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CHESTIONAR DE INTERESE 
(traducere şi adaptare de Klein M. după Career Match-up din CAREERE PROSPECTS, Canada, 1994) 

 
    Pentru a descoperi care este aria ta de interese, răspunde prin DA sau NU la următoarele întrebări: 

Nr. 
Crt. 

Intrebare  DA NU 

1. Vă place să terminaţi un lucru /activitate înainte de a începe un alt lucru/activitate?   

2. Vă place să aveţi anumite activităţi (pasiuni) pe care să le faceţi numai pentru  propria 
dumneavoastră  plăcere? 

  

3. Vă place să-i ajutaţi pe alţii atunci când aceştia au nevoie de ajutor?   

4. Vă plac provocările?   

5. Vă place să fiţi lider al unui grup?   

6. Vă place să fiţi controlat?   

7. Vă place să jucaţi şah sau alte jocuri similare în care trebuie să rezolvaţi probleme?   

8. Vă bucură să aveţi grijă de alţii?   

9. Vă place să încercaţi alte modalităţi de acţiune sau de rezolvare decât cele obişnuite?   

10. Vă place să oferiţi explicaţii oamenilor despre diferite lucruri?   

11. Vă place să lucraţi liniştit toată ziua?   

12. Vă place să lucraţi cu unelte, echipamente sau instrumente tehnice?   

13. V-ar plăcea să aveţi un loc de muncă unde să trataţi cu oamenii toată ziua?   

14. V-ar bucura să lucraţi la proiecte care să vă permită să descoperiţi noi realităţi sau 
idei? 

  

15. Vă place să conduceţi oamenii în activităţile lor?   

16. Vă place să vă desfăşuraţi activitatea conformându-vă după anumite reguli?   

17. Vă place să lucraţi cu materiale ca de exemplu: lemn, piatră, argilă, material textil sau 
metal? 

  

18. Vă plac activităţile care să aibă ca scop îmbunătăţirea societăţii?   

19. Sunteţi intresat de cărţi sau emisiuni radio-Tv cu subiecte ştiinţifice?   

20. Vă place să vă asumaţi responsabilităţi pe care să le duceţi la bun sfârşit?   

21. Sunteţi mulţumit atunci când lucraţi la ceva timp îndelungat?   

22. Vă place să dezansamblaţi un mecanism pentru a afla cum funcţionează acesta?   

23. Sunteţi intresat să cunoaşteţi şi opiniile altora?   

24. Vă place să „despicaţi firul în patru” pentru a găsi soluţia unei probleme?   

25. V-ar plăcea un loc de muncă unde să vă asumaţi responsabilitatea deciziilor?   

26. Sunteţi capabil să daţi ordine?   

27. V-ar plăcea să lucraţi mai mult cu maşini, utilaje, instrumente decât cu oamenii?   

28. Consideraţi că este mai uşor să lucrezi cu oamenii şi să cooperezi cu ei?   

29. V-ar plăcea să lucraţi la proiecte de cercetare?   

30. Vă place să fiţi dumneavoastră înşivă cel care organizează activitatea?   

31. V-ar plăcea un loc de muncă unde să stiţi sigur ceea ce aşteaptă alţii de la 
dumneavoastră? 

  

32. Vă place să aflaţi din cărţi sau de la TV cum sunt făcute, cum funcţionează o serie de 
dispozitive? 
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33. Vă place acel gen de activitate care presupune să faceţi lucrurile mai bune pentru alte 
persoane? 

  

34. Vă place să încercaţi diferite metode pentru a găsi răspunsuri la diferite probleme?   

35. Sunteţi competitiv?   

36. Vă place să fiţi pregătit pentru orice situaţie?   

37. Vă place să confecţionaţi sau să reparaţi obiecte?   

38. Vă place să lucraţi în serviciul public?   

39. Vă place să treceţi peste evidenţă pentru a cerceta lucrurile în profunzime?   

40. Vă place să aveţi responsabilitatea unui proiect sau activităţi şi să vă ocupaţi de fiecare 
detaliu pentru a-l duce la bun sfârşit? 

  

41. Vă place să lucraţi urmând indicaţiile după care trebuie să se desfăşoare acea 
activitate? 

  

42. Vă place să lucraţi manual?   

43. Vă place să interacţionaţi cu oamenii?   

44. Vă plac acele activităţi care să vă permită să evaluaţi şi să controlaţi lucrurile?   

45. Aţi fost vreodată lider al unui club, comitet, grup sau organizaţie?   

46. Vă place să vă proiectaţi munca cu grijă pas cu pas?   

47. Puteţi să proiectaţi, inventaţi sau să creaţi noi obiecte?   

48. Sunteţi interesaţi să înbunătăţiţi condiţile de viaţă ale altor persoane?   

49. Vă place să aveţi o mulţime de lucruri la care să vă gândiţi?   

50. Vă place să organizaţi şi să coordonaţi acţiuni?   

 
 
      Stabilirea punctajului 

 
a. În tabelul de mai jos, încercuieşte doar numărul acelor întrebări la care ai răspuns cu DA.  

 

METODIC =            1     6    11    16    21    26    31    36    41    46 

REALIST = 2     7    12    17    22    27    32    37    42    47 

SOCIAL = 3     8    13    18    23    28    33    38    43    48 

INVENTIV = 4     9    14    19    24    29    34    39    44    49 

DIRECTIV = 5    10   15    20    25    30    35    40    45    50 

 
 

b. In spaţiul gol, după semnul egal, din a doua coloană, scrie câte numere ai încercuit pe fiecare 
orizontală. 
De ex.,  

METODIC =      4      1             11  16                26  31               41                                                                           

 
 
 
 
 

6 21

11 

36 46 
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c. Profilul intereselor tale este dat de primele 3 scoruri obţinute, luate în ordine descrescătoare.  
De ex.,  

METODIC =         4 

REALIST =         8 

SOCIAL =         9 

INVENTIV =         3 

DIRECTIV =         6 

 

Primele 3 scoruri obţinute, luate în ordine 

descrescătoare sunt 9, 8, 6  - deci profilul 

intereselor tale este: SOCIAL, REALIST, 

DIRECTIV. 

 

 
 

           Descrierea tipurilor de interese  

 

Dacă eşti: 
 

Îţi place să: Eşti : Poţi avea succes ca: 

INVENTIV Lucrezi în situaţii 
nestructurate folosind 
imaginaţia şi creativitatea 

Expresiv, idealist, original, 
independent, intuitiv, 
imaginativ 

Cercetător, analist, 
fotograf, actor, etc. 

DIRECTIV Influenţezi sau să conduci 
pe alţii 

Cu spirit de aventură, ambiţios, 
energic, extravertit, încrezător 
în propria persoană 

Manager de resurse 
umane, diriginte de 
şantier, producător de 
filme bucătar şef, etc. 

REALIST Lucrezi cu obiecte, 
instrumente şi maşini 

Perseverent, practic, realist, 
îndemânatic 

Funcţionar, controlor de 
trafic aerian, producător 
de film, lăcătuş, etc. 

METODIC Realizezi lucrurile în 
detaliu sau să urmezi 
instrucţiunile 

Conştiincios, grijuliu, eficient, 
ordonat, perseverent, practic 

Contabil, asistentă 
medicală, librar, agent 
de asigurări, etc. 

SOCIAL Informezi, să pregăteşti, 
să formezi, să ai grijă de 
alţii 

Convingător, cooperant, 
prietenos, grijuliu, amabil, 
răbdător, înţelegător 

Recepţioner, terapeut, 
agent de voiaj, profesor, 
preot, etc. 
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