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Definiţii 
 

CUVÂNTUL SAU EXPRESIA ÎNŢELESUL 
Amabil           Plăcut şi relaxat în discuţiile cu alţii 
apreciativ           Arată admiraţie, aprobare şi recunoştinţă 
are un vocabular bogat           Capabil să discute şi să se explice clar 
credibil           Capabil de a inspira incredere 
confortabil           Se bucură de şi poate crea un simţământ de linişte şi securitate 
controlat           Nu e agitat, e calm 
conservator           Păstrează părerile sau instituţiile existente 
constant           Are o hotărâre sau credinţă fermă 
Vajnic           Nu are ezitări, în special în condiţii de stres 
demn de încredere           Te poţi baza pe el 
devotat           Dedicat în întregime unei cauze, folosinţe, ţel sau persoane 
uşor de influenţat            Dominat repede 
uşor de mulţumit           Satisfăcut cu uşurinţă 
uşor de suportat           Nu exercită presiuni sau face cereri excesive altora 
captivant           Fermecător, Un vorbitor fascinant  
îi place rutina           Nu-i plac schimbările 
întreprinzător           Independent şi gata să încerce lucruri noi 
distractiv           Este amuzant 
expresiv           Uşor de înţeles 
extravertit           Este interesat mai ales de lucrurile din afara sa 
crede în ceilalţi            Crede în alţi oameni 
încrezător           Loial 
neînfricat           Nu are frică 
spirit de luptător           Plin de energie şi curaj 
Flexibil           Capabil de a se schimba 
vorbeşte fluent           Capabil de a vorbi uşor şi frumos 
urmează regulile           Acceptă cu uşurinţă autoritatea 
n-are griji           Degajat şi fără inhibiţii 
plin de entuziasm           Plin de zel, fervoare, însufleţire 
Plăcut           Prietenos şi bun 
Darnic           Ajută sau contribuie pentru alţii 
discipol bun           Unul care face ce i se spune 
bucuros           Un caracter bun, vesel 
recunoscător           Recunoscător, îndatoritor 
Fericit           Mulţumit, voios 
individualist           Unul care îşi trăieşte viaţa în felul lui 
influenţează pe alţii           Îi face şi pe alţii să facă ceva 
bun la inimă           Înţelegător şi deschis faţă de alţii 
conducător           Unul care îi dirijează pe alţii 
plăcut de alţii           Are calităţi apreciate de către alţii 
îi plac oamenii           Este atras către alţii 
plin de viaţă           Alert şi energetic 
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se împrieteneşte uşor           Îi face pe oameni să îl placă 
iniţiază schimbări           Este cauza schimbărilor şi îmbunătăţirilor 
prietenos           Îşi face prieteni printre alte persoane 
metodic           Foloseşte procedee sau obiceiuri sistematice 
se amestecă cu oamenii           Are capacitatea de a se înţelege cu ceilalţi 
motivează oamenii           Are capacitatea de a stimula şi împinge înainte pe alţii 
ascultă ordinele           Face ceea ce i se spune 
oportunist           Cineva care se foloseşte de un eveniment sau timp favorabil 
perfecţionist           I se pare inacceptabil orice nu atinge perfecţiunea 
om de acţiune           Cineva care acţionează sau ia iniţiativa 
personalitate superioară           O persoană cu trăsături sociale extraordinare 
iniţiativă puternică           Presiune sau forţă internă deosebită de a face lucruri 
spirit de luptă           Dorinţa de a se bate pentru a câştiga 
pliabil           Uşor de influenţat, cedează uşor 
previzibil           Are un comportament uşor de prezis 
presează pentru obţinerea de rezultate           Presează pentru realizări 
sub presiune           Conferă un sens de urgenţă celorlalţi şi sie însuşi 
neobosit           Persistent, fără odihnă 
de încredere           Te poţi baza pe el 
liniştitor           Este în pace 
siguranţa primează           Protejează contra eşecurilor, stricăciunilor sau accidentelor 
talentat social           Se înţelege bine cu ceilalţi 
stabil           Îşi ştie locul, e bine ancorat 
neclintit           Crede cu tărie şi e hotărât 
voinţă puternică           Este hotărât 
încăpăţânat           Refuză să cedeze 
sistematic           Are planuri şi procedee bine ordonate 
ia comanda           Preia conducerea 
temperat           Moderat (nu extrem) 
tenace           Se poate ţine strâns de o sarcină sau ideie 
recunoscător           Foarte mulţumit 
meticulos           Grijuliu la detalii 
neschimbător           Ferm, fix, stabil 
fără emoţii           Nu îşi arată sentimentele uşor 
măsurat           Nu se grăbeşte 
netulburat           Calm, în special în faţa obstacolelor 
aventuros           Îndrăzneţ, înclinat să ia riscuri 
foarte ambiţios           Doreşte o poziţie înaltă, bani, faimă sau putere 
precaut           Atent să detecteze şi să evite pericolele 
dorinţă de a câştiga           Doreşte să obţină victoria 
doritor să ajute           Doritor să fie de sprijin 
cedează altora           Se dă bătut în faţa altora 
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