
Chestionar de aptitudini 
 Vă propunem patru seturi de întrebări la care încercaţi să răspundeţi cu sinceritate. Când daţi 
răspunsurile, trebuie să luaţi în considerare ceea ce puteţi face acum şi ceea ce credeţi că sunteţi capabili 

să faceţi. 

 După completarea testului, vă veţi putea  face o autoevaluare a următoarelor aptitudini: 

►G – aptitudinea generală de învăţare 
►V – aptitudinea verbală 

►N – aptitudinea numerică 

►C – coordonarea ochi-mână 
 Pentru fiecare întrebare alegeţi nivelul care vă reprezintă cel mai bine, după următoarea scală: 

 1= foarte mult 

 2= mult 

 3= destul de mult 
 4= moderat 

 5= puţin  

 6= deloc 
 Punctajul pentru fiecare secţiune este reprezentat de suma punctajelor la fiecare răspuns. 

Convertiţi apoi punctele în niveluri, conform matricelor de la sfârşitul fiecărei serii de întrebări. 

 

G- aptitudinea generală de învăţare 

 1-  Poţi să înţelegi instrucţiunile unui joc? 

 2-  Gândeşti înainte de a acţiona? 

 3-  Gândeşti înainte de a trage o concluzie? 
 4-  Înţelegi explicaţiile ce ţi se dau? 

 5-  Evaluezi corect evenimentele? 

 6-  Poţi învăţa singur după un manual? 
 7-  Găseşti argumente să convingi pe alţii? 

 8-  Iei decizii bune mereu? 

 9-  Iţi place să rezolvi probleme de logică? 
 10- Participi activ la discuţii? 

 

V- aptitudinea verbală 

 1-  Înţelegi toate cuvintele dintr-un text scris? 
 2-  Vorbeşti în numele tău în faţa unui grup? 

 3-  Dai informaţii clare şi precise? 

 4-  Îţi place să povesteşti sau să reciţi? 
 5-  Scrii cu plăcere o compunere? 

 6-  Poţi să explici ceva altora? 

 7-  Comunici uşor cu alte persoane? 

 8-  Înţelegi cu uşurinţă un text scris? 
 9-  Citeşti şi scrii fluent, inteligibil? 

 10- Poţi să comunici idei personale? 

 11- Poţi să faci sinteza unui text? 
 

N-aptitudinea numerică 

 1-  Lucrezi uşor cu numerele? 
 2-  Faci repede şi corect calcule matematice? 

 3- Calculezi în gând fără greşeală operaţii simple 

(adunare, scădere, înmulţire, împărţire)? 

 4-  Dai rest la bani fără greşeală? 
 5-  Faci comparaţii între operaţiile matematice (ex. 

împărţire-scădere, înmulţire-adunare) ? 

 6-  Faci măsurători corecte? 
 7-  Calculezi repede banii pentru cumpărături? 

G  Punctaj total Nivel 

10-15 1 

16-28 2 

29-40 3 

41-53 4 

54-60 5 

V- Punctaj total Nivel 

11-17 1 

18-30 2 

31-44 3 

45-58 4 

59-66 5 

N- Punctaj total Nivel 

9-14 1 

15-24 2 

25-34 3 

35-45 4 

45-54 5 



 8-  Ştii în orice moment câţi bani ai împrumutat de la prieteni (sau cu câţi bani ai împrumutat 
prietenii) ? 

 9-  Descoperi greşelile dintr-o pagină plină cu cifre? 

 

 

C- coordonarea ochi-mână 
 1-  Poţi cu uşurinţă să introduci aţa în ac? 

 2-  Prinzi obiecte din zbor (creion, minge) ? 
 3-  Tai corect cu foarfecele după un tipar? 

 4-  Eşti bun la aruncarea la ţintă? 

 5-  Poţi să asamblezi piesele unui mecanism? 
 6-  Poţi să modelezi din plastilină sau argilă? 

 7-  Lucrezi repede cu mâinile? 

 8-  Poţi să desenezi linii drepte? 

 9-  Poţi să pui multe cuburi unul peste altul fără ca acestea să se dărâme? 
 10- Rezolvi cu uşurinţă un joc de puzzle? 

 11- Poţi să mergi cu bicicleta de-a lungul unei linii drepte? 

 12- La fotbal nimereşti mereu mingea? 
 13- Poţi să baţi un cui cu ciocanul fără să te răneşti sau se strâmbe cuiul? 

 14- Nimereşti o ţintă cu mingea? 

 
Acum puteţi afla ce ocupaţie vi se potriveşte:   

 

Ocupaţia Studii 
Cod 

aptitudini 

Agent de asigurări Superioare G2 V3 N3 C3 

Analist Superioare G2 V2 N2 C4 

Asistent medical Postliceale G2 V2 N3 C3 

Bucătar Profesionale G3 V3 N3 C3 

Chimist Superioare G1 V2 N2 C3 

Contabil Medii G2 V2 N1 C4 

Creator de modă Postliceale G3 V3 N3 C2 

Croitor Profesionale G3 V3 N4 C3 

Designer Superioare G2 V3 N3 C2 

Economist Superioare G1 V1 N1 C4 

Electrician Profesionale G3 V3 N3 C3 

Fizician Superioare G1 V1 N1 C3 

Geolog Superioare G1 V1 N2 C3 

Inginer constructor Superioare G2 V2 N2 C4 

Inginer automatist Superioare G2 V2 N2 C4 

Inginer electronist Superioare G2 V2 N2 C3 

Instalator Profesionale G3 V4 N4 C3 

Mecanic auto Profesionale G3 V3 N3 C3 

Operator computer Medii G3 V4 N1 C3 

Ospătar Profesionale G4 V4 N4 C4 

Sociolog Superioare G1 V1 N2 C4 

Şofer Medii G3 V4 N4 C3 

Tâmplar Profesionale G3 V3 N3 C3 

Vânzător Medii G3 V3 N3 C2 

Zidar Profesionale G3 V4 N3 C3 

 

 

C- coordonarea 

ochi-mână 
Nivel 

14-21 1 

22-39 2 

40-56 3 

57-74 4 

75-84 5 



 

 

 

 

Test de autocunoaştere 

Alegeţi, prin încercuire varianta care vă caracterizează cel mai bine: 

1.Ce fel de persoană ai dori să fii: 

a) Un conducător; 

b) O persoană neimplicată, deoarece nu-mi plac responsabilităţile; 

c) O persoană neimplicată, deoarece sunt prea timid. 

2. Ce fel de persoane respecţi de obicei: 

a) O persoană care mă ajută şi este alături de mine atunci când am o problemă; 

b) O persoană care are aceleaşi preocupări ca şi mine; 

c) O persoană cu un comportament ireproşabil. 

3. Cum reacţionezi dacă observi că cineva de lângă tine a făcut o greşeală: 

a) Îl ajut să-şi repare greşeala; 

b) Îl critic, amplificând urmările faptelor lui; 

c) Nu am nici o reacţie, dacă greşeala lui nu mă afectează în mod direct. 

4. Te afli într-un grup, în care trebuie luate anumite decizii la o problemă care te priveşte 

şi pe tine. Cum reacţionezi? 

a) Mă implic în luarea deciziilor, aducând argumente la soluţia propusă; 

b) Îmi impun părerea, explicând clar de ce gândesc aşa; 

c) Asculţi părerile celorlalţi şi o aprob pe cea care mi se pare cea mai bună. 

5. Ai o discuţie în cotradictoriu cu cineva din grupul tău şi ştii sigur că ceea ce spune 

nu este adevărat: 

a) Asculţi cu atenţie părerea celuilalt, cauţi puncte de acord, iar dacă insistă îl rogi 

să analizeze faptele şi îi promiţi că vei reflecta şi tu la problema respectivă şi că veţi discuta 

mai târziu; 

b) Îi spui direct că nu are dreptate şi insişti să îl convingi că greşeşte; 

c) Eşti de acord cu el pentru că nu-ţi place  cearta şi aştepţi ca el să se convingă 

singur că greşeşte. 

6. Dacă greşeşti, dar nu eşti sigur că se va descoperi greşeala comisă, cum reacţionezi? 

a) Recunosc faptul că am greşit şi încerc să-mi repar greşeala; 

b) Încerc să ascund greşeala făcută, sperând că nu va fi descoperită; 

c) Recunosc greşeala şi încerc să o justific, fără a căuta o soluţie. 

7. Ai o problemă de rezolvat şi ai nevoie de ajutor. Cum procedezi? 

a) Discuţi problema cu persoanele care crezi că te pot ajuta şi îi rogi să te ajute; 

b) Ceri ajutorul persoanelor capabile să te ajute; 

c) Discuţi problema cu persoanele care crezi că te pot ajuta şi îi rogi să-şi spună 

părerea cu privire la problema pe care o ai fără să le ceri ajutorul. 

Total punctaj varianta a) Total punctaj varianta b) Total punctaj varianta c) 

   

INTERPRETAREA TESTULUI 

Dacă predomină varianta a) eşti o persoană cu un temperament puternic, 

agreabilă, care se poate face uşor înţeleasă, nu îţi place critica, nu obişnuieşti să te plângi 

atunci când ai o problemă căutând mai degrabă o soluţie. Totodată eşti o persoană 

responsabilă, de acţiune şi îţi face plăcere să te implici în rezolvarea problemelor.- EŞTI 

UN POSIBIL LIDER . 



Dacă predomină varianta b) eşti o persoană  care adoră disensiunile, eşti inflexibil, 

egoist, căutând să te impui în orice situaţie indiferent de conjunctură.- EŞTI O 

PERSOANĂ PE CARE CEILALŢI  CU GREU O TOLEREAZĂ. 

Dacă predomină varianta c) eşti o persoană timidă, influenţabilă, căreia îi este dificil să 

ia o decizie, eviţi disensiunile, te consolezi cu ceea ce ai şi nu încerci să obţii mai mult –EŞTI 

O PERSOANĂ INDECISĂ. 

Hexagonul intereselor 
 

Imaginaţi-vă că sunteţi la aniversarea unui prieten, unde din anumite motive, oamenii 

cu aceleaşi interese s-au grupat în câte un colţ al camerei după cum puteţi citi în casetele de 

mai jos. Petrecerea este în plină desfăşurare şi va dura toată noaptea. Alegeţi şi notaţi unul din 

grupurile formate la care  vă veţi alipi şi veţi contiua o parte din seară. Presupunând că acest 

grup se destramă, notaţi care ar fi al doilea grup pentru care aţi opta. Care ar fi următoarea 

opţiune? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. În primul rând, mi-ar plăcea să fac parte din grupul………………………. 

2. În al doilea rând, mi-ar plăcea să fac parte din grupul………………………. 

3. În al treilea rând, mi-ar plăcea să fac parte din grupul………………………. 



Interpretarea testului. 

1. TIPUL REALIST (R) se caracterizează prin tendinţa de a se îndrepta spre acele activităţi 

care presupun manipularea obiectelor şi instrumentelor. Poseda aptitudini manuale, 

mecanice sau tehnice şi este satisfăcut de acele medii profesionale care necesită un nivel 

optim de dezvoltare a acestor aptitudini.  

2. TIPUL INVESTIGATIV (I)  se distinge prin apetit deosebit pentru cercetare, investigare 

sub diverse forme şi în cele mai diferite domenii ( biologic, fizic, social, cultural). Are de 

obicei abilităţi matematice şi ştiinţifice şi preferă să lucreze singur pentru rezolvarea de 

probleme. 

3. TIPUL ARTISTIC (A)  manifestă atracţie spre activităţile mai puţin structurate, care 

presupun o rezolvare creativă şi oferă posibilitatea de autoexpresie. Persoanele artistice 

sunt înzestrate cu abilităţi artistice şi imaginaţie. 

4. TIPUL SOCIAL (S)  este interesat de activităţi care implica relaţionare interpersonală. 

Preferă sa ajute oamenii să-şi rezolve problemele sau să-i înveţe diverse lucruri, decât să 

realizeze activităţi care necesită manipularea unor unelte sau maşini. 

5. TIPUL ÎNTREPRINZĂTOR (E) preferă să lucreze în ecfhipă, însă în primul rând cu 

scopul de a conduce, a ocupa rolul de lider. Evită activităţile ştiinţifice sau domeniile care 

implică o muncă dificilă. Are abilităţi oratorice şi manageriale. 

6. TIPUL CONVENŢIONAL (C) se îndreaptă spre activităţi care se caracterizează  prin 

manipulare sistematică şi ordonată  a unor obiecte într-un cadru definit. Are abilităţi 

secretariale şi matematice ceea ce îl face potrivit pentru activităţi administrative. Reuşeşte 

să se adapteze cu dificultate la situaţiile cu grad ridicat de ambiguitate şi care nu au descrise 

cerinţe clare.   

  

Tabel de corespondenţă între tipul de personalitate şi domenii de activitate (după 

J.Holland) 

 

De cele mai multe ori există combinaţii între tipurile de personalitate. 

CODUL  DOMENII DE ACTIVITATE 

 REALIST -INTELECTUAL Activităţi tehnice, activităţi de tip 

meşteşugăresc, domeniul ştiinţelor exacte 

REALIST - ARTISTIC  Activităţi de tip meşteşugăresc, activităţi 

artistice, activităţi tehnice 

REALIST- SOCIAL  Activitate cu publicul, departamente de 

personal, activităţi de tip meşteşugăresc 

REALIST- ÎNTREPRINZĂTOR   Activtăţi de tip meşteşugăresc, activitate 

cu publicul, management 

REALIST- CONVENŢIONAL   Activităţi de tip meşteşugăresc, activităţi 

administrative, activităţi manuale 

INTELECTUAL - REALIST  Domeniul ştinţelor exacte activităţi 

tehnice, activităţi de tip meşteşugăresc 

INTELECTUAL- ARTISTIC   Domeniul ştiinţelor exacte, domeniul 

medico-dentar, activităţi literare, activităţi 

artistice 

INTELECTUAL - SOCIAL Domeniul medico-social, domeniul 

ştiinţelor matematice, servicii sociale 

INTELECTUAL - ÎNTREPRINZĂTOR Domeniul ştiinţelor exacte, management 

activităţi tehnice 

INTELECTUAL - CONVENŢIONAL Domeniul ştiinţelor exacte, analiza de 

date, activităţi tehnice 



ARTISTIC - REALIST  Activităţi artistice, activităţi de tip 

meşteşugăresc, activităţi tehnice 

ARTISTIC - INTELECTUAL  Activităţi intelectuale, domeniul ştiinţelor 

exacte, activităţi artistice 

ARTISTIC - SOCIAL  Servicii sociale, activităţi muzicale, 

activităţi educative 

ARTISTIC - ÎNTREPRINZĂTOR  Spectacole, management, activităţi 

artistice   

ARTISTIC-CONVENŢIONAL  Activităţi artistice, activităţi 

administrative, activităţi literare 

SOCIAL - REALIST Departamente de personal, servicii sociale, 

activitate cu publicul 

SOCIAL - INTELECTUAL Servicii sociale, domeniul medico-dentar, 

domeniul ştiinţelor exacte 

SOCIAL - ARTISTIC 

 

Servicii sociale, muncă educativă, 

activităţi muzicale, spectacole 

SOCIAL - ÎNTREPRINZĂTOR 

 

Servicii sociale, management, activit??i 

de vânzare 

SOCIAL - CONVENŢIONAL 

 

Servicii sociale, activităţi administrative, 

management 

ÎNTREPRINZĂTOR - ARTISTIC  Spectacole, management 

ÎNTREPRINZĂTOR  Management, activităţi de tip 

meşteşugăreşti, activitate cu publicul 

ÎNTREPRINZĂTOR - INTELECTUAL 

 

Management, activcităţi de vânzare, 

domeniul ştiinţelor exacte 

ÎNTREPRINZĂTOR - SOCIAL  Management, activităţi de vânzare, servicii 

sociale 

ÎNTREPRINZĂTOR - 

CONVENŢIONAL 

 

Management, activităţi de vânzare, 

analiză de date, activităţi administrative 

CONVENŢIONAL - REALIST  Activităţi administrative, analiză de 

date, activităţi de tip meşteşugăresc 

CONVENŢIONAL - INTELECTUAL 

 

Analize de date, domeniul ştiinţelor 

exacte, activităţi administrative 

CONVENŢIONAL - ARTISTIC  Activităţi administrative, analize de 

date, activităţi artistice 

CONVENŢIONAL - SOCIAL  Activităţi administrative, analize de date 

CONVENŢIONAL - 

ÎNTREPRINZĂTOR 

Analize de date, activităţi administrative, 

management 

 



 

inginer constructor, miner, 

mecanic auto, pădurar, 

depanator radio-tv, tehnician 

dentar, electrician, bijutier, 

instalator, maşinist, lăcătuş, 

pilot, tâmplar  

economist, medic, 

antropolog, astronom, 

fizician, chimist, 

laborant, psihiatru, 

psiholog, farmacist, 

operator PC, geolog, 

matematician, 

statistician, 

meteorolog, biolog, 

horticultor, radiolog, 
stomatolog, chirurg, 

proiectant, biochimist, 

fizician  

psihoterapeut, 

fizioterapeut, consilier 

şcolar, asistent social, 

profesor, sociolog, 

asistent medical, 

infirmier, ministru, 

bibliotecar, istoric, 

medic, consultant 

resurse umane, preot, 

director de servicii 

sociale 

dansator, filosof, profesor de 

literaturămuzicăarte plastice, 

regizor, actor, jurnalist, 

reporter, muzician, dirijor, 

designer, decorator, creator 

de modă, arhitect, artist, 

fotograf, compozitor, 
manager publicitar, 

fotomodel, moderator TV, 

scriitor 

Comparaţi hexagonul intereselor cu hexagonul meseriilor, după tipul de personalitate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIST 

INVESTIGATIV 
CONVENŢIONAL 

contabil, secretar, 

stenodactilograf, 

funcţionar public, expert 

financiar, poştaş, casier, 

recepţioner, vânzător, 

ospătar 

ANTEPRENORIAL 

   analist financiar, agent comercial,  
agent de asigurări, bancher, avocat,  
procuror, judecător, crainic radio-tv,  
jurnalist, mic întreprinzător, analist  
de sistem, manager  
  

SOCIAL 

ARTISTIC 


