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DATELE persoanei evaluate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

INTRODUCERE:  

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

Nume: EXEMPLU 

Data nașterii: 01.08.2002 (vârsta în momentul evaluării: 18 ani)  

Data evaluării: 05.08.2020 

Adresă: nespecificată 

Telefon: nespecificat 

Scopul evaluării: Evaluare psihologică individuală 

Psiholog: EVALUATOR 1 
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SUMARUL evaluării: 
 

 
 

Instrumentul de evaluare Nivelul obținut 

1. Raționament analitic 
 

2. Vocabular 
 

3. Raționament matematic 
 

4. Abilități funcționăreşti 
 

5. Capacitatea decizională 
 

6. Chestionarul FFPI 
 

  - Extraversiune 

 

  - Amabilitate 

 

  - Conştiinciozitate 

 

  - Stabilitate emoțională 

 

  - Autonomie 

 

7. Chestionar de evaluare a intereselor 
 

  - Interese sociale 
 

  - Interese artistice 
 

  - Interese conventionale 
 

8. Chestionar de evaluare a valorilor 
 

  - Recunoaştere profesională 
 

  - Siguranță 
 

  - Respectarea regulilor 
 

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: slab 

 

Rezultatele la instrumentele utilizate pentru evaluarea aptitudinii: 

 

INSTRUMENT: Raționament analitic (data efectuării: 05.08.2020 22:33) 
 
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: 8 
Nivel obținut: 2 (slab) 

 

Interpretare: Nivelul obținut poate indica o performanță scăzută 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 dificultăți în a combina în mod adecvat informațiile disponibile pentru a ajunge la concluzii 
valide. 

 

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: slab 

 

Rezultatele la instrumentele utilizate pentru evaluarea aptitudinii: 

 

INSTRUMENT: Vocabular (data efectuării: 05.08.2020 22:34) 
 
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. 
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Scor brut: 6 
Nivel obținut: 2 (slab) 

 

Interpretare: Nivelul obținut poate indica o performanță scăzută în a identifica şi a opera corect cu 
sensurile proprii şi figurate ale cuvintelor, în a stabili diferențele de nuanță între acestea. În consecință, 
se poate ajunge la o comunicare cotidiană mai puțin precisă şi eficientă. 

 

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: foarte slab 

 

Rezultatele la instrumentele utilizate pentru evaluarea aptitudinii: 

 

INSTRUMENT: Raționament matematic (data efectuării: 05.08.2020 22:34) 
 
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: 3 
Nivel obținut: 1 (foarte slab) 

 

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

 

Domeniu: ABILITĂȚI FUNCȚIONĂREŞTI 

Capacitatea de a identifica rapid detalii semnificative şi greşeli din materiale scrise şi tabele. 

Nivel aptitudine: foarte slab 

 

Rezultatele la instrumentele utilizate pentru evaluarea aptitudinii: 

 

INSTRUMENT: Abilități funcționăreşti (data efectuării: 05.08.2020 22:35) 
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Evaluator: autoevaluare 
Descriere: Testul măsoară capacitatea unei persoane de a identifica detalii semnificative şi greşeli în 
materiale scrise şi tabele. 
 
Scor brut: 1 
Nivel obținut: 1 (foarte slab) 

 

Interpretare: Nivelul obținut indică o performanță foarte scăzută în identificarea, compararea şi 
corectarea rapidă şi precisă a informațiilor prezentate. 
Persoanele care obțin acest scor pot întâmpina dificultăți în realizarea unor sarcini care presupun 
perceperea detaliilor pertinente din materiale verbale şi din tabele şi în care viteza de lucru este 
importantă. 

 

Domeniu: CAPACITATEA DECIZIONALĂ 

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

Nivel aptitudine: bun 

 

Rezultatele la instrumentele utilizate pentru evaluarea aptitudinii: 

 

INSTRUMENT: Capacitatea decizională (data efectuării: 05.08.2020 22:36) 
 
Evaluator: autoevaluare 
Descriere: Testul măsoară capacitatea unei persoane de a alege în mod rațional între mai multe 
alternative disponibile, capacitatea de adaptare a unei persoane in functie de diverse situatii. 
 
Scor brut: 5 
Nivel obținut: 4 (bun) 

 

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

 

INSTRUMENT: Chestionarul FFPI (autoevaluare) (data efectuării: 05.08.2020 22:38) 

 
Evaluator: autoevaluare 
Descriere: Chestionarul evaluează următoarele trăsături de personalitate: Extraversiunea, Amabilitatea, 
Conştiinciozitatea, Stabilitatea emoțională şi Autonomia. 
 
Scala: Extraversiune 
Scor brut: 59 
Scor cotat: 37T (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 simte 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/Agreabilitate 
Scor brut: 63 
Scor cotat: 39T (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: 67 
Scor cotat: 43T (0-100) 

 



 

7 
Copyright © 2020 — SC COGNITROM SRL 

 

EXEMPLU, 5 august 2020 

Interpretare scoruri mici (sub 40T): Poate fi perceput ca fiind nonconformist, deoarece nu se ghidează 
întotdeauna după regulile existente, preferând să încerce căi noi. Este mai degrabă inițiator de acțiuni 
decât finalizator, existând astfel riscul să nu se încadreze în anumite termene. 
Interpretare scoruri mari (peste 60T): Respectă normele şi regulile. Este ordonat şi îşi planifică 
acțiunile. Se străduieşte să facă lucrurile cât mai bine, să le ducă la bun sfârşit, putând fi perceput ca o 
persoană de încredere. 
 
 
Scala: Stabilitate emoțională 
Scor brut: 58 
Scor cotat: 37T (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/Nivel de energie 
Scor brut: 62 
Scor cotat: 37T (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. 
 
 
Pornind de la scorurile de mai sus, au fost calculate 5 scoruri care reprezintă măsurători mai precise ale 
celor 5 trăsături de personalitate vizate de chestionarul FFPI, numite suprafactori. Rezultatele de mai jos 
se pot interpreta în următorul mod: valorile mai mici decât -1 reprezintă un nivel mic al trăsăturii 
respective şi scorurile mai mari decât +1 reprezintă un nivel mare al acelei trăsături. Interpretările 
scorurilor mici şi ale scorurilor mari sunt aceleaşi cu cele de mai sus. 
Suprafactorul Extraversiune: -0.9821 
Suprafactorul Amabilitate: -0.7422 
Suprafactorul Conştiinciozitate: -0.0459 
Suprafactorul Stabilitate emoțională: -0.9924 
Suprafactorul Autonomie: -0.8598 
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INSTRUMENT: Chestionar de evaluare a intereselor (CEI) (data efectuării: 05.08.2020 22:40) 
 
Evaluator: autoevaluare 
Descriere: Chestionarul descrie interesele ocupaționale (preferințele cristalizate pentru anumite domenii 
de cunoştințe sau de activitate). 
 
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: 13 
Scor cotat: 65% 

 

 
 
Scala: Interese artistice (A) 
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 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: 12 
Scor cotat: 60% 

 

 
 
Scala: Interese realiste (R) 
Descriere: Se manifestă prin tendința de a se îndrepta spre activități care presupun manipularea 
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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 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: 12 
Scor cotat: 60% 

 

 
 
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: 11 
Scor cotat: 55% 

 

Centralizare rezultate obținute la evaluarea intereselor ocupaționale: 

1. Interese sociale (S) 
 

2. Interese artistice (A) 
 

3. Interese conventionale 
(C) 

 

4. Interese realiste (R) 
 

5. Interese investigative 
(I) 

 

6. Interese 
antreprenoriale (E) 
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INSTRUMENT: Chestionar de evaluare a valorilor (data efectuării: 05.08.2020 22:41) 

 
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: Recunoaştere profesională/Tenacitate 
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: 15 
Nivel obținut: 100% 

 

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: 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: 12 
Nivel obținut: 80% 

 

Subscala: Provocare/Deschiderea spre noi experiente 
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: 12 
Nivel obținut: 80% 
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Subscala: Autonomie/Nivel de energie 
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) fara sa 
oboseasca. 
Scor brut: 11 
Nivel obținut: 73% 

 

Subscala: Relații sociale/Obiectivitate 
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: 10 
Nivel obținut: 66% 
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ANEXA DATE BRUTE 

 

Instrument Răspunsuri 
Raționament analitic R1=c; T1=0; R2=b; T2=0; R3=d; T3=0; R4=c; T4=0; R5=a; T5=0; R6=b; 

T6=0; R7=d; T7=0; R8=c; T8=0; R9=c; T9=0; R10=b; T10=0; R11=b; T11=0; 
R12=a; T12=0; R13=d; T13=0; R14=c; T14=0; R15=d; T15=0; R16=b; T16=0; 
R17=a; T17=0; R18=b; T18=0; R19=c; T19=0; R20=d; T20=0; R21=c; T21=0; 
R22=b; T22=0; R23=d; T23=0; R24=a; T24=0;  

Vocabular R1=a; T1=0; R2=b; T2=0; R3=c; T3=0; R4=d; T4=0; R5=c; T5=0; R6=b; 
T6=0; R7=c; T7=0; R8=d; T8=0; R9=a; T9=0; R10=b; T10=0; R11=c; T11=0; 
R12=d; T12=0; R13=c; T13=0; R14=b; T14=0; R15=b; T15=0; R16=c; T16=0; 
R17=d; T17=0; R18=a; T18=0; R19=b; T19=0; R20=c; T20=0; R21=d; T21=0; 
R22=c; T22=0; R23=b; T23=0; R24=a; T24=0; R25=b; T25=0; R26=c; T26=0; 
R27=d; T27=0; R28=c; T28=0; R29=b; T29=0; R30=a; T30=0;  

Raționament matematic R1=b; T1=0; R2=c; T2=0; R3=d; T3=0; R4=a; T4=0; R5=d; T5=0; R6=c; 
T6=0; R7=b; T7=0; R8=a; T8=0; R9=b; T9=0; R10=c; T10=0; R11=d; T11=0; 
R12=d; T12=0; R13=c; T13=0; R14=b; T14=0; R15=a; T15=0; R16=c; T16=0; 
R17=b; T17=0; R18=d; T18=0; R19=a; T19=0; R20=b; T20=0;  

Abilități funcționăreşti R1=4; T1=0; R2=5; T2=0; R3=4; T3=0; R4=6; T4=0; R5=7; T5=0; R6=8; 
T6=0; R7=7; T7=0; R8=8; T8=0; R9=9; T9=0; R10=10; T10=0; R11=9; T11=0; 
R12=8; T12=0; R13=7; T13=0; R14=8; T14=0; R15=9; T15=0; R16=10; 
T16=0; R17=9; T17=0; R18=8; T18=0; R19=9; T19=0; R20=10; T20=0;  

Capacitatea decizională R1=b; T1=0; R2=c; T2=0; R3=d; T3=0; R4=c; T4=0; R5=b; T5=0; R6=a; 
T6=0; R7=b; T7=0; R8=c; T8=0; R9=d; T9=0; R10=c; T10=0; R11=b; T11=0; 
R12=a; T12=0; R13=b; T13=0; R14=c; T14=0;  

Chestionarul FFPI 
(autoevaluare) 

R1=3; T1=0; R2=4; T2=0; R3=5; T3=0; R4=4; T4=0; R5=3; T5=0; R6=4; 
T6=0; R7=5; T7=0; R8=5; T8=0; R9=4; T9=0; R10=3; T10=0; R11=4; T11=0; 
R12=5; T12=0; R13=5; T13=0; R14=4; T14=0; R15=3; T15=0; R16=4; T16=0; 
R17=5; T17=0; R18=5; T18=0; R19=5; T19=0; R20=5; T20=0; R21=4; T21=0; 
R22=3; T22=0; R23=4; T23=0; R24=5; T24=0; R25=5; T25=0; R26=4; T26=0; 
R27=3; T27=0; R28=2; T28=0; R29=3; T29=0; R30=4; T30=0; R31=5; T31=0; 
R32=5; T32=0; R33=4; T33=0; R34=3; T34=0; R35=3; T35=0; R36=4; T36=0; 
R37=5; T37=0; R38=5; T38=0; R39=5; T39=0; R40=4; T40=0; R41=3; T41=0; 
R42=3; T42=0; R43=4; T43=0; R44=5; T44=0; R45=5; T45=0; R46=4; T46=0; 
R47=3; T47=0; R48=3; T48=0; R49=4; T49=0; R50=5; T50=0; R51=5; T51=0; 
R52=4; T52=0; R53=5; T53=0; R54=4; T54=0; R55=3; T55=0; R56=4; T56=0; 
R57=5; T57=0; R58=5; T58=0; R59=4; T59=0; R60=5; T60=0; R61=4; T61=0; 
R62=3; T62=0; R63=2; T63=0; R64=3; T64=0; R65=4; T65=0; R66=5; T66=0; 
R67=4; T67=0; R68=5; T68=0; R69=4; T69=0; R70=3; T70=0; R71=4; T71=0; 
R72=5; T72=0; R73=4; T73=0; R74=3; T74=0; R75=2; T75=0; R76=3; T76=0; 
R77=4; T77=0; R78=5; T78=0; R79=5; T79=0; R80=4; T80=0; R81=3; T81=0; 
R82=4; T82=0; R83=5; T83=0; R84=4; T84=0; R85=3; T85=0; R86=4; T86=0; 
R87=5; T87=0; R88=4; T88=0; R89=3; T89=0; R90=4; T90=0; R91=5; T91=0; 
R92=4; T92=0; R93=3; T93=0; R94=4; T94=0; R95=5; T95=0; R96=5; T96=0; 
R97=4; T97=0; R98=3; T98=0; R99=4; T99=0; R100=5; T100=0;  

Chestionar de evaluare a 
intereselor (CEI) 

R1=1; T1=0; R2=2; T2=0; R3=2; T3=0; R4=1; T4=0; R5=1; T5=0; R6=1; 
T6=0; R7=2; T7=0; R8=2; T8=0; R9=0; T9=0; R10=1; T10=0; R11=2; T11=0; 
R12=2; T12=0; R13=2; T13=0; R14=1; T14=0; R15=1; T15=0; R16=1; T16=0; 
R17=0; T17=0; R18=0; T18=0; R19=1; T19=0; R20=2; T20=0; R21=2; T21=0; 
R22=1; T22=0; R23=1; T23=0; R24=1; T24=0; R25=2; T25=0; R26=2; T26=0; 
R27=1; T27=0; R28=0; T28=0; R29=0; T29=0; R30=1; T30=0; R31=2; T31=0; 
R32=2; T32=0; R33=1; T33=0; R34=1; T34=0; R35=0; T35=0; R36=1; T36=0; 
R37=2; T37=0; R38=1; T38=0; R39=1; T39=0; R40=2; T40=0; R41=1; T41=0; 
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R42=0; T42=0; R43=1; T43=0; R44=2; T44=0; R45=1; T45=0; R46=0; T46=0; 
R47=0; T47=0; R48=1; T48=0; R49=2; T49=0; R50=2; T50=0; R51=1; T51=0; 
R52=1; T52=0; R53=2; T53=0; R54=1; T54=0; R55=2; T55=0; R56=1; T56=0; 
R57=2; T57=0; R58=1; T58=0; R59=1; T59=0; R60=1; T60=0;  

Chestionar de evaluare a 
valorilor 

R1=3; T1=0; R2=4; T2=0; R3=5; T3=0; R4=5; T4=0; R5=4; T5=0; R6=3; 
T6=0; R7=4; T7=0; R8=5; T8=0; R9=4; T9=0; R10=5; T10=0; R11=3; T11=0; 
R12=4; T12=0; R13=5; T13=0; R14=4; T14=0; R15=3; T15=0; R16=4; T16=0; 
R17=5; T17=0; R18=4; T18=0; R19=3; T19=0; R20=4; T20=0; R21=5; T21=0;  
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CONCLUZII și RECOMANDĂRI: 

 

 

(se completează de către psiholog) 


