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Comentarii Generale: 
 

1. Completând acest formular despre dumneavoastră, veţi 
descrie ceea ce vă place să faceţi în această slujbă şi cum vă 
place să lucraţi. 

 
2. Acesta nu este un test – nu există răspunsuri corecte sau 

greşite. 
 

3. Deşi timpul de răspuns nu este măsurat, acest formular 
necesită de obicei 15 sau 20 de minute pentru a fi completat. 

 
4. Dacă nu sunteţi siguri de sensul unui cuvânt sau expresii 

puteţi folosi dicţionarul. 
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Cum se completează formularul: 
 
Sunt douăzeci şi unu de declaraţii sau grupuri de cuvinte.  Ierarhizaţi 
fiecare cuvânt sau declaraţie în ordinea în care consideraţi că vă 
descrie cel mai bine.  (Primul răspuns care vă vine în minte este 
probabil cel mai potrivit.) 

 
  
 
 

A COMPORTAMENTUL CARE VĂ DESCRIE CEL MAI BINE 
B COMPORTAMENTUL�CARE�VĂ�DESCRIE�AL�DOILEA
�CA�EXACTITATE 

C COMPORTAMENTUL�CARE�VĂ�DESCRIE�AL�TREILE
A�CA�EXACTITATE 

D COMPORTAMENTUL�CARE�VĂ�DESCRIE�ULTIMUL�C
A�EXACTITATE 

 
 

Fiecare set trebuie să conţină câte un singur A, B, C şi D. 
 

Exemplu: 
   

      Corect                                            Incorect 
B B
A D 
C B 

competitiv 
pozitiv 
calm 
cooperant D

 competitiv 
pozitiv  
calm 
cooperant A 
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NUMELE: DATA: 

 
 
Ierarhizaţi aceste cuvinte sau declaraţii în funcţie de:   

“Cum credeţi că vă văd alţi oameni în rolul dumneavoastră curent”: 
 

 

   1.                                      voinţă puternică 

plin de entuziasm 

demn de încredere 

uşor de influenţat  

2.                                         credibil 

controlat 

precaut 

neobosit  

3.                                               liniştitor 

siguranţa primează 

dorinţă de a câştiga 

îi plac oamenii  
 

   4.                              darnic 

sub presiune 

talentat social 

temperat  

5.                       iniţiază schimbări 

se împrieteneşte uşor 

de încredere 

pliabil  

6.                             motivează oamenii 

stabil 

recunoscător 

vajnic  
 

   7.                                  conservator 

flexibil  

spirit de luptător 

fericit  

8.                                     bun la inimă 

întreprinzător 

fermecător 

neclintit  

9.                                            neînfricat 

prietenos 

previzibil 

devotat  

 

   10.                             plăcut de alţii 

metodic 

cedează altora 

tenace  

11.                                    neschimbător 

crede în ceilalţi 

spirit de luptă 

influenţează pe alţii  

12.                                          recunoscător 

încăpăţânat 

extravertit 

măsurat  

 

   13.                           om de acţiune 

are un vocabular bogat  

fără emoţii 

perfecţionist  

14.                                    vorbeşte fluent 

confortabil 

prietenos 

iniţiativă puternică  

15.                                        netulburat 

apreciativ 

individualist 

personalitate superioară  

 

   16.                            ascultă ordinele 

presează pentru obţinerea de rezultate  

distractiv 

îi place rutina  

17.                                foarte ambiţios 

amabil 

bucuros 

urmează regulile  

18.                        se amestecă cu oamenii 

uşor de mulţumit 

doritor să ajute 

ia comanda  
 

   19.                                          încrezător 

sistematic  

conducător 

plăcut  

20.                                         meticulos 

aventuros 

plin de viaţă 

constant  

21.                                     oportunist 

expresiv 

n-are griji 

discipol bun  
 
 
 Întoarceţi pagina după terminarea acestor ierarhizări. 
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NUMELE: 

 
Ierarhizaţi aceste cuvinte sau declaraţii în funcţie de:   

“cum sunteti în realitate dumneavoastră”: 
 
 

   1.                                          neînfricat 

prietenos 

previzibil 

devotat  

2.                                  plăcut de alţii 

metodic 

cedez altora 

tenace  

3.                                     neschimbător 

cred în ceilalţi 

spirit de luptă 

influenţez pe alţii  
 

   4.                                  bun la inimă 

întreprinzător  

fermecător 

neclintit  

5.                                     voinţă puternică 

plin de entuziasm 

demn de încredere 

uşor de influenţat  

6.                                        credibil 

controlat 

precaut 

neobosit  
 

   7.                                        netulburat 

apreciativ  

individualist 

personalitate superioară  

8.                                           meticulos 

aventuros 

plin de viaţă 

constant  

9.                                       oportunist 

expresiv 

n-am griji 

discipol bun  

 

   10.                                  vorbesc fluent 

confortabil 

prietenos 

iniţiativă puternică  

11.                                            încrezător 

sistematic 

conducător 

plăcut  

12.                               ascult ordinele 

presez pentru obţinerea de rezultate 

distractiv 

îmi place rutina  
 

   13.                             foarte ambiţios 

amabil  

bucuros 

urmez regulile  

14.                         mă amestec cu oamenii 

uşor de mulţumit 

doritor să ajute 

iau comanda  

15.                                  conservator 

flexibil 

spirit de luptător 

fericit  
 

   16.                                        recunoscător 

încăpăţânat  

extravertit 

măsurat  

17.                             om de acţiune 

am un vocabular bogat 

fără emoţii 

perfecţionist  

18.                           motivez oamenii 

stabil 

recunoscător 

vajnic  

 

   19.                                          liniştitor 

siguranţa primează  

dorinţă de a câştiga 

îmi plac oamenii  

20.                               darnic 

sub presiune 

talentat social 

temperat  

21.                      iniţiez schimbări 

mă împrietenesc uşor 

de încredere 

pliabil  
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