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ACOHH 
 

 

Vă rugăm să vă gândiți la persoana _____________________________________ și, analizând profesiile 

de mai jos, să evaluați în ce măsură i se potrivesc din perspectiva unei posibile ocupații / cariere viitoare.  

Vă rugăm să citiți cu atenție fiecare categorie de profesii și să evaluați dacă acea categorie este una care nu 

i s-ar potrivi deloc (1) persoanei evaluate, i-ar fi potrivită într-o oarecare măsură (2), i-ar fi potrivită  în 

mare măsură (3) sau  i s-ar potrivi foarte bine (4) persoanei evaluate, din punct de vedere al unei posibile 

ocupații / cariere viitoare.  Alege una dintre cele patru variante de răspuns! 

 

 

 

 

 

O profesie și o carieră în domeniul … 1 2 3 4 

1.  …protecției mediului sau creșterii plantelor/ animalelor (tehnician 

viticol, inspector parc ecologic, fermier, îngrijitor de animale, 

legumicultor, pădurar, horticultor, grădinar etc.), 

    

2. …artelor vizuale (pictor, grafician, fotograf, ilustrator, creator de 

modă etc.), 

    

3. …administrativ și al relațiilor cu publicul (funcționar, administrator, 

secretar, evaluator imobiliar, grefier, recepționer etc.), 

    

4. …vânzărilor și serviciilor  (broker/ agent de bursă, agent de schimb 

valutar, director de vânzări, comerciant, agent imobiliar  etc.), 

    

5. …serviciilor sociale și consilierii (psiholog, consilier de probațiune, 

consilier vocațional, preot, asistent social, etc.), 

    

6. …științelor fizice (astrofizician, analist de mediu, geograf, hidrolog, 

fizician, meteorolog etc.), 

    

7. …marketingului produselor sau serviciilor informatice (specialist 

marketing online, inginer de dezvoltare / customizare produse 

software, antreprenor digital, specialiști in tehnologia informației 

si comunicațiilor etc.), 

    

8.  …ingineriei și tehnicii (inginer electromecanic, subinginer 

automatizări, tehnician controlor, tehnician la echipamente de 

înregistrare imagine și sunet, inginer roboți industriali etc.), 

    

9. …teatrului și dansului (actor, coregraf, scenarist, regizor, dansator, 

comediant etc.), 

    

 

nnuu  ii  ss--aarr  ppoottrriivvii                            ii    ss--aarr  ppoottrriivvii  

ddeelloocc!!                                                      ffooaarrttee  bbiinnee! 
     ii--aarr  ffii  ppoottrriivviittăă      ii--aarr  ffii  ppoottrriivviittăă          

          îînn  mmiiccăă                                    îînn  mmaarree      

                              mmăăssuurrăă..              mmăăssuurrăă..    
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 1 2 3 4 

10. …financiar și contabil (contabil, casier, funcționar public în sistemul 

financiar, operator bancar, administrator financiar  etc.), 

    

11. … serviciilor și îngrijirii personale  (hair stilist, cosmetician, ghid de 

turism, maseur, instructor yoga  etc.), 

    

12. …serviciilor educaționale și de instruire (profesor, bibliotecar, 

instructor, administrator resurse informaționale online, consilier 

școlar, logoped etc.), 

    

13. …științelor vieții (chimist, biochimist, biolog, botanist, farmacolog, 

genetician etc.), 

    

14. …dezvoltării și proiectării de programe informatice (proiectant de 

software, designer web, tehnician web, tehnician print digital si 

offset, programatori de aplicații, inginer de dezvoltare a 

produselor software/ aplicațiilor web etc.), 

    

15. …arhitecturii și construcțiilor (proiectant, topograf, arhitect, inginer 

constructor, șef de șantier, zidar, instalator, tâmplar etc.),  

    

16. …artelor literare (editorialist, translator, scriitor, critic literar, 

jurnalist, traducător, bloger/ creator de conținuturi web etc.), 

    

17. … comunicațiilor și tehnologiilor electronice (operator servicii de 

comunicații electronice, tehnician radiotelecomunicații, operator 

servicii de navigație, tehnician comunicații  etc.), 

    

18. …juridic și aplicării prevederilor legale (mediator, executor 

judecătoresc, avocat, judecător, administrator judiciar, inspector 

sanitar, lichidator judiciar etc.), 

    

19. …serviciilor de sănătate și terapie (fizioterapeut, infirmier, kineto-

terapeut, dietetician/ nutriționist, farmacist, consilier ocupațional 

etc.) 

    

20. …științelor medicale (medic, paramedic, moașă, laborant, asistent 

medical, medic veterinar, etc.), 

    

21. …analizei și programării sistemelor informatice (analist de sistem, 

inginer de sistem informatic, inginer în robotică/ nano-robotică, 

consultant în informatică etc.), 

    

22. …industriei și producției (tehnician utilaje, maistru în fabrici de 

mașini, strungar, măcelar, preparator produse alimentare, 

operator la mașini și instalații, inginer de producție  etc.) 

    

23. …artelor muzicale (solist, instrumentist, dirijor, compozitor, interpret, 

regizor muzical, impresar, etc.), 
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 1 2 3 4 

24. …supravegherii, securității și sănătății în muncă (responsabil 

securitatea muncii, specialist medicina muncii, evaluator de risc 

și expert în domeniul securității și sănătății în muncă etc.), 

    

25. …economiei și  administrarea afacerilor (consultant financiar-

bancar, agent achiziții, director unitate bancară, inspector 

economic, consilier afaceri, economist etc.), 

    

26. …sportului și divertismentului  (antrenor, instructor fitness, animator 

socio-educativ, arbitru, preparator sportiv, acrobat etc.), 

    

27. … științelor analizei datelor și prognozei (matematician, statistician, 

expert analize rețele de date, operator tehnică de calcul, expert 

analiză și prognoză evoluții viitoare etc.), 

    

28. …gestionării rețelelor informatice (proiectant sisteme informatice, 

administrator de rețea de calculatoare, administrator de rețea de 

telefonie, specialist in baze de date si rețele, etc.), 

    

29. …transportului sau distribuției (pilot de avion, mecanic de 

locomotivă, șofer, instructor de zbor, căpitan de vas, inspector 

vamal etc.), 

    

30. …creativității și multimedia (artist grafic, caricaturist, animator film 

de animație, creator de imagini și design web, etc.), 

    

31. …reglementărilor fiscale  și asigurărilor (analist investiții, agent de 

asigurări, consultant fiscal, inspector fiscal, comisar garda 

financiară, inspector asigurări etc.), 

    

32. … marketing-ului și promovării produselor (distribuitor, brand 

manager, specialist marketing, expert relații externe, asistent 

comercial, reprezentant medical etc.), 

    

33. …inițiativelor civice și serviciilor comunitare (coordonator centru 

pentru persoane vulnerabile; facilitator dezvoltare comunitară, 

administrator ONG social, expert egalitate de șanse etc.), 

    

34. …științelor cercetării sociale (cercetător/ asistent de cercetare 

socială, arheolog, antropolog, istoric, politolog, sociolog etc.), 

    

35. …securității sistemelor informatice (analist securitate cibernetică, 

administrator sistem de securitate bancară, consultant de 

securitate, inginer sisteme de securitate etc.), 

    

 

 

 

 
Evaluator: ______________________    Data: ____________ 

 

 


