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1. Descriere inventar 
Chestionarul AOH (Autoevaluarea preferințelor Ocupaționale Holland) a fost construit și validat în 
România și permite evaluarea preferințelor pentru anumite profesii/ ocupații profesionale grupate în 7 
tipuri de categorii de ocupații profesionale (în acord cu modelul/ tipologia Holland). Chestionarul permite 
identificarea grupurilor de ocupații profesionale alese cel mai frecvent de persoana evaluată și a 
categoriilor ocupaționale respinse de aceeași persoană,  din perspectiva alegerii unei posibile profesii sau 
cariere profesionale.  

Chestionarul AOH propune analiza a 35 de grupuri de ocupații profesionale pe care persoana evaluată 
trebuie să evalueze din perspectiva atractivității sau a preferințelor pentru o carieră profesională, pe o 
scală în patru trepte (0 = ”îmi displace!”; 1 = ”îmi este indiferentă”; 2 = ”îmi place, oarecum”; 3 = ”este ceea 
ce îmi doresc!”).   

Coroborarea alegerilor individuale permite gruparea ocupațiilor profesionale în șase categorii/ tipuri de 
ocupații în acord cu modelul Holland, la care se adaugă evaluarea unei categorii suplimentare specifice 
lumii moderne dominată de tehnologiile informaționale:  

• Ocupații Artistice  

• Ocupații Realistice  

• Ocupații Convenționale  

• Ocupații Sociale  

• Ocupații Antreprenoriale  

• Ocupații Investigative  

• Ocupații Informatice  

În funcție ierarhia individuală obținută, luând în calcul doar primele două sau trei categorii preferate, se pot 
obține mai multe detalii despre ocupațiile/ profesiile posibile care rezultă din combinarea celor două/ trei 
tendințe introducând aceste date la adresa https://www.onetonline.org/find/descriptor/browse/1.B.1/(copie 
acest link pe browser-ul web!) pe platforma O*NET OnLine.  

Dând clic pe categoria ocupațională aflată pe primul loc, în fereastra care se deschide se poate adăuga 
categoria aflată pe locul doi și chiar cea de pe locul trei (dacă are tot scoruri mari, peste 8). În lista de 
ocupații sugerate se poate da clic pe fiecare și apoi pe ”Easy read” pentru a vedea o descriere sintetică a 
acelei ocupații.  

Concluzii relevante și valoroase pentru activitatea de consiliere vocațională/ educațională se pot 
formula prin integrarea informațiilor vizând profesiile/ categoriile ocupaționale agreate de persoana 
evaluată (AOH) cu cele (a) oferite de alte instrumente de evaluare a premiselor vocaționale  –  interese 
vocaționale (ARC-ASII), aptitudini bazale autoevaluate (AAB), personalitate vocațională (APH), tipologii/ 
roluri profesionale (AIDA)  –  sau cu cele (b) puse în evidență de chestionare de evaluare a trăsăturilor 
de personalitate cu impact asupra activităților de consiliere individuală  –  stimă de sine (ASSI), implicare 
motivațională (IM), persistență motivațională (SPM), inteligență emoțională (INEM) etc.   

Datele obținute cu ajutorul chestionarelor de evaluare a premiselor vocaționale menționate mai sus 
trebuie coroborate cu cele înregistrate în timpul interviului vocațional individual (formularul offline în 
format Word este accesibil la adresa http://www.psihoprofile.ro/Questionnaires/Info/x-fi) și integrate în 
formularul online a Raportului de consiliere vocațională (”Clienți” – ”Numele persoanei evaluate” – 
”Completează formulare/ interviu” – ”VOCAȚIONAL (Raport de consiliere vocațională - activități de 
evaluare și consiliere profesională” ).   



2. Profil sintetic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Ocupații ARTISTICE 

Este atras(ă) de ocupații profesionale în care poate și-ar putea folosi 
creativitatea, aptitudinile inovative sau de exprimarea artistică, preferând să 
lucreze în domeniile artelor vizuale, teatrului și dansului, artelor literare, 
muzical sau a creativității și exprimării artistice multimedia. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Ocupații REALISTICE 

Este atras(ă) de ocupații profesionale tehnice sau în aer liber, în care să 
lucreze cu obiecte, animale, instrumente, mașini sau echipamente, 
preferând să lucreze în domeniile ingineriei și tehnicii, arhitecturii și 
construcțiilor, creșterii plantelor/ animalelor sau protecției mediului, 
industriei și producției sau transportului și distribuției. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Ocupații CONVENȚIONALE 

Este atras(ă) de ocupații profesionale care solicită sistematizarea datelor, 
aplicarea procedurilor, verificarea și controlul datelor sau a procedurilor, 
preferând să lucreze în domeniile administrativ și al relațiilor cu publicul, 
financiar și contabil, tehnologiei comunicațiilor, securității și sănătății în 
muncă, investițiilor, asigurărilor și reglementărilor fiscale. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Ocupații ANTREPRENORIALE 

Este atras(ă) de ocupații profesionale în care își poate manifesta inițiativa, 
poate influenta sau conduce pe ceilalți spre atingerea obiectivelor stabilite, 
preferând să lucreze în domeniile economiei și administrării afacerilor, 
promovării și marketing-ului, vânzărilor și serviciilor, prestării serviciilor și 
îngrijirii personale sau a aplicării prevederilor legale. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Ocupații SOCIALE 

Este atras(ă) de ocupații profesionale în care oferă interacțiune și suport 
social, cele care implică informarea, pregătirea și dezvoltarea altor 
persoane, preferând să lucreze în domeniile serviciilor sociale și consilierii, 
serviciilor educaționale și de documentare, serviciilor de sănătate și terapie, 
sportului și divertismentului sau inițiativelor civice și serviciilor comunitare. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Ocupații INVESTIGATIVE 

Este atras(ă) de ocupații profesionale analitice care implică investigarea și 
înțelegerea fenomenelor științifice sau interpretarea datele complexe, 
preferând să lucreze în domeniile științelor fizice, științelor vieții, științelor 
medicale, statisticii și analizei datelor sau analizei și cercetării sociale. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Ocupații INFORMATICE 

Este atras(ă) de ocupații profesionale în care presupun utilizarea aplicațiilor  
informatice, procesarea computerizată a datelor sau interacțiunile online, 
preferând să lucreze în domeniile marketingului produselor sau serviciilor 
informatice, dezvoltării și proiectării de programe informatice, analizei și 
programării sistemelor informatice, gestionării bazelor de date și rețelelor 
sau a securității sistemelor informatice. 



3. Caracteristici dominante 
În urma completării chestionarului AOH au fost identificate următoarele caracteristici dominante în 
profilul psihologic al persoanei evaluate: 

Este atras(ă) de ocupații profesionale în care poate și-ar putea folosi creativitatea, aptitudinile inovative 
sau de exprimarea artistică, preferând să lucreze în domeniile artelor vizuale (pictor, fotograf, ilustrator, 
designer de grafică, creator de modă etc.), teatrului și dansului (actor, coregraf, scenarist, regizor, 
dansator, comediant etc.), artelor literare (editorialist, translator, scriitor, critic literar, jurnalist, traducător, 
bloger/ creator de conținuturi web etc.), muzical (dirijor, compozitor, interpret, regizor muzical, impresar, 
etc.), creativității și multimedia (artist grafic, caricaturist, animator film de animație, creator de imagini și 
design web, etc.). DETALII: https://www.mynextmove.org/find/search?s=Artistic  (Ocupații ARTISTICE) 

Este atras(ă) de ocupații profesionale în care oferă interacțiune și suport social, cele care implică 
informarea, pregătirea și dezvoltarea altor persoane, preferând să lucreze în domeniile serviciilor sociale și 
consilierii (psiholog, consilier de probațiune, consilier vocațional, preot, asistent social, etc.), serviciilor 
educaționale și de documentare (profesor, bibliotecar, consilier școlar, logoped etc.), serviciilor de sănătate 
și terapie (fizioterapeut, infirmier, dietetician/ nutriționist, farmacist etc.), sportului și divertismentului  
(antrenor, instructor sportiv, animator socio-educativ, arbitru, preparator sportiv, acrobat etc.), inițiativelor 
civice și serviciilor comunitare ( animator social, manager ONG, activist în domeniul drepturilor omului 
etc.). DETALII: https://www.mynextmove.org/find/search?s=Social   (Ocupații SOCIALE) 

Este atras(ă) de ocupații profesionale analitice care implică investigarea și înțelegerea fenomenelor 
științifice sau interpretarea datele complexe, preferând să lucreze în domeniile științelor fizice (astronom, 
analist de mediu, geograf, hidrolog, fizician, meteorolog etc.), științelor vieții (chimist, biochimist, biolog, 
botanist, genetician etc.), științelor medicale (medic, laborant, asistent medical, medic veterinar, etc.), 
statisticii și analizei datelor (matematician, statistician, expert analize big data etc.) sau analizei și 
cercetării sociale (asistent de cercetare, arheolog, antropolog, istoric, politolog, sociolog etc.). DETALII: 
https://www.mynextmove.org/find/search?s=Investigative    (Ocupații INVESTIGATIVE) 



4. Analiză pe factori 

Ocupații ARTISTICE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Ocupații ARTISTICE: Este atras(ă) de ocupații profesionale în care poate și-ar putea folosi creativitatea, aptitudinile 
inovative sau de exprimarea artistică, preferând să lucreze în domeniile artelor vizuale (pictor, fotograf, ilustrator, 
designer de grafică, creator de modă etc.), teatrului și dansului (actor, coregraf, scenarist, regizor, dansator, 
comediant etc.), artelor literare (editorialist, translator, scriitor, critic literar, jurnalist, traducător, bloger/ creator de 
conținuturi web etc.), muzical (dirijor, compozitor, interpret, regizor muzical, impresar, etc.), creativității și multimedia 
(artist grafic, caricaturist, animator film de animație, creator de imagini și design web, etc.). DETALII: 
https://www.mynextmove.org/find/search?s=Artistic  

 

 

Ocupații REALISTICE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Ocupații REALISTICE: Este atras(ă) de ocupații profesionale tehnice sau în aer liber, în care să lucreze cu obiecte, 
animale, instrumente, mașini sau echipamente, preferând să lucreze în domeniile creșterii plantelor/ animalelor sau 
protecției mediului (fermier, legumicultor, pădurar, tehnician viticol etc.), ingineriei și tehnicii (inginer, subinginer 
automatist,  tehnician sunet etc.), arhitecturii și construcțiilor (proiectant, topograf, inginer constructor, instalator, 
tâmplar etc.), industriei și producției (mecanic utilaje, strungar, operator la mașini și instalații, etc.), transportului și 
distribuției (șofer, mecanic de locomotivă, pilot, căpitan de vas etc.).  DETALII: 
https://www.mynextmove.org/find/search?s=Realistic   

 

 

Ocupații CONVENȚIONALE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Ocupații CONVENȚIONALE: Este atras(ă) de ocupații profesionale care solicită sistematizarea datelor, aplicarea 
procedurilor sau verificarea regulilor, preferând să lucreze în domeniile administrativ și al relațiilor cu publicul 
(funcționar, administrator, secretar, recepționer etc.), financiar și contabil (contabil, operator bancar, administrator 
financiar etc.), tehnologiei comunicațiilor (tehnician radio-telecomunicații, operator servicii de navigație etc.), 
securității și sănătății în muncă (responsabil securitatea muncii, evaluator de risc, ergonomist etc.), investițiilor, 
asigurărilor și reglementărilor fiscale (agent de asigurări, consultant fiscal, inspector fiscal etc.). DETALII: 
https://www.mynextmove.org/find/search?s=Conventional   

 

 

Ocupații ANTREPRENORIALE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Ocupații ANTREPRENORIALE: Este atras(ă) de ocupații profesionale în care își poate manifesta inițiativa, poate 
influenta sau conduce pe ceilalți spre atingerea obiectivelor stabilite, preferând să lucreze în domeniile economiei și 
administrării afacerilor (director unitate bancară, inspector economic, consilier afaceri, economist etc.), promovării și 
marketing-ului (manager de produs, brand manager, reprezentant medical etc.), vânzărilor și serviciilor  (agent de 
bursă, director de vânzări, agent imobiliar  etc.), prestării serviciilor și îngrijirii personale (frizer/ hair stilist, ghid de 
turism, maseur etc.) sau aplicării prevederilor legale (mediator, executor judecătoresc, avocat, judecător, inspector 
de securitate etc.). DETALII: https://www.mynextmove.org/find/search?s=Enterprising  

 

 

Ocupații SOCIALE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Ocupații SOCIALE: Este atras(ă) de ocupații profesionale în care oferă interacțiune și suport social, cele care 
implică informarea, pregătirea și dezvoltarea altor persoane, preferând să lucreze în domeniile serviciilor sociale și 
consilierii (psiholog, consilier de probațiune, consilier vocațional, preot, asistent social, etc.), serviciilor educaționale 
și de documentare (profesor, bibliotecar, consilier școlar, logoped etc.), serviciilor de sănătate și terapie 
(fizioterapeut, infirmier, dietetician/ nutriționist, farmacist etc.), sportului și divertismentului  (antrenor, instructor 
sportiv, animator socio-educativ, arbitru, preparator sportiv, acrobat etc.), inițiativelor civice și serviciilor comunitare ( 
animator social, manager ONG, activist în domeniul drepturilor omului etc.). DETALII: 
https://www.mynextmove.org/find/search?s=Social   

 

 



Ocupații INVESTIGATIVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Ocupații INVESTIGATIVE: Este atras(ă) de ocupații profesionale analitice care implică investigarea și înțelegerea 
fenomenelor științifice sau interpretarea datele complexe, preferând să lucreze în domeniile științelor fizice 
(astronom, analist de mediu, geograf, hidrolog, fizician, meteorolog etc.), științelor vieții (chimist, biochimist, biolog, 
botanist, genetician etc.), științelor medicale (medic, laborant, asistent medical, medic veterinar, etc.), statisticii și 
analizei datelor (matematician, statistician, expert analize big data etc.) sau analizei și cercetării sociale (asistent de 
cercetare, arheolog, antropolog, istoric, politolog, sociolog etc.). DETALII: 
https://www.mynextmove.org/find/search?s=Investigative    

 

 

Ocupații INFORMATICE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Ocupații INFORMATICE: Este atras(ă) de ocupații profesionale în care presupun utilizarea aplicațiilor  informatice, 
procesarea computerizată a datelor sau interacțiunile online, preferând să lucreze în domeniile marketingului 
produselor sau serviciilor informatice (analist piață online, specialist marketing online, consultant în informatică etc.) 
dezvoltării și proiectării de programe informatice (proiectant de software, designer web, tehnician print digital si 
offset, etc.), analizei și programării sistemelor informatice (analist de sistem, programator de aplicații, manager 
proiect informatic etc.) gestionării bazelor de date și rețelelor (administrator bază de date, administrator de rețea de 
telefonie VOIP etc.) serviciilor de securitate informatică (administrator sistem de securitate, consultant de securitate, 
inginer sisteme de securitate etc.). DETALII: https://www.mynextmove.org/find/search?s=IT     

 



5. Indicatori statistici 
Raspunsuri pe itemi 

1. c 2. b 3. a 4. a 4. b 5. d 6. c 7. c 8. b 9. b  

10. a 11. a 12. c 13. b 14. c 15. a 16. c 17. b 18. a 19. a  

20. c 21. b 22. a 23. c 24. b 25. a 26. c 27. b 28. b 29. b  

30. c 31. a 32. b 33. d 34. d 35. a  



6. Concluzii finale 
De redactat de către psiholog pe baza concluziile parțiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: marți, 12 aprilie 2022       Psiholog practicant: 

 


