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Personality Clinical Form 
Formularul Clinic de Personalitate 

 PCF



PCF este un instrument menit s! ofere informa"ii referitoare la tr!s!turile de personalitate disfunc"ionale #i la tulbur!rile 
de personalitate conform DSM-5. Este dezvoltat pentru a $ aplicat atât pe popula"ie normal!, cât #i pe o popula"ie clinic!.

26 tr!s!turi / fa"ete de personalitate disfunc"ionale conform DSM-5 (scale clinice primare) – Caracterul anxios, 
Deprimarea, Persisten"a negativ!, Anxietatea de separare, Submisivitatea, Timiditatea, Labilitatea emo"ional!, Ostilitatea, 
Anhedonia, Retragerea social!, Aplatizarea afectiv!, Evitarea intimit!"ii, Suspiciunea, Manipularea, Duplicitatea, 
Grandomania, Insensibilitatea, C!utarea aten"iei, Impulsivitatea, Asumarea de riscuri, Lipsa de responsabilitate, 
Perfec"ionismul rigid, Distractibilitatea, Excentricitatea, Experien"e stranii #i credin"e bizare, Deregl!ri cognitive #i 
perceptive;

5 dimensiuni de personalitate disfunc"ionale conform DSM-5 (scale clinice derivate) – Emo"ionalitatea negativ!, 
Deta#area social! #i emo"ional!, Dezinhibi"ia, Antagonismul #i Psihoticismul.

4 scale de evaluare a nivelului de func"ionalitate/disfunc"ionalitate a personalit!"ii – Identitate difuz!, Scopuri 
problematice, De$cit empatic, Intimitate problematic!;

SFERA ORGANIZA#IILOR $I A TRANSPORTURILOR
Evaluare de personal
Coaching

SFERA AP%R%RII $I ORDINII PUBLICE
Evalu!ri psihologice pentru port arm!
Evalu!ri psihologice a personalului din sfera ordinii publice 

SFERA PSIHOLOGIEI CLINICE
Aplica%ii în psihologie clinic!
Aplica%ii în consiliere psihologic!  &i psihoterapie
Aplica%ii în psihologie juridic! #i judiciar! 

10 tulbur!ri de personalitate (TP) clasice – TP evitant!, TP dependent!, TP obsesiv-compulsiv!, TP paranoid!, TP 
schizotipal!, TP schizoid!, TP histrionic!, TP narcisist!, TP borderline, TP antisocial!; 

3 tendin"e psihopatologice majore (scale clinice derivate) – Probleme comportamentale (externalizate), Probleme 
emo"ionale (internalizate), Probleme cognitive;

6 scale de validare (identi&care a protocoalelor distorsionate) – R!spunsuri cu frecven"! redus!, R!spunsuri 
inconsecvente, Amplitudinea autodezv!luirii, Distresul resim"it, R!spunsuri dezirabile, R!spunsuri defensive.

FORMULARUL CLINIC DE PERSONALITATE



AVANTAJE COMPETITIVE ALE
FORMULARULUI CLINIC DE PERSONALITATE (PCF)   

TIMPUL DE EXAMINARE
PCF are 200 de întreb!ri standard
acestor r!spunsuri sunt scorate peste 50 de scale clinice. Alte instrumente atât de comprehensive (cu peste 50 de scale 

COMPATIBILITATE 100% cu DSM-5
PCF este singurul instrument 100% compatibil cu conceptualizarea tulbur!rilor de personalitate din DSM-5 dintre 
instrumentele avizate de c!tre Colegiul Psihologilor din România "i destinate m!sur!rii tulbur!rilor de personalitate. 
Mai mult decât atât, PCF are în vederea atât abordarea categorial! (clasic!) a tulbur!rilor de personalitate, cât "i modelul 
dimensional (alternativ) de conceptualizare a tulbur!rilor de personalitate. 

FLEXIBILITATEA DE A OPTA PENTRU TIPUL DE RAPORT DORIT
Aplica#ia online PCF ofer!  posibilitatea oric!rui utilizator de a alege, în func#ie de contextul evalu!rii, între dou! tipuri de 
rapoarte: 

Economic / Basic (1 credit, 4 pagini) destinat situa#iilor în care suntem interesa#i de o sintez! a rezultatelor ob$inute, 
neînso$ite de o caracterizare a persoanei; 
Standard / Clinic extins (2 credite, 17-19 pagini) destinat situa#iilor în care dorim  o caracterizare psihologic! detaliat! a 
persoanei testate
persoanei în conturarea unei interven$ii psihologice.

PRE!UL COMPETITIV
Costul de achizi#ionare %i de utilizare cu licen#! a probei PCF permite oric!rui psiholog s! desf!%oare o activitate 

tulbur!rile de personalitate sau tr!s!turile patologice de personalitate.

De asemenea, dup! epuizarea creditelor incluse în licen$a de baz!, costul suplimentar pentru o persoan! evaluat! este 
5 lei + TVA, în cazul gener!rii unui raport economic, respectiv 10 lei + TVA, în cazul gener!rii unui raport clinic extins. 

CANTITATEA "I CALITATEA SCALELOR DE VALIDARE
PCF este, al!turi de MMPI-2, instrumentul clinic cu cele mai multe scale de validare.

 Subraportare a problemelor (inten$ionat! - Fake Good sau neinten$ionat!) 
 Supraraportare a problemelor (inten$ionat! - Fake Bad sau neinten$ionat! - Cry for Help) 
 R!spunsuri întâmpl!toare



LISTA DE PRE!URI  
Costul licen!ei de utilizare a Formularului Clinic de Personalitate include în pachetul de start (kit start): 500 lei + TVA

Licen"a con"ine
 Manualul de utilizare a testului (1 0 pag.)  
 20 de credite + 10 foi de r#spuns fotocopiabile
 2 caiete de testare ce con"in itemii PCF

375 lei + TVA
105 lei + TVA 

Consumabile 

SISTEM PrePay 
100 lei + TVA
  50 lei + TVA
  50 lei + TVA

Set de 20 de credite PCF*
Set de 100 de foi de r#spuns**
Set de 5 caiete de testare***

Perioada de valabilitate a creditelor în regim PrePay este de cinci ani de zile de la momentul factur#rii. 

Observa"ii! 
* În cazul creditelor online, comanda minim# facturabil# este 20 de credite. 
** Clien"ii au posibilitatea de a opta între a fotocopia foile de r#spuns $i a achizi"iona un set de 100 de foi de r#spuns la un 
pre" competitiv. Foile de r#spuns sunt necesare doar în cazul aplic#rii PCF în varianta creion-hârtie.
*** Clien"ii nu au dreptul de a fotocopia caietele de testare, dar pot achizi"iona, la cerere, un set ce con"ine 5 caiete de 
testare suplimentare. Caietele sunt necesare doar în cazul aplic#rii PCF în varianta creion-hârtie.

Pre"urile de mai sus nu includ cheltuielile de transport pentru expedierea produselor în regim de curierat rapid (în cazul 
pachetului de start $i a consumabilelor materiale). Valoarea TVA este 19%. 

Aceste pre"uri sunt valabile începând cu 01 decembrie 2020.

20 lei + TVA 

Produs și distribuit în România de PsihoProiect SRL, Str. Lazăr Gheorghe 36, sc. C, apt. 9, Timișoara
Tel: +40 722 510471, www.decas.ro, e-mail: testepsihoproiect@gmail.com


