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TEST DE ANALIZA A ABILITATILOR/APTITUDINILOR NECESARE  

PENTRU EVALUAREA ADECVARII MEMBRILOR STRUCTURII DE CONDUCERE  

CONFORM ANEXEI NR.3 LA REGULAMENTUL 1/2019 

Nume/Prenume: 

Functia: 

SECTIUNEA A: 

 

 

  

  Frecventa 
 

Nr.
crt 

Intrebare Foarte 
des 

Des Uneori Rar Deloc 

1 
Când atribui sarcini, iau în considerare 

aptitudinile și interesele oamenilor. 

     

2 
Mă îndoiesc de mine și de capacitatea 

mea de a reuși. 

     

3 
Atunci când circumstanțele se schimbă, 

mă străduiesc să aflu ce să fac. 

     

4 

Sunt foarte motivat/ă pentru că știu că 
posed aptitudinile necesare pentru a 

avea succes. 

     

5 

Atunci când lucrez cu o echipă, îi 

încurajez pe toți să lucreze pentru a 
atinge obiectivul nostru comun 

     

6 
Evaluez riscurile asociate cu fiecare 

alternativa, inainte de a lua o decizie 

     

7 
In gasirea solutiilor la probleme ma bazez 

pe propria experienta. 

     

8 
Imi iau timp sa aleg cea mai buna 
strategie pentru fiecare decizie in parte. 

     

9 
Atunci cand comunic o decizie includ si 

rationamentul si justificarea mea 

     

10 

Când sunt într-un grup, îi las pe ceilalţi 

să hotărască: de cele mai multe ori, ei 

sunt mai la curent ca mine. 

     

11 

Incerc sa ajut oamenii sa inteleaga 

conceptele din spatele discutiilor. Acest 
lucru reduce neintelegerile si 

imbunatateste comunicarea. 

     

12 

Cand scriu un raport, e-mail sau orice 

tip de document, ofer toate informatiile 

de context si detaliile necesare, ca sa ma 

asigur ca mesajul meu este inteles. 

     

13 
Cand vorbesc cu oamenii, sunt atent la 

acestia 

     

14 

Inainte sa comunic, ma gandesc la ceea 
ce persoana are nevoie sa stie si cum pot 

exprima mai bine mesajul. 

     

15 
Nu mi-e teamă să-mi asum răspunderea 

atunci când este cazul 

     

16 
Sunt în stare să-mi formulez cu precizie 

gândurile 

     

17 

În caz că nimeriţi într-o situaţie de 

conflict, sunteţi în stare să priviţi realist 
şi obiectiv situaţia? 
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SECTIUNEA B: 

Va rugam sa dati exemplu de o situatie in care considerati ca ati luat o decizie 

corecta si logica si argumentati raspunsul: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaliati o situatie critica si implicarea dumneavoastra pentru rezolvarea 

acesteia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În colectivul dv., majoritatea nu este de acord cu o propunere pe care o faceţi. 

Cum procedaţi? 
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INTERPRETARE REZULTATE 

 

PUNCTAJ ACORDAT: 

a) Foarte des – 5 pct; 

b) Des – 4 pct; 

c) Uneori – 3 pct; 

d) Rar – 2 pct; 

e) Deloc – 1 pct; 

SECTIUNEA A: 

Intre 17 – 34 – Persoana evaluata nu detine abilitatile/aptitudinile necesare pentru 

functia propusa 

Intre 35 – 51 – Persoana evaluata detine un minim de abilitati/aptitudini necesare 

pt functia propusa 

Intre 52 – 68 – Persoana evaluata detine abilitatile/aptitudinile necesare pt functia 

propusa, insa unele abilitati pot fi imbunatatite 

Intre 69 – 85 - Persoana evaluata detine abilitatile/aptitudinile necesare pt functia 

propusa 

 

SECTIUNEA B: 

Interpretarea raspunsurilor se va face de catre evaluator. Se vor avea in vedere, in 

special, urmatoarele abilitati: 

- abilitatile de comunicare si limba; 

- capacitatea de a lua decizii; 

- autenticitatea; 

- gandirea independenta; 

- abilitatea strategica; 

- simtul responsabilitatii; 

- abilitatile de convingere/negociere; 

 

INTERPRETARE GENERALA (A+B): 

 

1. Persoana evaluata nu detine abilitatile/aptitudinile necesare 

2. Persoana evaluata detine partial abilitatile/aptitudinile necesare 

3. Persoana evaluata detine abilitatile/aptitudinile necesare 

  

TOTAL Sectiunea A: ................... 

Rezultatul evaluarii: 

□ detine abilitatile/aptitudinile necesare 

□ detine partial abilitatile/aptitudinile necesare 

□ nu detine abilitatile/aptitudinile necesare 


