER IN ACTIVITATEA DE TURISM (abatere: 12,50% / pondere pozitivă: 0,00% /
pondere negativă: 100,00%)
cmp

cgn1 cgn2 cgn3 cgn4

cgn5

cgn6 cgn7

cgn8

ncg1

ncg2

ncg3

ncg4

ncg5

ncg6

ncg7 int1

n.cerute

4

4

4

2

2

3

3

5

0

0

0

0

0

0

4

ESC

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 0,0% -25,0% -50,0% 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 0,0% -25,0%

13. [243302] REPREZENTANT MEDICAL (abatere: 13,10% / pondere pozitivă: 72,73% / pondere
negativă: 27,27%)
cmp

cgn1 cgn2 cgn3

cgn4 cgn5

cgn6

cgn7

cgn8 ncg1

ncg2

ncg3

ncg4

ncg5

ncg6

ncg7

int1

n.cerute

4

4

3

3

2

4

4

3

0

3

3

3

3

0

3

EIC

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 50,0% -25,0% -50,0% 0,0% 75,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 50,0% 25,0% 0,0%

14. [111226] SUBPREFECT (abatere: 13,54% / pondere pozitivă: 76,92% / pondere negativă:
23,08%)
cmp

cgn1 cgn2 cgn3

cgn4 cgn5

cgn6

cgn7

cgn8

ncg1

ncg2

ncg3

ncg4

ncg5

ncg6

ncg7

int1

n.cerute

4

4

3

3

3

4

3

4

0

0

3

3

0

0

3

EIC

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 25,0% -25,0% -25,0% -25,0% 75,0% 100,0% 25,0% 25,0% 100,0% 50,0% 25,0% 0,0%

15. [241222] CONSULTANT FISCAL (abatere: 13,54% / pondere pozitivă: 76,92% / pondere
negativă: 23,08%)
cmp

cgn1 cgn2

cgn3 cgn4 cgn5

cgn6

cgn7

cgn8 ncg1

ncg2

ncg3

ncg4

ncg5

ncg6

ncg7

int1

n.cerute

4

3

4

3

3

5

3

3

0

0

3

3

0

0

3

EIC

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% -50,0% -25,0% 0,0% 75,0% 100,0% 25,0% 25,0% 100,0% 50,0% 25,0% 0,0%
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16. [251402] SPECIALIST IN PROCEDURI SI INSTRUMENTE DE SECURITATE A SISTEMELOR
INFORMATICE (abatere: 13,54% / pondere pozitivă: 76,92% / pondere negativă: 23,08%)
cmp

cgn1 cgn2

cgn3 cgn4 cgn5

cgn6 cgn7

cgn8

ncg1

ncg2

ncg3

ncg4

ncg5

ncg6

ncg7

int1

n.cerute

4

3

4

3

3

3

4

4

0

3

3

3

0

0

3

EIC

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% -50,0% -25,0% 75,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 50,0% 25,0% 0,0%

17. [263204] ANALIST IN TURISM (abatere: 13,54% / pondere pozitivă: 76,92% / pondere negativă:
23,08%)
cmp

cgn1 cgn2

cgn3 cgn4 cgn5

cgn6 cgn7

cgn8

ncg1

ncg2

ncg3

ncg4

ncg5

ncg6

ncg7

int1

n.cerute

4

3

4

3

3

3

4

4

0

0

3

3

0

0

3

EIC

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% -50,0% -25,0% 75,0% 100,0% 25,0% 25,0% 100,0% 50,0% 25,0% 0,0%

18. [264205] CORESPONDENT PRESA (abatere: 13,54% / pondere pozitivă: 76,92% / pondere
negativă: 23,08%)
cmp

cgn1 cgn2

cgn3

cgn4 cgn5

cgn6

cgn7

cgn8 ncg1

ncg2

ncg3

ncg4

ncg5

ncg6

ncg7

int1

n.cerute

4

5

3

3

3

4

3

3

0

3

3

3

0

0

3

EIA

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

0,0% -25,0% 25,0% 0,0% 25,0% -25,0% -25,0% 0,0% 75,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 50,0% 25,0% 0,0%

19. [325702] MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU (abatere: 13,54% /
pondere pozitivă: 76,92% / pondere negativă: 23,08%)
cmp

cgn1 cgn2

cgn3 cgn4 cgn5

cgn6 cgn7

cgn8

ncg1

ncg2

ncg3

ncg4

ncg5

ncg6

ncg7

int1

n.cerute

4

3

4

3

3

3

4

4

0

0

3

3

0

0

0

EIC

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% -50,0% -25,0% 75,0% 100,0% 25,0% 25,0% 100,0% 50,0% 100,0% 0,0%

20. [x00004] ADMINISTRATOR INTRANET (abatere: 13,54% / pondere pozitivă: 76,92% / pondere
negativă: 23,08%)
cmp

cgn1 cgn2

cgn3 cgn4 cgn5

cgn6 cgn7

cgn8

ncg1

ncg2

ncg3

ncg4

ncg5

ncg6

ncg7

int1

n.cerute

4

3

4

3

3

3

4

4

0

3

3

3

0

0

3

EIC

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% -50,0% -25,0% 75,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 50,0% 25,0% 0,0%

21. [265428] COORDONATOR PRODUCTIE FILM (abatere: 13,54% / pondere pozitivă: 7,69% /
pondere negativă: 92,31%)
cmp

cgn1 cgn2 cgn3 cgn4

cgn5

cgn6 cgn7

cgn8

ncg1

ncg2

ncg3 ncg4 ncg5

ncg6

ncg7

int1

n.cerute

4

4

4

4

3

3

4

4

0

0

4

4

0

0

0

EAI

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

0,0% 0,0% 0,0% -25,0% 25,0% 0,0% -50,0% -25,0% 75,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 50,0% 100,0% -25,0%

22. [x00011] ANALIST MARKETING (abatere: 13,75% / pondere pozitivă: 53,03% / pondere
negativă: 46,97%)
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cmp

cgn1 cgn2 cgn3 cgn4 cgn5

cgn6 cgn7

cgn8

ncg1

ncg2

ncg3

ncg4

ncg5

ncg6

ncg7 int1

n.cerute

4

4

4

3

3

3

4

4

0

3

3

3

0

0

4

IEC

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% -50,0% -25,0% 75,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 50,0% 0,0% -10,0%

23. [122313] DIRECTOR PROIECT (abatere: 13,89% / pondere pozitivă: 70,00% / pondere negativă:
30,00%)
cmp

cgn1 cgn2 cgn3

cgn4

cgn5

cgn6

cgn7

cgn8

ncg1

ncg2

ncg3

ncg4

ncg5

ncg6

ncg7

int1

n.cerute

4

4

3

2

2

4

3

4

0

0

0

0

0

0

3

EIC

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 50,0% -25,0% -25,0% -25,0% 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 25,0% 0,0%

24. [141203] DIRECTOR DE DEPARTAMENT CATERING (abatere: 13,89% / pondere pozitivă:
70,00% / pondere negativă: 30,00%)
cmp

cgn1 cgn2

cgn3 cgn4 cgn5

cgn6

cgn7

cgn8

ncg1

ncg2

ncg3

ncg4

ncg5

ncg6

ncg7

int1

n.cerute

4

3

4

3

2

2

4

4

0

0

0

0

0

0

3

EIS

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 50,0% 25,0% -50,0% -25,0% 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 25,0% 0,0%

25. [241241] ANALIST CREDITE (abatere: 13,89% / pondere pozitivă: 70,00% / pondere negativă:
30,00%)
cmp

cgn1 cgn2

cgn3 cgn4

cgn5

cgn6

cgn7

cgn8

ncg1

ncg2

ncg3

ncg4

ncg5

ncg6

ncg7

int1

n.cerute

4

3

4

2

2

4

3

4

0

0

3

3

0

0

0

EIC

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

0,0% 25,0% 0,0% 25,0% 50,0% -25,0% -25,0% -25,0% 75,0% 100,0% 25,0% 25,0% 100,0% 50,0% 100,0% 0,0%

26. [x00058] REFERENT COMERT EXTERIOR IN INDUSTRIA TEXTILA (abatere: 14,58% /
pondere pozitivă: 71,43% / pondere negativă: 28,57%)
cmp

cgn1 cgn2

cgn3 cgn4 cgn5

cgn6

cgn7

cgn8

ncg1

ncg2

ncg3

ncg4

ncg5

ncg6

ncg7

int1

n.cerute

4

3

4

3

3

5

3

4

0

0

3

3

0

0

3

EIR

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% -50,0% -25,0% -25,0% 75,0% 100,0% 25,0% 25,0% 100,0% 50,0% 25,0% 0,0%

27. [242108] MANAGER IMBUNATATIRE PROCESE (abatere: 14,58% / pondere pozitivă: 64,29% /
pondere negativă: 35,71%)
cmp

cgn1

cgn2 cgn3 cgn4 cgn5

cgn6 cgn7

cgn8

ncg1

ncg2

ncg3

ncg4

ncg5

ncg6

ncg7

int1

n.cerute

5

4

4

3

3

3

4

5

0

0

3

3

0

0

3

EIC

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

-25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% -50,0% -50,0% 75,0% 100,0% 25,0% 25,0% 100,0% 50,0% 25,0% 0,0%

28. [251206] MANAGER PROIECT INFORMATIC (abatere: 14,58% / pondere pozitivă: 64,29% /
pondere negativă: 35,71%)
cmp

cgn1

cgn2 cgn3 cgn4 cgn5

cgn6 cgn7

cgn8

ncg1

ncg2

ncg3

ncg4

ncg5

ncg6

ncg7

int1
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n.cerute

5

4

4

3

3

3

4

5

0

0

3

3

0

0

3

EIC

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

-25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% -50,0% -50,0% 75,0% 100,0% 25,0% 25,0% 100,0% 50,0% 25,0% 0,0%

29. [213240] INGINER DE CERCETARE IN AGRICULTURA (abatere: 14,79% / pondere pozitivă:
49,30% / pondere negativă: 50,70%)
cmp

cgn1

cgn2

cgn3 cgn4 cgn5 cgn6 cgn7

cgn8

ncg1 ncg2

ncg3

ncg4

ncg5

ncg6

ncg7

int1

n.cerute

5

3

4

3

4

3

4

4

3

3

3

3

0

0

0

IES

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

-25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -50,0% -25,0% 0,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 50,0% 100,0% -10,0%

30. [213246] INGINER DE CERCETARE IN HORTICULTURA (abatere: 14,79% / pondere pozitivă:
49,30% / pondere negativă: 50,70%)
cmp

cgn1

cgn2

cgn3 cgn4

cgn5 cgn6

cgn7

cgn8

ncg1 ncg2

ncg3

ncg4

ncg5

ncg6

ncg7

int1

n.cerute

5

3

4

4

4

3

3

4

3

3

3

3

0

0

0

IES

n.determ. 4

4

4

3

4

3

2

3

3

4

4

4

4

2

4

EIS

abatere

-25,0% 25,0% 0,0% -25,0% 0,0% 0,0%

abatere

-25,0% 25,0% 0,0% 0,0%

-25,0% -25,0% 0,0% 25,0%

0,0% -25,0% -25,0% -25,0% 75,0%

25,0% 25,0% 100,0% 50,0% 100,0% -10,0%

25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 50,0% 25,0%

-50,0%
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CONCLUZII și RECOMANDĂRI:

(se completează de către psiholog)
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ANEXA DATE BRUTE
Instrument
Flexibilitatea categorizării

Inhibiție cognitivă
Memorie de lucru
Raționament analitic

Comutarea atenției
Transfer analogic

Sintaxă

Vocabular

Răspunsuri
R1=a; T1=4565; R2=b; T2=5952; R3=c; T3=4494; R4=c; T4=5209; R5=b;
T5=4989; R6=c; T6=4877; R7=a; T7=4863; R8=a; T8=4944; R9=a; T9=4016;
R10=c; T10=5398; R11=c; T11=6469; R12=c; T12=5421; R13=a; T13=3493;
R14=b; T14=3581; R15=a; T15=6340; R16=c; T16=4176; R17=b; T17=3348;
R18=b; T18=3575; R19=a; T19=3435; R20=b; T20=3589; R21=a; T21=4457;
R22=a; T22=3688; R23=c; T23=4145; R24=b; T24=6605; R25=a; T25=3876;
R26=a; T26=4022; R27=a; T27=4293;
RENUNȚĂRI=0
R1=0.20;
RENUNȚĂRI=1
R1=17.00;
RENUNȚĂRI=1
R1=b; T1=10871; R2=c; T2=16568; R3=a; T3=21229; R4=c; T4=81982;
R5=c; T5=39277; R6=a; T6=79965; R7=d; T7=15248; R8=b; T8=25100;
R9=b; T9=29712; R10=d; T10=26914; R11=b; T11=50342; R13=d;
T13=25236; R14=b; T14=39493; R15=c; T15=9655; R16=a; T16=63738;
R17=b; T17=44507; R18=d; T18=43972; R19=b; T19=42969; R20=b;
T20=53828; R21=c; T21=29271; R22=a; T22=18824; R23=d; T23=16041;
R24=a; T24=24962;
RENUNȚĂRI=0
R1=9.50-4.68;
RENUNȚĂRI=0
R1=b; T1=8284; R2=d; T2=6307; R3=c; T3=6499; R4=c; T4=5897; R5=b;
T5=7112; R6=c; T6=6650; R7=b; T7=6749; R8=a; T8=6874; R9=d; T9=6566;
R10=a; T10=7115; R11=a; T11=8766; R12=b; T12=7823; R13=b; T13=9326;
R14=c; T14=6779; R15=b; T15=11903; R16=b; T16=9536; R17=a;
T17=11431; R18=a; T18=18616; R19=d; T19=10895; R20=b; T20=34388;
R21=d; T21=40719; R22=b; T22=20413; R23=b; T23=8294; R24=b;
T24=5890; R25=b; T25=11306; R26=c; T26=8472; R27=b; T27=17723;
R28=a; T28=9586; R29=a; T29=4467; R30=b; T30=4123; R31=a;
T31=10120; R32=a; T32=34301; R33=a; T33=9083; R34=a; T34=13222;
R35=b; T35=6981; R36=c; T36=14293; R37=a; T37=7767; R38=b;
T38=14549; R39=b; T39=15916; R40=d; T40=7525;
RENUNȚĂRI=0
R1=b; T1=8716; R2=c; T2=11547; R3=c; T3=12116; R4=a; T4=8793; R5=a;
T5=11287; R6=c; T6=10088; R7=b; T7=4747; R8=-; T8=306; R9=b; T9=9152;
R10=b; T10=9591; R11=b; T11=17599; R12=b; T12=16686; R13=a;
T13=26050; R14=b; T14=16899; R15=a; T15=19570; R16=b; T16=11161;
R17=c; T17=6697; R21=c; T21=8518; R22=b; T22=8812; R23=b;
T23=12315; R24=a; T24=11476; R25=c; T25=9682; R26=b; T26=16925;
R27=a; T27=24603; R28=c; T28=10257; R29=a; T29=8583;
RENUNȚĂRI=0
R1=d; T1=9680; R2=d; T2=5279; R3=d; T3=7354; R4=b; T4=7024; R5=c;
T5=7414; R6=d; T6=8139; R7=b; T7=8709; R8=a; T8=10289; R9=d;
T9=7002; R10=c; T10=12532; R11=c; T11=5697; R12=d; T12=7343; R13=d;
T13=4949; R14=c; T14=4724; R15=c; T15=7066; R16=c; T16=6901; R17=a;
T17=5152; R18=d; T18=9629; R19=a; T19=7770; R20=d; T20=6888; R21=b;
T21=8564; R22=c; T22=6341; R23=d; T23=13236; R24=a; T24=6973;
R25=c; T25=6021; R26=d; T26=10254; R27=d; T27=7428; R28=d;
T28=7723; R29=c; T29=6171; R30=a; T30=5035;
RENUNȚĂRI=0
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Înțelegerea textelor

Calcul matematic

Raționament matematic

Generare de imagini

Imagini mintale transformări

Orientarea spațială

Analiză perceptuală
complexă

Constanța formei

Perceperea detaliilor

Abilități funcționăreşti

Timp de reacție simplu (TRS)
Timp de reacție în accesarea
memoriei (TRM)
Timp de reacție în alegeri
(TRA)

R1=a; T1=68716; R2=c; T2=13053; R3=a; T3=44889; R4=c; T4=17457;
R5=c; T5=15844; R6=b; T6=30206; R7=b; T7=46838; R8=c; T8=19236;
R9=c; T9=21360; R10=a; T10=23286; R11=d; T11=19325; R12=a;
T12=22440; R13=c; T13=38606; R14=a; T14=20528; R15=d; T15=31554;
R16=b; T16=23244; R17=c; T17=75841; R18=c; T18=35413; R19=c;
T19=36013; R20=b; T20=18778; R21=a; T21=62159;
RENUNȚĂRI=0
R1=c; T1=4476; R2=a; T2=15006; R3=b; T3=8572; R4=c; T4=14790; R5=b;
T5=6438; R6=a; T6=7726; R7=d; T7=5742; R8=c; T8=8502; R9=c;
T9=14959; R10=a; T10=23283; R11=b; T11=16030; R12=b; T12=13138;
R13=d; T13=88197; R14=c; T14=12783; R15=c; T15=30544;
RENUNȚĂRI=0
R1=c; T1=11152; R2=d; T2=9415; R3=a; T3=15559; R4=d; T4=11860; R5=a;
T5=29158; R6=d; T6=13084; R7=d; T7=62181; R8=d; T8=63916; R9=b;
T9=27617; R10=d; T10=29296; R11=d; T11=96737; R12=b; T12=28371;
R13=b; T13=7980; R14=a; T14=13688; R15=c; T15=13840; R16=c;
T16=53545; R17=d; T17=78457; R18=d; T18=14059;
RENUNȚĂRI=0
R1=b; T1=10322; R2=d; T2=9211; R3=a; T3=11255; R4=a; T4=9761; R5=b;
T5=13023; R6=c; T6=14709; R7=a; T7=12016; R8=c; T8=12343; R9=b;
T9=16374; R10=c; T10=13970; R11=a; T11=20597; R12=d; T12=12869;
R13=d; T13=18964; R14=a; T14=13937; R15=a; T15=11142;
RENUNȚĂRI=0
R1=a,c; T1=37182; R2=a,d; T2=22518; R3=a,d; T3=34887; R4=a,c;
T4=21012; R5=b,d; T5=35474; R6=b,d; T6=28543; R7=b,c; T7=23984;
R8=c,d; T8=17947; R9=a,c; T9=27581; R10=b,d; T10=13602;
RENUNȚĂRI=0
R1=b,c; T1=17372; R2=c,d; T2=26472; R3=c,d; T3=32996; R4=a,c;
T4=23119; R5=a,b; T5=25120; R6=a,c; T6=19019; R7=a,b; T7=35720;
R8=a,d; T8=34160; R9=a,c; T9=28439; R10=a,c; T10=23949;
RENUNȚĂRI=0
R1=2,7,8; T1=48973; R2=10; T2=22000; R3=4,8; T3=46109; R4=1,2,10;
T4=39560; R5=1,4,5,7,8; T5=62165; R6=2,6,10; T6=25449; R7=4,5,6,8,10;
T7=40695; R8=1,6; T8=26128; R9=2,5,6,7; T9=34100; R10=1,4,5;
T10=34446; R11=1,2,4; T11=36016; R12=2,10; T12=30147;
RENUNȚĂRI=0
R1=3; T1=6107; R2=2; T2=10948; R3=3; T3=7902; R4=2; T4=7758; R5=4;
T5=9968; R6=2; T6=7335; R7=2; T7=9044; R8=4; T8=9924; R9=2;
T9=35802; R10=2; T10=35781; R11=2; T11=38984; R12=6; T12=26606;
RENUNȚĂRI=0
R1=c; T1=9959; R2=a; T2=17028; R3=c; T3=14045; R4=a; T4=31863; R5=d;
T5=24978; R6=d; T6=25797; R7=a; T7=38429; R8=b; T8=29782; R9=b;
T9=15977; R10=c; T10=18396;
RENUNȚĂRI=0
R1=3; T1=22662; R2=1; T2=24525; R3=3; T3=26857; R4=3; T4=19578;
R5=2; T5=25609; R6=2; T6=38345; R7=4; T7=19523; R8=2; T8=38204;
R9=2; T9=71045; R10=2; T10=34468; R11=4; T11=21335; R12=2;
T12=29575; R13=4; T13=41836; R14=4; T14=27585; R15=2; T15=20143;
RENUNȚĂRI=0
R1=325,1;
RENUNȚĂRI=0
R1=1554,0;
RENUNȚĂRI=0
R1=1223,0;
RENUNȚĂRI=0
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Capacitatea decizională

Chestionar aptitudini artistice
(arte plastice)
Chestionar aptitudini auditive
Chestionar aptitudini fizice
Chestionar aptitudini
interpersonale
Chestionar aptitudini
muzicale
Chestionar aptitudini
psihomotrice
Chestionar aptitudini vizuale
Chestionar de autonomie
personală (AP)

Chestionar de personalitate
cu cinci factori (CP5F)

Chestionarul stilului
explicativ

Chestionarul de coping
cognitiv-emoțional (CERQ)

Chestionar de evaluare a
adolescenților-4 (ASI-4)

R1=c; T1=27136; R2=a; T2=26798; R3=b; T3=24465; R4=c; T4=23139;
R5=b; T5=30634; R6=a; T6=49769; R7=a; T7=24624; R8=a; T8=24832;
R9=a; T9=36785; R10=b; T10=55673; R11=b; T11=26088; R12=a;
T12=28411; R13=c; T13=21134;
RENUNȚĂRI=0
R1=3; R2=2; R3=2;
RENUNȚĂRI=0
R1=4; R2=4;
RENUNȚĂRI=0
R1=3; R2=2; R3=3; R4=4;
RENUNȚĂRI=0
R1=4; R2=4; R3=4; R4=4; R5=5; R6=4;
RENUNȚĂRI=0
R1=3; R2=4; R3=5;
RENUNȚĂRI=0
R1=4; R2=4; R3=4;
RENUNȚĂRI=0
R1=4; R2=4; R3=3; R4=4;
RENUNȚĂRI=0
R1=4; R2=2; R3=4; R4=4; R5=3; R6=2; R7=4; R8=4; R9=5; R10=1; R11=4;
R12=2; R13=3; R14=1; R15=3; R16=4; R17=4; R18=3; R19=3; R20=4;
R21=4; R22=4; R23=4; R24=4; R25=1; R26=4; R27=4; R28=4; R29=2;
R30=4; R31=4; R32=4; R33=4; R34=2; R35=1; R36=2;
RENUNȚĂRI=0
R1=2; R2=4; R3=1; R4=4; R5=3; R6=2; R7=1; R8=5; R9=4; R10=4; R11=3;
R12=4; R13=3; R14=3; R15=4; R16=4; R17=4; R18=5; R19=4; R20=4;
R21=2; R22=3; R23=4; R24=4; R25=4; R26=3; R27=3; R28=2; R29=4;
R30=4; R31=4; R32=2; R33=2; R34=4; R35=5; R36=5; R37=5; R38=2;
R39=4; R40=2; R41=5; R42=4; R43=4; R44=1; R45=4; R46=2; R47=4;
R48=3; R49=4; R50=5; R51=3; R52=4; R53=3; R54=2; R55=4; R56=4;
R57=3; R58=4; R59=4; R60=2; R61=4; R62=3; R63=3; R64=3; R65=2;
R66=4; R67=2; R68=4; R69=1; R70=2; R71=2; R72=3; R73=1; R74=5;
R75=4; R76=3; R77=1; R78=2; R79=4; R80=3; R81=2; R82=4; R83=2;
R84=3; R85=2; R86=3; R87=2; R88=1; R89=4; R90=3; R91=4; R92=3;
R93=1; R94=3; R95=2; R96=2; R97=4; R98=3; R99=4; R100=1; R101=3;
R102=4; R103=4; R104=2; R105=4; R106=2; R107=3; R108=3; R109=4;
R110=5; R111=1; R112=4; R113=4; R114=4; R115=3; R116=3; R117=5;
R118=3; R119=1; R120=4; R121=2; R122=3; R123=4; R124=2; R125=2;
R126=1; R127=3; R128=3; R129=4; R130=2;
RENUNȚĂRI=0
R1=a; R2=b; R3=a; R4=a; R5=b; R6=b; R7=a; R8=a; R9=a; R10=a; R11=a;
R12=b; R13=b; R14=b; R15=b; R16=a; R17=b; R18=b; R19=a; R20=b;
R21=a; R22=a; R23=a; R24=b; R25=b; R26=a; R27=a; R28=a; R29=a;
R30=a; R31=a; R32=a; R33=b; R34=a; R35=b; R36=a; R37=b; R38=b;
R39=a; R40=b; R41=a; R42=a; R43=b; R44=a; R45=a; R46=a; R47=b;
R48=a;
RENUNȚĂRI=0
R1=2; R2=3; R3=2; R4=3; R5=3; R6=4; R7=3; R8=1; R9=3; R10=3; R11=3;
R12=3; R13=4; R14=4; R15=4; R16=3; R17=2; R18=2; R19=3; R20=3;
R21=1; R22=4; R23=3; R24=4; R25=4; R26=1; R27=3; R28=2; R29=3;
R30=2; R31=4; R32=4; R33=4; R34=4; R35=1; R36=2;
RENUNȚĂRI=0
R1=2; R2=2; R3=2; R4=1; R5=2; R6=1; R7=1; R8=2; R9=1; R10=1; R11=1;
R12=1; R13=1; R14=1; R15=2; R16=2; R17=1; R18=2; R19=1; R20=1;
R21=1; R22=1; R23=1; R24=1; R25=1; R26=1; R27=1; R28=1; R29=1;
R30=1; R31=1; R32=1; R33=1; R34=1; R35=1; R36=1; R37=1; R38=1;
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Scala EMAS- STARE

Scala EMAS-PERCEPȚIE

Scala EMAS-TRĂSĂTURĂ

Scala SAS-PERCEPȚIE

Scala SAS-TRĂSĂTURĂ

Scala de autoevaluare a
anxietății la şcolari

R39=1; R40=1; R41=1; R42=1; R43=1; R44=2; R45=2; R46=1; R47=2;
R48=2; R49=2; R50=1; R51=1; R52=2; R53=2; R54=1; R55=2; R56=2;
R57=1; R58=1; R59=1; R60=1; R61=1; R62=1; R63=2; R64=2; R65=1;
R66=1; R67=1; R68=1; R69=1; R70=1; R71=1; R72=1; R73=1; R74=1;
R75=1; R76=1; R77=1; R78=1; R79=1; R80=1; R81=1; R82=1; R83=1;
R84=1; R85=1; R86=1; R87=1; R88=1; R89=1; R90=1; R91=nu; R92=nu;
R93=nu; R94=nu; R95=nu; R96=nu; R97=nu; R98=1; R99=1; R100=1;
R101=1; R102=1; R103=1; R104=1; R105=1; R106=1; R107=1; R108=1;
R109=1; R110=1; R111=1; R112=1; R113=1; R114=1; R115=1; R116=1;
R117=1; R118=1; R119=1; R120=1; R121=Moldovan Daniela; R122=mama;
RENUNȚĂRI=0
R1=1; R2=3; R3=4; R4=4; R5=4; R6=3; R7=3; R8=4; R9=2; R10=5; R11=2;
R12=4; R13=4; R14=4; R15=4; R16=3; R17=3; R18=4; R19=4; R20=3;
RENUNȚĂRI=0
R1=4; R2=4; R3=4; R4=3; R5=3; R6=Sunt o fire timida, nu imi este foarte
usor sa vorbesc cu alte persoane noi si ma balbai cand trebuie sa vorbesc in
fata unor persoane sau cand sunt in jurul altor persoane care ma privesc, in
general ma inteleg bine cu familia si prietenii mei, iar anul acesta la scoala am
trecut printr-o perioada mare de stres, anxietate si oboseala. ; R7=Imi este
teama ca nu voi putea progresa si ca nu imi voi putea indeparta timiditatea. ;
R8=Imi e teama ca voi fi judecata de cei din jurul meu daca voi continua asa
si nu voi fi incurajata sa ies in fata si sa imi spun punctul de vedere, sau ca nu
voi putea fi lasata sa imi spun punctul de vedere. ;
RENUNȚĂRI=0
R1=3; R2=4; R3=4; R4=3; R5=4; R6=3; R7=3; R8=2; R9=3; R10=2; R11=2;
R12=1; R13=2; R14=1; R15=3; R16=4; R17=4; R18=4; R19=4; R20=4;
R21=5; R22=4; R23=4; R24=3; R25=5; R26=4; R27=4; R28=4; R29=3;
R30=3; R31=3; R32=3; R33=3; R34=1; R35=3; R36=2; R37=2; R38=2;
R39=3; R40=2; R41=2; R42=2; R43=4; R44=3; R45=3; R46=2; R47=2;
R48=2; R49=1; R50=3; R51=1; R52=3; R53=1; R54=2; R55=1; R56=2;
R57=1; R58=3; R59=1; R60=2;
RENUNȚĂRI=0
R1=4; R2=3; R3=4; R4=3; R5=Sunt destul de timida cand vine vorba de a
cunoaste persoane noi sau de a incerca sa comunic cu ei, de asemenea sunt
destul de emotiva si nu imi este foarte usor sa ies in fata sa imi spun punctul
de vedere, sau sunt momente in care nu am sansa sau nu sunt lasata sa imi
spun punctul de vedere.; R6=Imi este teama ca nu voi putea progresa si nu
voi putea reusi sa imi inving timiditatea. ; R7=Imi este totodata teama sa nu fiu
judecata de ceilalti. ;
RENUNȚĂRI=0
R1=3; R2=4; R3=2; R4=2; R5=2; R6=5; R7=4; R8=5; R9=4; R10=5; R11=4;
R12=3; R13=5; R14=2; R15=4; R16=3; R17=2; R18=3; R19=2; R20=3;
R21=2; R22=2; R23=2; R24=3; R25=3; R26=3; R27=2; R28=3; R29=2;
R30=3; R31=2; 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=2; R45=3; R46=2; R47=3;
R48=3; R49=2; R50=4; R51=4; R52=3; R53=4; R54=3; R55=4; R56=3;
R57=2; R58=3; R59=2; R60=3; R61=b; R62=b; R63=Eu si cu mama mea
suntem foarte apropiate si pot sa ii spun orice legat de relatiile mele cu
prietenii sau despre baieti sau orice mi se intampla mie sau vietii mele
sociale. ;
RENUNȚĂRI=0
R1=3; R2=2; R3=3; R4=3; R5=2; R6=2; R7=2; R8=4; R9=3; R10=2; R11=1;
R12=4; R13=2; R14=4; R15=1; R16=1; R17=2; R18=2; R19=4; R20=3;
R21=1; R22=4; R23=2; R24=1; R25=1; R26=3; R27=4; R28=2; R29=2;
R30=1; R31=3; R32=2; R33=4; R34=1; R35=2; R36=2; R37=2; R38=3;
R39=1; R40=3; R41=4; R42=3; R43=2; R44=2; R45=0; R46=Nu este cazul de

73
Copyright © 2016 — SC COGNITROM SRL

Scala de evaluare a
tulburărilor din adolescențăforma scurtă (APS-SF)

Inventarul tulburărilor de
comportament alimentar-3
(EDI-3)

Chestionar de evaluare a
intereselor (CEI)

Chestionar de evaluare a
valorilor (V21)

Chestionar de evaluare a
valorilor (V36)

Chestionare de evaluare a
strategiilor de învățare şi a
motivației şcolare (SMALSI)

altceva. ;
RENUNȚĂRI=0
R1=2; R2=2; R3=2; R4=2; R5=1; R6=2; R7=2; R8=2; R9=2; R10=2; R11=2;
R12=1; R13=2; R14=2; R15=1; R16=2; R17=2; R18=2; R19=1; R20=2;
R21=2; R22=2; R23=2; R24=1; R25=1; R26=2; R27=1; R28=2; R29=1;
R30=1; R31=2; R32=1; R33=1; R34=3; R35=1; R36=1; R37=2; R38=2;
R39=2; R40=1; R41=1; R42=1; R43=1; R44=1; R45=1; R46=2; R47=1;
R48=1; R49=1; R50=1; R51=1; R52=2; R53=2; R54=3; R55=2; R56=3;
R57=2; R58=1; R59=1; R60=1; R61=1; R62=2; R63=2; R64=1; R65=2;
R66=1; R67=2; R68=3; R69=2; R70=2; R71=1; R72=1; R73=1; R74=1;
R75=1; R76=3; R77=1; R78=2; R79=1; R80=1; R81=3; R82=1; R83=3;
R84=1; R85=1; R86=1; R87=1; R88=1; R89=1; R90=1; R91=1; R92=1;
R93=1; R94=1; R95=1; R96=2; R97=2; R98=1; R99=1; R100=1; R101=1;
R102=1; R103=1; R104=1; R105=1; R106=1; R107=1; R108=2; R109=1;
R110=1; R111=1; R112=1; R113=1; R114=1; R115=1;
RENUNȚĂRI=0
R1=3; R2=3; R3=4; R4=5; R5=6; R6=6; R7=5; R8=4; R9=3; R10=6; R11=4;
R12=4; R13=6; R14=4; R15=4; R16=5; R17=4; R18=6; R19=3; R20=2;
R21=2; R22=6; R23=2; R24=6; R25=5; R26=2; R27=6; R28=6; R29=1;
R30=2; R31=3; R32=3; R33=5; R34=4; R35=3; R36=4; R37=1; R38=6;
R39=4; R40=5; R41=6; R42=3; R43=6; R44=6; R45=2; R46=6; R47=6;
R48=4; R49=5; R50=1; R51=5; R52=4; R53=6; R54=5; R55=4; R56=6;
R57=4; R58=5; R59=5; R60=4; R61=6; R62=2; R63=1; R64=6; R65=4;
R66=5; R67=4; R68=1; R69=2; R70=4; R71=1; R72=6; R73=2; R74=6;
R75=1; R76=3; R77=2; R78=6; R79=5; R80=3; R81=6; R82=6; R83=5;
R84=6; R85=4; R86=6; R87=5; R88=6; R89=1; R90=6; R91=2;
RENUNȚĂRI=0
R1=1; R2=1; R3=2; R4=1; R5=1; R6=0; R7=2; R8=2; R9=2; R10=1; R11=2;
R12=1; R13=2; R14=1; R15=1; R16=1; R17=1; R18=2; R19=2; R20=2;
R21=1; R22=1; R23=0; R24=2; R25=1; R26=1; R27=0; R28=0; R29=0;
R30=2; R31=2; R32=1; R33=0; R34=1; R35=1; R36=1; R37=2; R38=1;
R39=2; R40=2; R41=2; R42=2; R43=2; R44=1; R45=2; R46=1; R47=2;
R48=2; R49=2; R50=2; R51=1; R52=2; R53=2; R54=1; R55=2; R56=2;
R57=1; R58=1; R59=1; R60=2;
RENUNȚĂRI=0
R1=3; R2=4; R3=3; R4=5; R5=3; R6=5; R7=3; R8=3; R9=4; R10=4; R11=4;
R12=1; R13=4; R14=3; R15=5; R16=5; R17=5; R18=5; R19=4; R20=4;
R21=5;
RENUNȚĂRI=0
R1=3; R2=4; R3=4; R4=4; R5=5; R6=4; R7=5; R8=4; R9=5; R10=5; R11=4;
R12=5; R13=5; R14=5; R15=4; R16=4; R17=5; R18=4; R19=3; R20=3;
R21=4; R22=5; R23=4; R24=5; R25=5; R26=5; R27=4; R28=4; R29=5;
R30=5; R31=4; R32=4; R33=5; R34=5; R35=5; R36=5;
RENUNȚĂRI=1
R1=3; R2=2; R3=2; R4=4; R5=2; R6=1; R7=1; R8=1; R9=4; R10=2; R11=1;
R12=2; R13=4; R14=4; R15=4; R16=3; R17=2; R18=2; R19=4; R20=1;
R21=4; R22=2; R23=3; R24=4; R25=3; R26=1; R27=2; R28=1; R29=1;
R30=3; R31=2; R32=4; R33=4; R34=4; R35=3; R36=4; R37=1; R38=2;
R39=2; R40=1; R41=3; R42=3; R43=1; R44=2; R45=4; R46=2; R47=2;
R48=2; R49=2; R50=3; R51=2; R52=2; R53=2; R54=2; R55=3; R56=2;
R57=2; R58=4; R59=1; R60=4; R61=2; R62=4; R63=4; R64=3; R65=2;
R66=4; R67=2; R68=3; R69=3; R70=2; R71=2; R72=1; R73=2; R74=4;
R75=3; R76=2; R77=4; R78=2; R79=1; R80=2; R81=3; R82=2; R83=1;
R84=2; R85=2; R86=2; R87=2; R88=1; R89=1; R90=1; R91=2; R92=2;
R93=2; R94=4; R95=3; R96=1; R97=1; R98=2; R99=3; R100=2; R101=1;
R102=1; R103=2; R104=2; R105=1; R106=3; R107=2; R108=2; R109=1;
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R110=1; R111=2; R112=4; R113=1; R114=4; R115=2; R116=1; R117=2;
R118=2; R119=1; R120=4; R121=1; R122=4; R123=1; R124=2; R125=2;
R126=2; R127=3; R128=3; R129=1; R130=2; R131=1; R132=3; R133=2;
R134=2; R135=3; R136=2; R137=1; R138=2; R139=4; R140=4; R141=2;
R142=2; R143=1; R144=1; R145=2; R146=2; R147=1; R148=3; R149=4;
R150=3; R151=2; R152=3; R153=2; R154=3; R155=3; R156=4; R157=1;
R158=1; R159=4; R160=3; R161=1; R162=2; R163=3; R164=4; R165=2;
R166=3; R167=1; R168=4; R169=2; R170=2;
RENUNȚĂRI=0
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