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Chestionar „Ce profesie vi se potriveşte?” 

 

Inventivitatea, capacitatea de a trasa sarcini și spiritul de ordine şi disciplină reprezintă 

trăsături de personalitate semnificative care pot contura drumul nostru spre împlinire. Profilul 

pe care-1 veţi obţine răspunzând cu sinceritate la acest chestionar vă poate recomanda pentru 

a profesa ca cercetător ştiinţific, director/manager sau militar de carieră.  

Instrucţiuni:  

Citiţi fiecare enunţ şi faceţi un semn în dreptul fiecăruia: dacă vi se potriveşte – în coloana 

Da, iar dacă nu vi se potriveşte – în coloana Nu.  

Nr.  DA NU 

1. Chiar şi în timpul liber, mă gândesc la o mulţime de probleme.   

2 Îmi place să-mi organizez fiecare lucru pe care-l încep.   

3. În trecut eram organizatorul unui grup de prieteni, a unui club etc.   

4 Pentru a cerceta lucrurile în profunzime, încerc să nu iau în seamă 

aparenţele. 

  

5 Caut să fiu pregătit pentru orice solicitare.   

6 Mă simt în forma cea mai bună.   

7 În rezolvarea unor probleme, caut să aflu soluţia cea mai bună.   

8 Mi se pare destul de important să mi se spună ce se aşteaptă de la mine.   

9 Caut să-mi rezolv cât mai repede sarcinile de lucru.   

10 Mă provoacă ideea de a lua parte la o cercetare ştiinţifică.   

11 Un loc de muncă care îmi permite să iau decizii mi se potriveşte cel 

mai mult. 

  

12 La rezolvarea unor probleme am tendinţa să despic firul în patru până 

când găsesc soluţia cea mai bună. 

  

13 Decât să mă plimb printr-un parc, prefer să citesc un studiu dedicat 

gripei aviare. 

  

14 Mi se pare normal să mă conformez unor reguli de muncă.   

15 Din câte mă cunosc, cred că aş putea să fiu un şef de succes.   

16 Îmi place să rezolv un lucru care pe alţii îi plictiseşte.   
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17 Prin felul meu de a fi, îmi place să am multe responsabilităţi.   

18 Când îmi revine rezolvarea unei probleme, îmi trec prin minte tot felul 

de idei. 

  

19 Disciplina la un loc de muncă mi se pare deosebit de importantă.   

20 Mă provoacă ideea să fiu şef.   

21 Dacă cer ceva cuiva, sunt atent să văd ce intenţii are.   

22 Prefer să nu primesc o altă lucrare, până nu duc la bun sfârşit ceea ce 

am început. 

  

23 Îmi asum eşecul pentru orice lucru pe care îl realizez.   

24 Într-o activitate colectivă, îmi place să-i spun fiecăruia ce are de făcut.   

 

 

Calcularea rezultatelor: 

Tipul Inventiv 

Ex. Cercetător științific 

Tipul Directiv 

Ex. Manager 

Tipul Organizat 

Ex. Carieră militară 

Nr. item DA NU Nr. item DA NU Nr. item DA NU 

1   2   3   

4   6   5   

7   9   8   

10   11   14   

12   15   17   

13   20   19   

16   21   22   

18   24   23   

Total   Total   Total   

 

Acordaţi câte 2 puncte pentru fiecare răspuns marcat la DA. Scorul cel mai mare indică şi un 

posibil mediu de lucru în care să vă puteţi valorifica propriul potenţial. În situaţia unor scoruri 

egale, pot fi făcute corelaţii între factorii prezentaţi (Inventiv, Organizat, Directiv).  

 

➢ Dacă scorul dvs. se încadrează la „Inventiv” între 16 şi 4 puncte:  
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Se poate spune despre dvs. că sunteţi un om cu imaginaţie bogată. Trăiţi intens fiecare clipă şi 

vă propuneţi tot felul de experienţe. Curios din fire, nonconformist, provocat de ceea ce se 

spune şi de ceea ce se aude mai nou, riscaţi să-i supăraţi pe cei din jur cu ideile care vă trec 

prin cap. Inteligent, original în gândire, sesizaţi cu uşurinţă mersul lucrurilor. De regulă, 

reuşiţi să descifraţi esenţa unor probleme în locuri în care alţii nu văd nici măcar umbre. Prin 

definiţie sunteţi perseverent, iar fiecare realizare vă poate aduce satisfacţie şi îndemnul de a 

merge mai departe.  

➢ Dacă scorul dvs. se încadrează între 0 şi 3 puncte:  

Vă manifestaţi ca o persoană interesată strict de lucrurile practice. Lipsit de imaginaţie, 

acţionaţi eficient în limita regulilor de lucru ce vă sunt stabilite. Conformist, atent cu şeful, nu 

vă permiteţi luxul de a visa. Adept al stabilităţii, schimbarea vă îngrijorează. Preferaţi să 

vedeţi ce faceţi azi şi după aceea vă gândiţi la ziua de mâine. Sunteţi recomandabil pentru un 

mediu de lucru ce implică dinamism şi mai puţin creativitate în soluţionarea unor probleme.  

➢ Dacă scorul înregistrat la „Directiv” este cuprins între 16 şi 4 puncte:  

Sunteţi o persoană perspicace. Capabil să rezolvaţi mai multe probleme în acelaşi timp, nu vă 

pierdeţi uşor cu firea. Responsabil, acţionaţi cu sânge rece şi perseverenţă în tot ceea ce faceţi. 

Realist, adaptabil la schimbare, nu daţi uşor înapoi din faţa greutăţilor. Energic, destul de 

inteligent, ca să nu spunem foarte inteligent, impuneţi respect şi disciplină în mediul care vă 

desfăşuraţi activitatea. Stăpân pe propriile forţe, vă asumaţi alegerile pe care le faceţi, fără să 

vă gândiţi la ce ar putea spune alţii. Aveţi suficiente abilităţi pentru a vă face ascultat. 

Combativ, hotărât, aprig la mânie, nu vă lăsaţi uşor înfrânt sau abătut din drum. Ştiţi ce vă 

doriţi şi nu vă lăsaţi până nu obţineţi ceea ce v-aţi propus. În unele momente folosiţi forţa şi 

tacticile dure, fără să vă întrebaţi dacă este bine sau rău Nu trebuie să fiţi subestimat. Felul în 

care vă manifestaţi, vă recomandă pentru funcţii de conducere. Depuneţi efort în acest sens, 

perfecţionaţi-vă şi veţi reuşi cu siguranţă.  

➢ Dacă scorul obţinut se încadrează între 0 şi 3 puncte:  

Acţiunile vă sunt alimentate de nevoia de a fi lăsat în pace! Mergeţi mai departe numai pentru 

a primi binecuvântarea celorlalţi. Căutaţi confirmarea în tot ceea ce faceţi, cu dorinţa de a-i nu 

deranja pe cei din jur. Munciţi cu seriozitate, dar nu vă simţiţi atras de o funcţie mare. 

Apreciaţi că aceasta vă aduce prea multe dureri de cap. Liniştea este lucrul cel mai de preţ pe 

care îl aveţi. Prin definiţie, sunteţi un om fericit.  

➢ Dacă scorul înregistrat la „Organizat” este cuprins între 16 şi 4 puncte:  

Sunteţi un bun strateg. Viguros, cu puteri ascunse, deţineţi controlul total asupra informaţiilor, 

fie ele şi simple zvonuri. Abil, vă infiltraţi între necunoscuţi. Serios prin tot ceea ce faceţi, nu 

acceptaţi pierderea de vreme. În situaţia unor urgenţe, vă impuneţi voinţa în faţa altora şi 

reuşiţi să vă faceţi ascultat. În general, sunteţi apreciat ca fiind şeful din umbră. Înţelept, 

vocea care vă dictează cum să procedaţi este raţiunea minţii. Insensibil pentru unii, prea 

periculos pentru alţii, nu sunteţi o persoană condamnată la singurătate. Toţi sunt cu ochii pe 

dvs. din variate motive. Acum vă caută numai prietenia! Mâine nu se ştie ce vor mai cere! 

Precaut, constant, nu vă angajaţi uşor în depăşiri. Evitaţi pe cât e de posibil provocările şi 

atacaţi direct atunci când nimeni nu se aşteaptă, adoptând o politică a riscului minim. Vă 

respectaţi principiile, încercând tot ce se poate pentru a învinge. Succesul este mai mult decât 

o obişnuinţă.  
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➢ Dacă scorul obţinut se încadrează între 0 şi 3 puncte:  

Vă aflaţi sub o oarecare presiune. Se petrec multe lucruri, multe probleme stau la pândă. 

Semnele de oboseală subliniază o atitudine nesigură. Căutaţi ajutor, sprijin şi răspunsuri la 

alţii. Nimic din ceea ce aţi făcut nu v-a fost recunoscut. Aveţi nevoie de odihnă şi de o 

schimbare spre mai bine. 


