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Vă rugăm citiți cu atenție fiecare afirmație  și încercuiți “A” dacă afirmația vi se potrivește, este 

„Adevărată” pentru dumneavoastră (de cele mai multe ori sau în mare parte) sau “F”, dacă nu vi se 

potrivește, este „Falsă” pentru dumneavoastră.   

De fiecare dată vă rugăm să alegeți varianta de răspuns care vă caracterizează, este cea mai aproape de 

modul dumneavoastră obișnuit de a fi, gândi sau acționa. Dacă nu vă puteți hotărî, vă rugăm să alegeți 

varianta intermediară  ”?” care semnifică  ”Indecis(ă)/ între cele două variante”. 

NU EXISTĂ RĂSPUNSURI BUNE SAU RELE, CORECTE SAU GREȘITE CI DOAR OPINII DIFERITE! 

 

VĂ MULȚUMIM! 

 

 ADEVĂRAT ? FALS 

1. Dacă nu sunt pasionat(ă) de o anumită activitate profesională, încerc să o evit. A ? F  

2. Îmi plac activitățile a căror realizare este o adevărată provocare pentru mine. A ? F  

3. Dacă ceilalți nu apreciază ceea ce fac, abandonez ușor orice inițiativă. A ? F  

4. Nu mă implic cu adevărat în ceea ce fac, decât dacă sunt bine plătit pentru asta. A ? F  

5. Am dificultăți în a finaliza sarcinile care sunt plictisitoare. A ? F  

6. Caut să rezolv probleme  profesionale complexe pe care ceilalți nu îndrăznesc să 
le accepte. 

A ? F  

7. Atunci când fac ceva important, am nevoie constantă de părerea celorlalți. A ? F  

8. La locul de muncă, cel  mai important pentru mine este să-mi fie recompensat 
financiar efortul depus. 

A ? F  

9. Îmi place munca în echipă doar atunci când pot alege sarcini plăcute, preferate. A ? F  

10. La locul de muncă sunt recunoscut(ă) ca fiind cea/cel care caută mereu noi 
provocări, responsabilități. 

A ? F  

11. Chiar dacă lucrez singur(ă), solicit întotdeauna părerea celorlalți. A ? F  

12. Satisfacția mea profesională este data în primul rând de avantajele materiale pe 
care le obțin. 

A ? F  

13. Îmi urmăresc pasiunile personale chiar dacă am de suferit. A ? F  

14. Dacă am găsit soluția la o problemă complicată, deja îmi pierd interesul și 
motivația de a o duce la bun sfârșit. 

A ? F  

15. Fără un feedback constant, nu pot face nimic important. A ? F  

16. Accept o sarcină suplimentară doar dacă îmi aduce un câștig material concret. A ? F  
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17. Mă simt motivat(ă) doar de sarcinile care au ceva plăcut și relaxant în ele. A ? F  

18. Caut sarcini incitante care îmi stârnesc curiozitatea. A ? F  

19. Mă implic în sarcini suplimentare doar dacă acestea îmi aduc recunoștința 
colegilor. 

A ? F  

20. Idealul meu profesional este un loc de muncă care să îmi ofere satisfacția unui 
salariu mare, motivant. 

A ? F  

21. Pentru mine cel mai important este să am libertatea de a alege eu ceea ce fac 
sau cum vreau fac o anumită sarcină profesională.   

A ? F  

22. Tind să mă implic mai mult în activități care sunt interesante și dificile.  A ? F  

23. Îmi pierd motivația pentru o sarcina dacă observ că eforturile mele nu sunt 
recunoscute. 

A ? F  

24. Sunt tentat(ă) să depun efort suplimentar doar dacă activitatea mea este bine 
plătită. 

A ? F  

25. Sunt puține activități profesionale care îmi aduc mulțumirea interioară. A ? F  

26. În echipă sunt cel/cea care vine mereu cu inițiative și idei noi. A ? F  

27. Mă simt motivat(ă) în special de aprecierea colegilor mei pentru ceea ce am 
realizat. 

A ? F  

28. Știu că mi-am făcut bine treaba când sunt recompensat(ă) financiar pentru 
munca depusă. 

A ? F  

29. Obțin rezultate bune doar dacă îmi place sarcina pe care o am de realizat. A ? F  

30. Îmi place să-i fac pe ceilalți să accepte noi modalități de a gândi și acționa. A ? F  

31. Respectul și recunoașterea celorlalți îmi aduc cea mai mare satisfacție. A ? F  

32. Nivelul venitului este cel mai bun indicator al reușitei în carieră. A ? F  
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Vârsta /data nasterii_____________        Genul:     M   F       Ocupația (COR):  _______________________   
 

Studii finalizate:     gimnaziale(4 clase),        primare (8 clase),      școală profesională,   

  liceale (12 clase),            post- liceale, 

  universitare (licență)      universitare (master),    post-universitare (doctorat) 
 

email:_________________ ________________    

Vă rugăm să completaţi şi rubrica cu date personale: 


