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Instrumentele sunt preluate şi adaptate din ziarul „Un viitor pentru fiecare”, editat de grupul de
lucru al proiectului „Informare şi consiliere privind cariera”, finanţat de Banca Mondială, 2001
1. CHESTIONAR DE INTERESE. Chestionarul de mai jos vă poate ajuta să descoperiţi aria dvs. de
interese şi să aflaţi dacă sunteţi inventiv, directiv, realist, metodic sau social
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Itemi/Intrebări

Da

Nu

Vă place să terminaţi un lucru/activitate înainte de a începe un alt lucru/activitate?
Vă place să aveţi anumite activităţi (pasiuni) pe care să le faceţi numai pentru propria dv.
plăcere?
Vă place să-i ajutaţi pe alţii atunci când aceştia au nevoie de ajutor?
Vă plac provocările?
Vă place să fiţi lider al unui grup?
Vă place să fiţi controlat?
Vă place să jucaţi şah sau alte jocuri similare în care trebuie să rezolvaţi probleme?
Vă bucură să aveţi grijă de alţii?
Vă place să încercaţi alte modalităţi de acţiune sau de rezolvare decât cele obişnuite?
Vă place să oferiţi explicaţii oamenilor despre diferite lucruri?
Vă place să lucraţi liniştit toată ziua?
Vă place să lucraţi cu unelte, echipamente sau instrumente tehnice?
V-ar plăcea să aveţi un loc de muncă unde să trataţi cu oamenii toată ziua?
V-ar bucura să lucraţi la proiecte care să vă permită să descoperiţi noi realităţi sau idei?
Vă place să conduceţi oamenii în activităţile lor?
Vă place să vă desfăşuraţi activitatea conformându-vă după anumite reguli?
Vă place să lucraţi cu materiale ca de exemplu: lemn, piatră, argilă, material textil sau
metal?
Vă plac activităţile care să aibă ca scop îmbunătăţirea societăţii?
Sunteţi interesat da cărţi sau emisiuni radio-TV cu subiecte ştiinţifice?
Vă place să vă asumaţi responsabilităţi pe care să le duceţi la bun sfârşit?
Sunteţi mulţumit atunci când lucraţi la ceva timp îndelungat?
Vă place să dezasamblaţi un mecanism pentru a afla cum funcţionează acesta?
Sunteţi interesat să cunoaşteţi şi opiniile altora?
Vă place să aprofundaţi, să „despicaţi firul în patru” pentru a găsi soluţia unei probleme?
V-ar plăcea un loc de muncă unde să vă asumaţi responsabilitatea deciziilor?
Sunteţi capabil să daţi ordine?
V-ar plăcea să lucraţi mai mult cu maşini, utilaje, instrumente dacât cu oamenii?
Consideraţi că este mai uşor să lucrezi cu oamenii şi să cooperezi cu ei?
V-ar plăcea să lucraţi la proiecte de cercetare?
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Vă place să fiţi dv. înşivă cel care organizează activitatea?
V-ar plăcea un loc de muncă unde să ştiţi sigur ceea ce aşteaptă alţii de la dv.?
Vă place să aflaţi din cărţi sau de la emisiunile TV cum sunt făcute şi funcţionează o serie
de dispozitive?
Vă place acel gen de activitate care presupune să faceţi lucrurile mai bune pentru alte
persoane?
Vă place să încercaţi diferite metode pentru a găsi răspunsuri la diferite probleme?
Sunteţi competitiv?
Vă place să fiţi pregătit pentru orice situaţie?
Vă place să confecţionaţi şi să reparaţi obiecte?
Vă place să lucraţi în serviciul public?
Vă place să treceţi peste evidenţă pentru a cerceta lucrurile în profunzime?
Vă place să aveţi responsabilitatea unui proiect sau activităţi şi să vă ocupaţi de fiecare
detaliu pentru a-l duce la bun sfârşit?
Vă place să lucraţi urmând indicaţiile după care trebuie să se desfăşoare acea activitate?
Vă place să lucraţi manual?
Vă place să interacţionaţi cu oamenii?
Vă plac acele activităţi care să vă permită să evaluaţi şi să controlaţi lucrurile?
Aţi fost vreodată lider al unui club, comitet, grup sau organizaţie?
Vă place să vă proiectaţi munca cu grijă, pas cu pas?
Puteţi să proiectaţi, inventaţi sau să creaţi noi obiecte?
Sunteţi interesat să îmbunătăţiţi condiţiile de viaţă ale altor persoane?
Vă place să aveţi o mulţime de lucruri la care să vă gândiţi?
Vă place să organizaţi şi să coordonaţi acţiuni?

Stabilirea punctajului
 În tabelul de mai jos încercuiţi numai răspunsurile DA la întrebările puse anterior. De exemplu, dacă
la întrebarea 17 aţi răspuns DA, atunci încercuiţi cifra 17. Nu veţi lua în considerare răspunsurile de
NU. Fiecare răspuns DA primeşte 1 punct.
6
11 16 21 26
31 36
41 46 Total
METODIC 1
REALIST

2

7

12

17

22

27

32

37

42

47

Total

SOCIAL

3

8

13

18

23

28

33

38

43

48

Total

INVENTIV 4

9

14

19

24

29

34

39

44

49

Total

DIRECTIV 5

10

15

20

5

30

35

40

45

50

Total
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Următorul pas constă în suma răspunsurilor cotate cu DA. Totalul obţinut (maxim 10 puncte) se
notează în spaţiul special dedicat de pe fiecare orizontală.



Veţi obţine un profil al intereselor dvs., dar veţi lua în considerare numai punctajele cele mai mari de
la două tipuri de interese. De exemplu, dacă totalul dvs. la METODIC este 8, la REALIST este 7, la
SOCIAL este 5, la INVENTIV este 3, la DIRECTIV este 6, profilul dvs. de interese este (METODICREALIST). Profilul cu cel mai scăzut scor reprezintă aria dvs. de interese cea mai puţin preferată (în
exemplul nostru, cel mai mic scor l-a obtinut profilul INVENTIV).



În tabelul de mai jos sunt prezentate cele 5 tipuri de interese.

Dacă sunteţi...

Vă place să...

Sunteţi...

Puteţi avea succes ca...

INVENTIV (I)

lucraţi în situaţii
nestructurate folosind
imaginaţia şi creativitatea

expresiv, idealist, original,
independent, intuitiv,
imaginativ

cercetător, analist, fotograf,
actor etc.

DIRECTIV (D)

influenţaţi sau să
conduceţi pe alţii

cu spirit de aventură,
ambiţios, energic, extrovertit,
încrezător în propria
persoană

manager de personal,
diriginte de şantier,
producător (filme,
programe radio-TV),
bucătar-şef etc.

REALIST (R)

lucraţi cu obiecte,
instrumente şi maşini

perseverent, practic, realist,
îndemânatic

funcţionar, controlor de
tafic aerian, operator film,
lăcătuş etc.

METODIC (M)

realizaţi lucrurile în
detaliu sau să urmaţi
instrucţiuni

conştiincios, grijuliu,
eficient, ordonat,
perseverent, practic

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

SOCIAL (S)

informaţi, să pregătiţi, să
formaţi, să aveţi grijă de
alţii

convingător, cooperant,
prietenos, grijului, amabil,
răbdător, înţelegător

recepţioner, terapeut, agent
agenţie de voiaj, profesor,
preot etc.
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2. CHESTIONAR DE APTITUDINI
Acest chestionar constituie un suport pentru a învăţa mai multe despre dvs. şi despre ocupaţiile care
se potrivesc cel mai bine aptitudinilor personale. Atunci când răspundeţi la întrebări, trebuie să
reflectaţi la ceea ce puteţi face acum şi la ceea ce credeţi că sunteţi capabil să faceţi. Astfel sunt
autoevaluate patru categorii de 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
2
3
4
5
6
foarte bine
bine
destul de bine
moderat
puţin
deloc
Instructaj:
 Bifaţi în casetele corespunzătoare nivelul pe care consideraţi că-l atingeţi atunci când vă aflaţi în
situaţia de a realiza cerinţa respectivă. De exemplu, dacă sunteţi de părere că, de obicei, înţelegeţi
instrucţiunile unui joc foarte bine, atunci, la itemul “Înţelegeţi instrucţiunile unui joc?” bifaţi în
caseta „Foarte bine” Procedaţi în mod asemănător cu toţi itemii, specifici celor patru categorii de
aptitudini investigat



Dupa ce bifat toţi itemii corespunzători unei categorii, faceţi totalul punctelor obţinute. De
exemplu, dacă la aptitudinea generală de învăţare, pentru itemii 1-10 aţi bifat în casetele
corespunzătoare nivelelor 1, 4, 5, 2, 5, 7, 1, 2, 3, 1, adunaţi cifrele şi obtineţi punctajul 31.
Acest punctaj se încadrează în intervalul 29-40 puncte, corespunzător nivelului 3 de
aptitudine generală de învăţare. Astfel, nivelul de aptitudine generală de învăţare (G) este 3.
Procedaţi în mod asemănător pentru toate cele patru tipuri de aptitudini: G– aptitudinea
generală de învăţare, V– aptitudinea verbală, N– aptitudinea numerică, C– coordonarea ochimână.

G – Aptitudinea generală de învăţare
Puteţi să…

1

2

3

foarte
bine

bine

destul
de
bine

4

5

moderat puţin

6
deloc

1. Înţelegeti instrucţiunile unui joc?
2. Gândiţi înainte de a acţiona?
3. Argumentaţi pentru a ajunge la o
concluzie?
4. Înţelegeţi explicaţiile care vi se dau în
diferite situaţii?
5. Evaluaţi corect lucrurile şi
evenimentele?
a
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6. Învăţaţi singur după un manual?
7. Găsiţi raţionamente pentru a-i convinge
pe alţii?
8. Gândiţi astfel încât să luaţi decizii bune?
9. Rezolvaţi probleme de matematică?
10. Participaţi activ la discuţii?
Total

Total
10-15 puncte
16- 28 puncte
29-40 puncte
41-53 puncte
54- 60 puncte
Nivelul de aptitudine generală (G)

Nivel
1
2
3
4
5

V – Aptitudinea verbală

1

Puteţi să…

foarte
bine

2

3

4

5

6

bine destul moderat puţin deloc
de
bine

1. Înţelegeţi semnificaţia fiecărui cuvânt
dintr-un text?
2. Vorbiţi în numele dvs. în faţa unui grup?
3. Daţi informaţii clare şi precise?
4. Povestiţi ceva sau recitaţi?
5. Scrieţi o compunere?
6. Comunicaţi idei şi opinii?
7. Explicaţi ceva altora?
8. Întelegeţi semnificaţia frazelor dintr-un
text?
9. Citiţi şi scrieţi fluent, inteligibil?
10. Faceţi sinteza unui text?
Total
Total
11-17 puncte
18- 30 puncte
31-44 puncte
45-58 puncte
59- 66 puncte
Nivelul meu de abilitate verbală (V)

Nivel
1
2
3
4
5
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N – Aptitudinea numerică

1

Puteţi să…

2

3

4

5

6

foarte bine destul moderat puţin deloc
bine
de
bine

1. Utilizaţi numere?
2. Faceţi calcule matematice repede?
3. Faceţi cele patru operaţii matematice
(adunarea, scăderea, înmulţirea, împărţirea)
fără erori?
4. Daţi rest la bani, fără greşeală?
5. Faceţi măsurători corecte?
6. Faceţi comparaţii între operaţiile matematice,
de exemplu, între împarţire şi scădere etc.?
7. Calculaţi repede banii pe care trebuie să-i
daţi pentru cumpărăturile efectuate?
8. Calculaţi repede banii pe care trebuie să-i dea
altcineva când face cumpărături?
9. Descoperiţi greşelile într-o pagină plină cu
cifre?
Total
Total
11-17 puncte
18- 30 puncte
31-44 puncte
45-58 puncte
59- 66 puncte
Nivelul meu de abilitate numerică (N)

Nivel
1
2
3
4
5

C – Coordonarea ochi-mână

1

Puteţi să…

2

3

4

5

6

foarte bine destul moderat puţin deloc
bine
de
bine

1. Introduceţi cu uşurinţă aţa în ac?
2. Prindeţi obiecte (o minge, un future, etc.)?
3. Tăiaţi cu foarfecele corect diferite figuri
dintr-o coală de hârtie?
4. Aruncaţi ceva la ţintă?
5. Asamblaţi piesele unui mecanism sau joc?
6. Modelaţi din plastilină sau argilă diferite
forme?
7. Lucraţi repede cu degetele sau cu mâinile?
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8. Desenaţi linii drepte?
9. Puneţi obiectele unul peste altul fără ca
acestea să se dărâme?
10. Asamblaţi piesele unui joc de puzzle?
11. Nimeriţi o minge?
12. Mergeţi cu bicicleta de-a lungul unei linii
drepte?
13. Aruncaţi cu mingea spre o ţintă?
14. Bateţi cuie cu ciocanul fără să vă loviţi peste
degete sau să îndoiţi cuiele?
Total
Total
14-21 puncte
22- 39 puncte
40-56 puncte
57-74 puncte
75- 84 puncte
Nivelul meu de coordonare ochi-mână (C)

Nivel
1
2
3
4
5

Dacă aţi obţinut un nivel inalt (1, 2, 3) la aptitudinea generală de învăţare (G), înseamnă că aveţi
abilitatea de a învăţa, de a înţelege, de a raţiona rapid şi veţi putea avea succes ca administrator de
spital, chimist, analist, cercetător, manager. Dacă aţi obţinut un nivel inalt (1, 2, 3) la învăţarea
verbală (V), înseamnă că aveţi abilitatea de a înţelege, de a utililiza rapid cuvintele, ideile şi
informaţiile şi veţi putea avea succes ca avocat, sociolog, editor, ziarist, agent de publicitate, agent
de schimb etc. Pentru mai multe detalii, citiţi tabelul următor:
Aptitudinea dvs. pentru…
Învăţare generală (G)

Înseamnă pentru dvs.
Abilitatea de învăţare,
înţelegere şi raţionare rapidă

Învăţare verbală (V)

Abilitatea de înţelegere,
utililizarea rapidă a
cuvintelor, ideilor şi
informaţiilor
Abilitatea de a lucra repede şi
corect cu cifrele

Învăţare numerică (N)

Coordonare ochi-mână (C)

Abilitatea de coordonare a
ochilor şi mâinilor în
efectuarea cu precizie a
mişcărilor

Veţi putea avea succes ca…
Administrator de spital,
chimist, analist, cercetător,
manager etc.
Avocat, sociolog, editor,
ziarist,agent de publicitate,
agent de schimb etc.
Contabil, merceolog,
economist, vânzător,
statistician, etc.
Pilot, stomatolog, pictor,
strungar, electrician,
ceasornicar etc.
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3. OCUPAŢII
În tabelul următor căutaţi acele ocupaţii care sunt cele mai apropiate nivelului dvs. aptitudinal, cât şi
profilului dv. de interese. De exemplu, dacă la testul de interese aţi obţinut codul RS, iar la testul de
aptitudini aţi obţinut codul G3 V3 N3 C4, vi s-ar potrivi ocupaţia de administrator hotel.
Ocupaţia

Scurtă definiţie

Administrator
hotel
Administrator
spital
Agent agenţie
voiaj
Agent de
asigurări

Asigură întreţinerea şi funcţionarea hotelurilor

Agent
comercial
Agent de
investiţii

Agent de
orientare
profesională
Agent
proprietăţi
imobiliare/
vânzător
Analist
Apicultor

Arboricultor

Architect

Architect
peisagist
Asistent
dentar
Asistent
medical de
laborator
Asistent
medical pe

Cod
interese

Cod
aptitudinal

Medii

RS

G3 V3 N3 C4

Răspunde de administraţia generală a
spitalului, incliv de controlul financiar.
Rezervă şi vinde bilete de călătorie.

Superioare

DS

G1 V2 N2 C4

Medii

SM

G3 V3 N4 C4

Întocmeşte clienţilor actele necesare pentru
orice tip de asigurare; stabileşte ratele lunare
pe care aceştia trebuie să le plătească.
Reprezintă firma şi are sarcina de a vinde
produsele firmei prin contactul direct cu
potenţialii clienţi.
Cumpără şi vinde acţiuni, obligaţiuni, bonuri
de tezaur, fonduri mutuale pentru investitori
particulari, manageri de fonduri de pensii,
bănci, companii, firme de asigurări.
Oferă solicitanţilor locuri de muncă,
informaţii, explicaţii, sfaturi privind situaţia de
moment şi de perspectivă a pieţei muncii.
Acţionează ca un agent pentru vânzări şi
procurări de case, apartamente, clădiri
comerciale, pământ şi alte proprietăţi
imobiliare.
Proiectează programele computerelor conform
necesităţilor clienţilor.
Exploatează, întreţine familiile de albine.
Prelucrează şi comercializează produse
apicole.
Se preocupă de pregătirea solului în pepiniere
şi de împăduriri.

Superioare
Medii

MS

G2 V3 N3 C3

Postliceale

RD

G3 V3 N3 C4

Superioare
Medii

IS

G2 V2 N2 C4

Superioare

IS

G3 V3 N4 C4

Superioare
Medii

SM

G3 V3 N3 C4

Superioare

IM

G2 V2 N2 C4

Medii
Gimnaziale

SM

G3 V4 N4 C3

Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale
Superioare

RM

G4 V4 N4 C4

IS

G1 V1 N1 C3

Superioare

IS

G1 V1 N1 C3

Postliceale
Colegiu
Postliceale
Colegiu

SM

G3 V3 N3 C3

MI

G2 V2 N2 C3

Postliceale
Colegiu

MR

G4 V4 N4 C3

Proiectează clădiri efectuând proiecte de
design, calculează costurile şi materialele
necesare.
Proiectează parcuri, grădini şi alte suprafeţe
publice sau private.
Asistă medical stomatolog. Sterilizează
instrumentarul de lucru.
Efectuează analize de laborator ale sângelui,
urinei etc.
Acordă primul ajutor, efectuează reanimare în
caz de leşin.

Studii/
pregătire

a

www.cmbrae.ro
office.cmbrae@rdsmail.ro

Str. Heliade între vii Nr. 36
Bucureşti, sectorul 2

Tel./Fax : 021.23.23.071 ; 021.23.23.011
Tel. : 031.805.31.90 ; 031.805.56.97

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ
EDUCAŢIONALĂ
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR - BUCUREŞTI

salvare
Asistent social
Asistentă
medicală
Avocat
Barman
Bibliotecar

Bijutier
Biolog

Biolog
laborant
Brutar

Broker valori
Bucătar

Cabanier

Casier
Ceasornicar
Cizmar

Chimist

Chirurg
Cofetar
Comisar gardă
financiară
Confecţioner
piele

Ajută oamenii în rezolvarea problemelor lor
(financiare, maritale, medicale etc.).
Ajută medical în îngrijirea bolnavilor în
spitale, policlinici, sanatorii etc.
Interpretează legea şi sfătuieşte clienţii în ceea
ce priveşte legalitatea acţiunilor acestora.
Amestecă şi serveşte băuturi clienţilor.
Stânge şi organizează fonduri de carte,
periodice şi alte materiale pentru ca acestea să
fie disponibile uşor cititorilor.
Prelucrează şi repară obiecte din metale
preţioase sau substitute ale acestora.
Coordonează cercetări privind organismele
(de orice fel), caracteristicile şi
comportamentul acestora.
Lucrează în laboratoare unde efectuează
diferite analize. Poate lucra în agricultură,
medicină, zootehnie etc.
Prepară şi coace diferite sortimente de pâine,
cozonac, chifle etc.
Înregistrează cumpărări şi vânzări de titluri de
valoare pentru firmele de investiţii şi
persoane.
Pregăteşte şi găteşte diferite feluri de mâncare.
Asigură buna întreţinere şi funcţionare a
cabanei. Organizează şi asigură cazarea
clienţilor.
Încasează, dă şi verifică plăţile în numerar,
prin cecuri sau cărţi de credit.
Curăţă, repară şi reglează diferite tipuri de
ceasornice.
Confecţionează şi/sau repară (la comanda
clienţilor) încălţăminte din piele sau
înlocuitori.
Coordonează cercetări privind proprietăţile,
compoziţia şi structura diferitelor substanţe
necesare industriei.
Diagnostichează şi efectuează operaţii
chirurgicale.
Prepară prăjituri şi produse de cofetărie în
vederea comercializării.
Verifică lucrări contabile şi întreprinde
anchete şi revizii financiar-bancare.
Confecţionează părţi de încălţăminte,
îmbrăcăminte şi alte articole din piele.

Superioare
Postliceale
Colegiu
Postliceale
Colegiu
Superioare

SI

G2 V2 N3 C4

MR

G2 V2 N3 C3

MD

G1 V1 N3 C4

Medii
Superioare
Postliceale
Medii
Medii

RM
MS

G3 V3 N4 C3
G2 V2 N3 C3

RM

G3 V3 N4 C2

Superioare

IR

G2 V2 N2 C3

Superioare

MI

G2 V3 N3 C3

Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale
Superioare

MR

G3 V3 N3 C3

MS

G3 V3 N2 C4

Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale
Medii

MR

G3 V3 N4 C3

DS

G3 V3 N3 C4

Medii

MS

G3 V4 N2 C4

Medii

RM

G3 V4 N4 C2

Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale
Superioare

RM

G3 V4 N4 C2

IR

G1 V2 N2 C3

Superioare
Specializare
Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale
Superioare

IR

G2 V2 N3 C1

RM

G3 V4 N3 C3

MS

G3 V4 N2 C4

RM

G3 V4 N4 C3

Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale
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Confecţioner
şi finisor de
elemente
prefabricate
din beton
Consilier de
orientarea
carierei
Contabil

Controlor de
produse
confecţionate
din stofă,
blană şi piele
Controlor de
trafic aerian
Controlor
vamal

Cosmetician

Crainic radiot.v.
Creator de
modele pentru
produse textile
din piele sau
blană
Croitor

Designer de
interior
Designer
industrial
Dietetician

Director de
hotel
Dulgher

Economist

Toarnă în forme şi finisează produse din
beton.

Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale

Ajută elevii şi adulţii în planificarea carierei.

RM

G3 V4 N4 C3

Superioare

SI

G2 V2 N3 C4

Planifică, organizează şi administrează
sisteme contabile pentru persoane individuale
şi instiruţii/firme.
Controlează şi sortează, pe categorii, piei şi
blănuri, prelucrate şi neprelucrate,
îmbrăcăminte şi alte produse confecţionate din
stofă, blană şi piele.

Superioare
Colegiu

MI

G2 V2 N1 C4

Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale

MR

G3 V4 N4 C3

Controlează şi coordonează traficul aerian.

Medii

RM

G2 V2 N3 C4

Efectuează vămuirea mărfurilor, controlul
mijloacelor de transport, verificarea
documentelor, întocmirea chitanţelor,
încasarea şi vărsarea la bugetul statului a
sumelor provenite din aplicarea textelor
vamale.
Efectuează lucrări de îngrijire a epidermei
(pielii) clienţilor. Depilează, epilează,
machiază.
Prezintă programe, ştiri, prognoze meteo,
sport, intervievează invitaţii în studio.
Creează modele pentru producţia de
îmbrăcăminte, încălţăminte şi alte produse
textile, din piele sau blană.

Superioare
Medii

MI

G3 V4 N3 C4

Postliceale

SM

G3 V4 N4 C3

Superioare

IS

G3 V2 N4 C4

Superioare
Postliceale

IM

G3 V3 N3 C2

Confecţionează, modifică şi recondiţionează
îmbrăcăminte, rochii, sacouri şi alte articole
de îmbrăcăminte.
Proiectează aranjamente din interiorul unei
clădiri, camere, birou, inclusiv cromatica şi
iluminatul.
Proiectează şi pregăteşte specificaţii pentru o
largă varietate de produse care vor fi fabricate.
Planifică, administrează şi supervizează
prepararea mâncării în spitale, restaurante,
cantine.
Cooredonează şi controlează toate activităţile
necasare funcţionării unui hotel, motel, case
de odihnă etc.
Construiesc, montează şi instalează diferite
structuri din lemn.

Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale
Superioare

RI

G3 V3 N4 C3

IM

G2 V3 N3 C2

Superioare

IM

G2 V2 N2 C4

Superioare
Postliceale

DI

G2 V2 N2 C4

Superioare
Medii

DM

G2 V2 N3 C4

Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale
Superioare

RM

G3 V4 N3 C2

IM

G1 V1 N1 C4

Analizează informaţiile pentru a diagnostica
sau prognoza tendinţele economice. Lucrează
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Editor
Educator
Electrician

Electrician
industrial
Farmacist

Fermier

Fierar

Fizician

Fizioterapeut
Fotograf

Frizer/coafor
Gardian de
penitenciar
Gardian public
Geamgiu

Geolog

Grafician

Inginer
constructor
Inginer de
computere
(“hardist”)
Inginer
electrician
Inginer

în industrie, afaceri, organizaţii
guvernamentale etc.
Evaluează şi editează cărţi, reviste, manuale
etc.
Planifică şi realizează activităţi pentru şi cu
copiii din grădiniţe.
Montează, testează şi repară instalaţii
electrice.
Intalează, întreţine, testează, înlătură
defecţiuni şi repară echipament electric
industrial şi aparate electronice (de control).
Studiază acţiunea medicamentelor şi a altor
substanţe asupra organismului. Testează
dozarea acestora.
Se ocupă de creşterea animalelor sau/şi de
cultivarea pământului.
Forjează o varietate de articole metalice ca
unelte, lanţuri, articole fasonate din fier, unelte
agricole şi componente metalice.
Cercetează fenomenele naturale şi realizează
inovaţii în domenii variate: electronică,
comunicaţii, optică, medicină etc.
Desfăşoară activităţi de menţinere sau
îmbunătăţire a stării fizice a oamenilor.
Foloseşte aparate de fotografiat şi laboratorul
de developare a filmelor pentru efectuarea
fotografiilor.
Tunde, vopseşte, aranjează părul.
Păzeşte deţinuţii şi menţine ordine în
închisoare sau alte instituţii corecţionale.
Asigură securitatea în clădirile publice,
parcuri etc.
Pune sauînlocuieşte geamuri la clădiri.
Cordonează programe de explorare şi
cercetare privind structura, compoziţia
pământului.
Creează grafice, ilustraţii şi altele pentru
reviste, ziare, cărţi, postere etc.
Proiectează şi coordonează proiecte de
construcţii sau reparaţii în domenii diferite:
clădiri publice, industriale, poduri etc.
Proiectează şi testează computere pentru a fi
utilizate ca instrumente de lucru, pentru
robotizare industrială sau monitorizare.
Proiectează, evaluează şi supervizează
instalarea de echipamente şi sisteme electrice.
Proiectează, evaluează şi supervizează

Superioare

DI

G2 V2 N4 C4

Şcoala Normală
Postliceale
Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale
Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale
Superioare

SM

G3 V3 N3 C4

RM

G3 V3 N3 C3

RI

G3 V3 N3 V3

IR

G1 V1 N1 C3

Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale
Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale
Superioare

MR

G3 V4 N4 C3

RM

G3 V4 N3 C3

IR

G1 V1 N1 C3

Postliceale

MI

G2 V2 N3 C4

Medii

IR

G3 V3 N3 C3

Medii
Gimnaziale
Medii
Postliceale

RM
MS

G3 V3 N4 C3
G4 V4 N4 C4

MS

G4 V4 N4 C4

Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale
Superioare

MR

G3 V3 N4 C3

RI

G1 V1 N2 C3

Superioare
Postliceale
Medii
Superioare

IM

G2 V3 N3 C2

IR

G2 V2 N2 C4

Superioare

IR

G2 V2 N2 C4

Superioare

IR

G2 V2 N2 C3

Superioare

IR

G2 V2 N2 C3
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electronist
Inginer
mecanic
Instalator
Jurisconsult
Lucrător pe
linii şi cabluri
electrice
Macaragiu

instalarea de echipamente şi sisteme
electronice
Proiectează, evaluează şi întreţine maşini şi
sisteme pentru încălzire, condiţionare a
aerului, fabrici etc.
Montează şi repară sisteme de distribuire a
apei şi a echipamentului aferent acestuia.
Participă la întocmirea sau avizarea actelor
normative.întocmeşte acţiunile în justiţie ale
firmelor sau instituţiilor pe care le reprezintă.
Construieşte, întreţine şi repară sisteme
aeriene şi subterane de transmisie şi distribuţie
a energiei electrice.
Conduce, întreţine şi supraveghează utilaje
pentru transport pe orizontală şi verticală.

Măcelar

Taie animale, tranşează, sortează şi ambalează
carnea pentru vînzare.

Manager
resurse umane
Marochiner

Dezvoltă programe legate de angajarea şi
pregătirea salariaţilor.
Confecţionează, decorează şi repară produse
de pielărie sau înlocuitori ca : poşete,
geamantane, genţi de voiaj etc.
Menţine, repară şi modifică sistemele
mecanice ale mijloacelor de transport rutiere.

Mecanic auto

Mecanic de
avioane

Menţine, repară şi modifică sistemele
mecanice ale mijloacelor de transport aerian.

Medic
medicină
umană
Medic
veterinar
Merceolog

Diagnostichează, previne şi tratează boli ale
organismului uman.

Meteorolog

Miner

Mozaicarfaianţar
Morar
Muncitor în
construcţii

Diagnostichează, previne şi tratează boli ale
animalelor.
Se ocupă de aprovizionarea cu mărfuri,
urmărind calitatea şi condiţiile de păstrare a
acestora.
Analizează, interpretează informaţiile de la
staţiile meteorologice pentru prognozarea
vremii.
Extrage de la suprafaţă sau din subteran
diferite zăcăminte.
Acoperă pereţi interiori şi exteriori, podele şi
tavane cu plăci ceramice, de marmură sau
piatră, mozaic sau pardosele.
Supraveghează şi deserveşte maşinile de
măcinat cereale.
Cară provizii, îndeplineşte activităţi de rutină,
curăţă echipamentul şi zonele de muncă.

Superioare

IR

G2 V3 N2 C4

Liceale (de profil)
Profesionale
Superioare

RI

G3 V4 N4 C3

MS

G3 V2 N3 C4

RI

G3 V3 N4 C2

RM

G3 V4 N4 C2

RS

G3 V4 N3 C3

DS

G3 V3 N3 C4

Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale
Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale
Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale
Superioare

RM

G3 V4 N4 C3

RM

G3 V3 N3 C3

RM

G3 V3 N3 C3

MR

G2 V2 N1 C3

Superioare

MR

G2 V1 N1 C3

Medii

MR

G3 V4 N3 C4

Superioare

IR

G1 V2 N1 C4

Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale
Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale
Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale
Gimnaziale

RI

G4 V5 N5 C4

RM

G3 V4 N4 C3

RS

G3 V4 N3 C3

MR

G4 V4 N4 C4

Liceale (de profil)
Profesionale
Postliceale
Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale
Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale
Superioare
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Notar
Ofiţer de
marină
(inginer)
Ofiter de
politie
Oftalmolog
Operator
computer
Operatori ce
film

Operator pe
masini de
tricotat
Optician
Optometrician

Ospatar
Padurar
Patiser
Parchetar
Petrolist
Pictor
Pictor
decorator
Pilot
Piscicultor
Pompier
Prelucrator pe
masini unelte
Profesor
Programator

Psiholog

Legalizează documente. Sfătuieşte şi îndrumă
clienţii.
Se ocupă de motoarele şi echipamentul
auxiliar acestora de pe nave sau ale altor
ambarcaţiuni navale.
Depisteaza si investigheaza delicte.
Desfasoara activitati de mentinere a ordinii
publice si de respectare a legilor
Diagnosticheaza, previne si trateaza boli ale
vazului
Introduce date in computer

Superioare

MD

G2 V2 N3 C4

Superioare

RI

G2 V3 N3 C3

Superioare

MD

G3 V3 N4 C4

Superioare

IR

G2 V2 N3 C1

Medii

RM

G3 V3 N4 C3

Utilizeaza camerele de luat vederi si
echipamentul aferente acestora prin
inregistrare a diferitelor evenimente, scene de
film etc.
Opereaza pe masini de tricotat care produc
tesaturi, tricotaje, ciorapi, imbracaminte sau
alte produse.
Ofera clientilor ochelari sau lentile de contact
conform retetei date de medicul oftalmolog
Examineaza vederea pacientilor, prescrie
ochelari de vedere/lentile de contact si
recomanda exercitii ale globilor oculari
Serveste clientii cu mancare sau bauturi la
cererea acestora si intocmeste notele de plata
Asigura paza padurii pentru prevenirea
taierilor ilegale de arbori, a incendiilor
Prepara produse de patiserie in vederea
comercializarii acestora
Monteaza parchet sau substituienti ai acestora

Superioare, Medii

RM

G2 V3 N3 C4

Liceale(de profil),
Profesionale

RM

G3 V3 N3 C3

Medii, Postliceale

rm

G3 V4 N3 C3

Medii, Postliceale

RD

G2 V2 N2 C3

Liceale(de profil),
Profesionale
Liceale(de profil),
Profesionale
Liceale(de profil),
Profesionale
Liceale(de profil),
Profesionale
Liceale(de profil),
Profesionale
Superioare, Medii

SM

G4 V4 N4 C4

RM

G3 V4 N3 C4

RS

G3 V4 N4 C3

RM

G3 V4 N4 C3

RD

G3 V3 N4 C3

IR

G2 3V N4 C2

Medii

IR

G2 V3 N4 C2

Postliceale

RM

G2 V2 N2 C2

Superioare, Medii
Superioare, Medii
Liceale(de profil),
Profesionale

RM
RM

G4 V4 N4 C4
G3 V4 N5 C4
GVNC

Superioare

SI

G2 V2 N2 C4

Superioare

IM

G2 V2 N2 C4

Superioare

SI

G1 V1 N1 C4

Extrage, prin intermediul unor instalatii
speciale, petrol si gaze naturale
Creeaza tablouri, desene, lucrari de grafica,
gravuri originale si alte lucrari artistice
Picteaza cu pensula sau pistolul(spray) motive
ornamentale pe obiecte de sticla sau ceramica
Piloteaza avioane cu pasageri, marfa oferind
servicii de transport, salvare etc.
Creste pesti in bazine acvatice speciale
Controleaza, previne si stinge incendiile
Foloseste echipamente de taiat metal pentru a
confectiona piese din metal pentru diverse
parti ale masinilor
Preda cursantilor, in coformitate cu programa
scolara, cunostinte
Scrie detaliat modul de utilizare a unui
coputersau a unui program aplicat pe
computer. Elaboreaza programe speciale in
functie de cerintele pietei sau ale firmei
Studiaza sau diagnosticheaza comportamentul.
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Radioterapist
Receptioner

Reporter
Reprezentant
comercial,
comert engros
Restaurator
Secretar

Sociolog

Sofer
Stomatolog
Sudor
Tapiter

Tamplar

Telefonist
Tehnician
dentar
Tichinigiu
carosier
Terapeut de
recuperare
Tractorist

Translator
Viticultor

Poate lucra in clinica unde consiliaza sau
efectueaza psihoterapie
Administreaza tratament cu radiatii bolnavilor
de cancer
Lucreaza cu publiculoferind informatii si
servicii. Rezerva locuri, primeste mesaje,
fixeaza intalniri
Culege informatii, ia interviuripentru a scrie
diferite articole pentru ziare, reviste, radio-tv.
Vinde bunuri non-tehnicesi servicii clientilor
specializati in vanzare cu amanuntul

Curata, renoveaza obiecte de arta din muzee si
expozitii
Dactilografiaza corespondenta, rapoarte
fixeaza si programeaza intalniri sau calatorii
de afaceri. Indeplineste si sarcini
administrative.
Studiaza dezvoltarea societatii umane. De
asemenea, cerceteaza familia, comunitatea,
educatia, relatiile dintre oameni, delicventa
etc.
Conduce si intretine camioane, masini,
troleibuze etc.
Diagnosticheaza, previne si trateaza boli,
malformatii ale dentitiei
Asambleaza, prin lipire, diferite obiecte
fabricate din metal
Confectioneaza, repara sau inlocuieste
tapiteria uzata de pe mobila sau din interiorul
vehiculelor
Prelucreaza, repara, monteaza obiecte din
lemn sau din substitute ale acestuia
Asigura legatura telefonica intre diversi
abonati
Confectioneaza, dupa mulajele luate de la
pacienti de catre medicul stomatolog, proteze
fixe si mobile
Prelucreaza tabla in vederea obtinerii unei
caroserii
Desfasoara programe si activitati de
recuperare motorie a bolnavilor astfel incat
acestia sa poata lucra din nou
Conduce tractoare sau alte utilaje necesare in
agricultura
Traduce materiale scrise sau vorbite dintr-o
limba in alta limba
Cultiva si intretine culturile de vita de vie

Superioare,
Postliceale
Medii

RM

G3 V3 N3 C3

SM

G3 V3 N4 C4

Superioare

IS

G2 V2 N4 C4

Superioare,
Postliceale, Medii

SM

G3 V3 N3 C4

Superioare
Colegiu
Medii, Postliceale

RM

G2 V3 N4 C4

MS

G3 V3 N3 C3

SI

G1 V1 N2 C4

Superioare

Medii

RM

Superioare

IR

Liceale(de profil),
Profesionale
Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale
Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale
Medii

RM

Colegiu

RM

Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale
Superioare
Postliceale

RM

G3 V4 N4 C3

SI

G2 V2 N3 C2

Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale
Superioare
Medii
Gimnaziale

RM

G3 V4 N4 C3

IM

G2 V1 N4 C4

RM

G3 V4 N4 C4

RM

G3 V4
C3
G2 V2
C2
G3 V4
C3
G3 V4
C3

N4
N2
N3
N4

RM

G3 V3 N3
C3

RM

G3 V3 N4
C4
G3 V4 N3
C2
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Vanzator
Vanzator
produse si
servicii
tehnice
Zidar

Zugrav

Vinde diferite produse clientilor
Vinde o serie de bunuri si servicii tehnice,
cum ar fi produse stiintifice si industriale,
electricitate, servicii de telecomunicatii si
servicii pentru calculatoare, institutiilor
guvernamentale, comerciale si industriale
Aseaza caramizile, blocurile de beton, piatra si
alte materiale similare, pentru constructia si
reparatiile zidurilor si altor structuri, conform
planurilor si specificatiilor
Efectueaza lucrari de varuire, zugraveli,
vopsitorie pe peretii cladirilor

Liceale (de profil)
Profesionale
Medii
Postliceale
Medii

MS
RS

G3 V3 N3 C4
G2 V2 N3 C4

Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale

RM

G3 V4 N3 C3

Gimnaziale
Liceale (de profil)
Profesionale

RM

G3 V4 N4 C3

4. IMAGINEA DE SINE/ STIMA DE SINE
În procesul de orientare şi consiliere, autoanaliza imaginii de sine constituie un pas important pentru
investigarea personalităţii şi a resurselor persoanle, utile în alegerea şi decizia în carieră. Bifaţi unul
din răspunsuri pentru fiecare întrebare, apoi faceţi totalul pentru fiecare categorie.
Nr.
crt.

Item

Da

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Lucrez bine singur (ă)?
Sunt organizat(ă)?
Fac faţă stresului?
Îmi place să întâlnesc persoane diferite?
Îmi place să-i conduc pe ceilalţi?
Am nevoie de rutină?
Am şi alte interese în afară de învăţare?
Citesc în mod regulat?
Mă supăr când sunt criticat(ă)?
Îmi plac proiectele noi?
Vreau să-mi dezvolt abilităţi noi?
Îmi place munca în echipă?
Am grijă de ţinuta vestimentară?
Sunt ambiţios/ ambiţioasă?
Mă înţeleg (cu) colegii?
Am vorbit vreodată în public?
Sunt mândru/ mândră de realizări?
Lucrez bine sub presiune?
Sunt adaptabil/ adaptabilă?
Mi-e teamă de necunoscut?
Ceilalţi îşi amintesc numele meu?

Uneori Nu
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22.
23.
24.
25.

Sunt curat/ curată?
Ceilalţi ţin seama de ideile mele?
Dau dovadă de entuziasm în tot ceea ce fac?
Inspir încredere?
Total

Chestionarul conţine 25 de întrebări. Se bifează unul dintre răspunsuri pentru fiecare întrebare.
Pentru a afla tendinţele imaginii de sine se face totalul pentru fiecare coloană. La chestionar, potrivit
răspunsurilor se înregistrează un scor care se notează pentru fiecare categorie (da, uneori, nu) puncte,
ceea ce înseamnă că elevull/ elevaa, poate fi caracterizat(ă) prin profilele conturate mai jos:
În funcţie de totalul scorului obţinut , participanţii pot fi evaluaţi după scala de mai jos:






Cele mai multe “NU”: Probabil că sunteţi o persoană retrasă, mai izolată, care preferă
să-şi petreacă timpul mai mult singur. Lucrează liniştit într-un colţ mai izolat, nu se
alătură efortului echipei, în îndeplinirea sarcinilor. Deşi sunteţi bun în activitatea dvs. vă
lipsesc abilităţile de comunicare, necesare pentru a pune în valoare calităţile. Nu vă place
să conduceţi sau să vorbiţi în public, vă neliniştesc aceste aspecte. Activităţile noi vă
produc stres. Aţi vrea să aveţi încredere în forţele proprii, dar nu ştiţi cum. Participaţi la
cursuri de dezvoltare personală cu tema optimizarea stimei de sine. Proiectaţi un plan de
valorizare personală, descoperiţi-vă atuurile.
Cele mai multe “UNEORI”: Manifestaţi o oarecare nelinişte, chiar teamă în faţa celor
care conduc. Nu vă place să ieşiţi din cuvântul lor sau să-i înfruntaţi. Nu vă deranjează să
lucraţi în echipă, dar nu vă simţiţi în largul dvs. Participaţi la activităţile de socializarea
de la şcoală, vă înţelegeţi bine cu colegii. Aveţi o relaţie OK cu prietenii. Uneori nu
sunteţi persoana potrivită la locul potrivit. Ştiţi că aveţi nevoie să vă dezvoltaţi stima de
sine. Este nevoie de mai mult impact al imaginii de sine. Un plan de acţiune pentru
dezvoltarea stimei de sine ar putea face minuni.
Cele mai multe “DA”: Vă place ceea ce faceţi, sunteţi încrezător în propria persoană.
Bine organizat, obiective clare/ precise, plan de acţiune elaborat. Se gândeşte la viitor. Vă
place să fiţi instruit, să citiţi, “să nu vă scape nimic, să fiţi la curent”, vă dezvoltaţi din
punct de vedere personal şi profesional. Sunteţi o resursă importantă în grup, în clasă,
acasă. In echipă, aveţi iniţiativă, sunteţi competent şi competitiv. Ceilalţi vă plac şi vă
apreciază. Aveţi toate şansele să promovaţi. Imaginea de sine este pozitivă, ceea ce vă
ajută să vă îndepliniţi, cu entuziasm, scopurile stabilite.

5. CARIERA MEA ŞI VALORILE MELE
Completaţi, cu sinceritate următoarele sarcini. Nu există răspunsuri bune sau greşite. Pentru fiecare
punct, răspundeţi cum consideraţi că se potriveşte mai bine atitudinii şi comportamentului dvs. faţă
de cariera prezentă sau preferată.
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1 calitate personală

1 activitate preferată

1 succes

1 aspect care-mi place la profesia viitoare

1 obiectiv de carieră

1 obiectiv de învăţare

1 persoană importantă

1 caracteristică a locului de muncă ideal

3 dorinţe pentru îndeplinirea planului de carieră
1. …
2. …
3. …
3 valori esenţiale pentru mine sunt…
4. …
5. …
6. …

a

www.cmbrae.ro
office.cmbrae@rdsmail.ro

Str. Heliade între vii Nr. 36
Bucureşti, sectorul 2

Tel./Fax : 021.23.23.071 ; 021.23.23.011
Tel. : 031.805.31.90 ; 031.805.56.97

