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Pro�lul de personalitate 
în versiunea "BIG-FIVE" 

DECAS 



BIG – FIVE
Modelul Big-Five al personalităţii a devenit standardul de lucru în descrierea personalităţii umane. Numai în ultimii 5 ani de 
zile au fost publicate peste 1000 de publicaţii științi�ce în domeniu. 

Cei cinci factori de personalitate re�ectaţi de către modelul Big-Five sunt: Deschiderea, Extraversiunea, Conştiinciozitatea, 
Agreabilitatea şi Stabilitatea emoţională. 

Fără a exagera prea mult, se poate a�rma că toate trăsăturile de personalitate pot � descifrate adecvat prin modul de 
combinare a celor cinci factori. Acest lucru l-a determinat pe Goldberg (un promotor al modelului) să a�rme că modelul 
Big-Five este pentru personalitatea umană ceea ce longitudinea şi latitudinea sunt pentru localizarea unui teritoriu în 
geogra�e. Iată câteva exemple:

  Agresivitate    E+, C-, A-
  Auto-control   D-, E-, C+, S+
  Sensibilitate   D+, A+, S-
  Flexibilitate   D+, C- 

Aplicaţiile modelului Big-Five cuprind toate ariile majore ale psihologiei aplicate, precum: 

 SFERA ORGANIZAŢIILOR ŞI A TRANSPORTURILOR
  Examinarea psihologică în domeniul medicinii muncii
  Examinarea psihologică în domeniul psihologiei transporturilor
  Selecţia de personal
  Coaching

 SFERA APĂRĂRII ŞI ORDINII PUBLICE
  Evaluări psihologice pentru port armă
  Evaluări psihologice a personalului din sfera ordinii publice 

 SFERA PSIHOLOGIEI CLINICE
  Aplicaţii în psihologie clinică
  Aplicaţii în consiliere psihologică  şi psihoterapie 

 SFERA EDUCAŢIONALĂ
  Consiliere şcolară şi consilierea carierei 

Inventarul de Personalitate DECAS este un instrument construit pe baza modelului Big-Five al personalităţii ce include 8 
scale care pot � împărţite în scale de conţinut (5) şi scale de validare (3). Denumirile şi acronimele utilizate pentru toate cele 
opt scale DECAS sunt: 

 Scale de conţinut (Modelul Big-Five)   Scale de validare a protocolului
  D:   Deschidere      SD:   Dezirabilitate socială  (minciună)
  E:   Extraversiune      RD:   Răspunsuri random (la întâmplare)
  C:   Conştiinciozitate     AP:   Aprobare
  A:   Agreabilitate  
  S:   Stabilitate emoţională



AVANTAJE COMPETITIVE 
ALE INVENTARULUI DE PERSONALITATE DECAS  
 

SCURTAREA TIMPULUI DE EXAMINARE
Spre deosebire de alte instrumente de investigare a personalităţii, DECAS are doar 95 de întrebări standard (care intră în 

VERIFICAREA VALIDITĂŢII RĂSPUNSURILOR

 - Scala de dezirabilitate socială  (SD) (măsura în care indivizii se prezintă într-o imagine falsă, “cosmetizată”;
 - Scala de răspunsuri random (RD) (măsura în care indivizii completează la întâmplare sau în mod eronat itemii testului);
 - Scala de răspunsuri aprobatoare (AP) (măsura în care indivizii răspund la cele mai multe întrebări încercuind varianta 
“adevărat”, indiferent de conţinutul itemului). 

FLEXIBILITATEA DE A OPTA PENTRU TIPUL DE RAPORT DORIT
Aplicaţia online DECAS oferă  posibilitatea oricărui utilizator de a alege, în funcţie de contextul evaluării, între trei tipuri de 
rapoarte: 

Economic (1 credit, 4 pagini) destinat situaţiilor în care suntem interesaţi de o caracterizare sumară a persoanei testate;
Standard (2 credite, 15 pagini) destinat situaţiilor în care dorim  o caracterizare psihologică detaliată a persoanei testate;
Business* (5 credite, 19 pagini) conţine în plus faţă de informaţia cuprinsă în raportul standard, o evaluare a 16 competenţe 
profesionale transversale (ex. munca în echipă), un index de compatibilitate cu postul (pentru situaţii de selecţie) şi o serie de 
recomandări utile pentru specialistul în resurse umane; 

UTILIZAREA DE ETALOANE LOCALE
Spre deosebire de celelalte instrumente concurente existente pe piaţă, aplicaţia online DECAS permite utilizatorilor să 

De asemenea, în condiţiile în care scorurile SD indică tendinţa persoanei testate de a se prezenta într-un mod distorsionat, 
favorabil se poate genera un raport pe baza unui etalon ajustat, un etalon special de tip fake good. 

PREŢUL COMPETITIV
Costul de achiziţionare şi de utilizare cu licenţă a probei DECAS permite oricărui psiholog să desfăşoare o activitate 

trate peste 15000 de aplicări DECAS. 



LISTA DE PREŢURI 
Costul de obţinere a licenţei de utilizare a Inventarului de personalitate DECAS include în pachetul de start (kit start): 

  Manualul de utilizare a testului (120 pag.)      280 lei + TVA
  30 de credite şi 10 formulare de testare      100 lei + TVA 

Posesorii licenţei (kit-ului de start) pot opta, mai apoi, între abonament şi sistemul PrePay.  

ABONAMENT 

  Abonament anual* (include 300 de credite şi 200 de formulare de testare)  750 lei + TVA 

  Suplimentări disponibile pentru abonaţi
   50 de credite       120 lei + TVA
   100 de credite       200 lei + TVA
   50 de formulare de răspuns**                                                                                 45 lei + TVA
   100 de formulare de răspuns       80 lei + TVA
   50 de credite cu 50 de formulare incluse    150 lei + TVA
   100 de credite cu 100 de formulare incluse    250 lei + TVA  

În toate celelalte cazuri creditele rămase neconsumate nu se reportează. 
 

SISTEM PrePay 
  50 de credite        200 lei + TVA
  100 de credite        350 lei + TVA
  50 de formulare de răspuns        50 lei + TVA
  100 de formulare de răspuns        90 lei + TVA
  50 de credite cu 50 de formulare incluse     225 lei + TVA
  100 de credite cu 100 de formulare incluse     390 lei + TVA 

Perioada de valabilitate a creditelor în regim PrePay este de trei ani de zile de la momentul facturării. 

Publicat şi distribuit în România de PsihoProiect SRL, Calea Dorobanţilor 3B, et.4, 300134 Timişoara

maghiară sau engleză.

Observații! Prețurile de mai sus nu includ cheltuielile de transport pentru expedierea produselor în regim de curierat rapid 
(în cazul pachetului de start și a consumabilelor materiale). Valoarea TVA stabilită prin lege este 20%. Aceste prețuri sunt 
valabile începând cu 01 februarie 2015.


