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CHESTIONARUL DE EVALUARE A INTERESELOR  
 

 
 
 
Acest chestionar măsoară interesele dumneavoastră, adică preferinţele dumneavoastră 

pentru anumite activităţi. 

 

În continuare, vă vom prezenta 60 de activităţi (itemi) pe care unii oameni le realizează la 
locul lor de muncă. Va trebui să apreciaţi în ce măsură acestea vă plac şi să notaţi 
răspunsurile pe Foaia de răspuns. 
 
 

Cum veţi completa acest chestionar… 
 

• Dacă o anumită activitate vă este indiferentă, ÎNCERCUIŢI   0 

• Dacă o anumită activitate nu vă place, ÎNCERCUIŢI    1 

• Dacă o anumită activitate vă place, ÎNCERCUIŢI    2 

 

Atenţie … 
• Răspundeţi la itemi în ordinea în care vă sunt prezentaţi. 

• Pe parcurs, puteţi să vă modificaţi răspunsul la unii itemi. 

 

Important… 
 

Când răspundeţi la aceşti itemi vă rugăm NU luaţi în seamă: 
• că nu aveţi pregătirea necesară pentru a realiza o astfel de sarcină; 
• cât de mult aţi putea câştiga în urma realizării unei astfel de sarcini. 

Pur şi simplu, răspundeţi gândindu-vă dacă activitatea respectivă vă place sau nu vă place. 

 

 

Nu există răspuns corect sau răspuns greşit. 
Nu există limită de timp pentru a răspunde. 
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1. Să lucrezi cu diverse unelte.  

2. Să scrii scurte povestioare.  

3. Să participi la activităţi comunitare.  

4. Să dansezi într-un ansamblu.   

5. Să construieşti piese de mobilier.   

6. Să oferi consiliere persoanelor care consumă droguri, alcool.  

7. Să aplici matematica pentru rezolvarea unor probleme practice.  

8. Să citeşti despre originea pământului, a soarelui, a stelelor.  

9. Să scrii un plan de afaceri.  

10. Să conduci o echipă de vânzări.  

11. Să conduci un grup de vizitatori.  

12. Să estimezi costurile unor investiţii.  

13. Să asişti la o prelegere a unui om de ştiinţă bine cunoscut.  

14. Să repari o jucărie.   

15. Să urmezi un curs pentru repararea motoarelor.   

16. Să citeşti cărţi sau reviste despre noile descoperiri ştiinţifice.  

17. Să schimbi structura unei societăţi comerciale.  

18. Să pictezi un tablou.  

19. Să faci inventarul într-un magazin.   

20. Să lucrezi cu copii abuzaţi.   

21. Să numeri şi să ţii evidenţa banilor.  

22. Să asamblezi o bicicletă nouă.  

23. Să faci consiliere de cuplu.  

24. Să te gândeşti la idei pentru a-ţi porni propria afacere.  
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25. Să scrii versurile unui cântec.  

26. Să realizezi benzi desenate.  

27. Să calculezi dobânda la un împrumut.  

28. Să compui o arie muzicală.   

29. Să planifici un buget lunar.  

30. Să cânţi la un instrument muzical.  

31. Să facilitezi obţinerea unor contracte.  

32. Să construieşti o casă.  

33. Să studiezi fizica.   

34. Să supraveghezi un tablou de comandă.  

35. Să completezi ordine de plată, facturi.  

36. Să întocmeşti statele de plată.  

37. Să faci balanţa şi bilanţul cheltuielilor.  

38. Să realizezi o cercetare.   

39. Să organizezi activităţi de binefacere.  

40. Să înlocuieşti un întrerupător de lumină stricat.   

41. Să conduci o mică afacere.  

42. Să îi ajuţi pe oameni în situaţii de criză.  

43. Să construieşti un sistem de hrănit păsările.  

44. Să scrii scenariul unui film/piese de teatru.  

45. Să ajuţi la salvarea unei persoane aflate în pericol.  

46. Să coordonezi o campanie electorală.  

47. Să înveţi despre migrarea păsărilor.  

48. Să înveţi cum funcţionează creierul.  
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49. Să susţii un seminar pe tema asumării de riscuri în afaceri.   

50. Să încerci să rezolvi un conflict între prieteni.  

51. Să tai şi să lustruieşti o piatră preţioasă.  

52. Să cercetezi cauzele unor boli.  

53. Să dezvolţi noi reguli şi politici.  

54. Să ajuţi pe cineva nou să se integreze în grup.  

55. Să dezvolţi un departament nou într-o companie.  

56. Să utilizezi microscopul sau alte echipamente de laborator.  

57. Să găseşti erori în diverse proceduri financiare.  

58. Să faci grafice şi tabele.   

59. Să regizezi producţii teatrale.  

60. Să joci într-o piesă de teatru.  

 
 


