
 

 
 

  

FIȘA AUTOCUNOAȘTERE 

 

 PUNCTE FORTE 
 

Pune un X în locul liniuțelor de mai jos, care ți se potrivesc. 

 

 
1. __CUTEZĂTOR __ADAPTABIL  __ANIMAT  __ANALITIC 

2. __PERSEVERENT __VOIOS   __RĂZBĂTĂTOR __PAŞNIC 

3.__DOCIL __ALTRUIST  __SOCIABIL  __DÂRZ 

4.__AMABIL __AUTOCONTROLAT __COMBATANT __CONVINGĂTOR 

5.__STIMULATOR __RESPECTUOS  __REZERVAT  __CAPABIL 

6.__NEPRETENŢIOS __SENSIBIL  __SIGUR PE SINE __VIVACE 

7.__PREVĂZĂTOR __RĂBDĂTOR  __POZITIV  __INIŢIATOR 

8.__FERM __SPONTAN  __ORGANIZAT  __TIMID 

9.__ORDONAT __FLEXIBIL  __SINCER  __OPTIMIST 

10.__PRIETENOS __STATORNIC  __AMUZANT  __PUTERNIC 

11.__TEMERAR __ÎNCÂNTĂTOR  __DIPLOMAT  __METCULOS 

12.__VESEL __CONSECVENT  __CULTIVAT  __ÎNCREZĂTOR 

13.__IDEALIST __INDEPENDENT  __INOFENSIV  __ANTRENANT 

14.__EXPANSIV __DECIS   __SPIRITUAL  __PROFUND 

15.__PACIFICATOR __IUBITOR DE MUZICĂ __ACTIV  __ATAŞABIL 

16.__MANIERAT __TENACE   __VOLUBIL  __TOLERANT 

17.__BUN ASCULTĂTOR __LOIAL   __LIDER  __ENERGIC 

18.__MULŢUMIT __CONDUCĂTOR  __RIGUROS  __AGREABIL 

19.__PERFECŢIONIST __PLĂCUT   __PRODUCTIV  __POPULAR 

20.__ENTUZIAST __ÎNDRĂZNEŢ  __DECENT  __ECHILIBRAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

INTERPRETARE 

1. 

Cutezător-cel care ia iniţiative noi şi îndrăzneţe cu hotărârea de a le coordona. 

Adaptabil- se acomodează uşor şi se simte confortabil în orice situaţie. 

Animat- plin de viaţă, cu gesturi vii ale mâinilor şi mimică expresivă a feţei 

Analitic- îi place să examineze componentele unui întreg pentru a vedea relaţiile logice şi 

corespunzătoare 

 

2.  

Perseverent- urmăreşte un proiect până la finalizarea lui înainte de a începe altul 

Voios- plin de bună dispoziţie şi umor 

Răzbătător- convinge mai degrabă prin logică şi fapte decât prin farmec şi putere 

Paşnic- pare tulburat şi liniştit şi evită orice conflict 

 

3.  

 

Docil- acceptă cu uşurinţă punctul de vedere sau dorinţa altcuiva, fără să simtă nevoia de a-şi 

susţine opinia 

Altruist- renunţă din proprie iniţiativă la interesele sale de dragul celorlalţi sau pentru a veni în 

întâmpinarea acestora. 

Sociabil- cel care vede în prezenţa altora mai degrabă o ocazie de a fi prietenos şi amuzant decât 

o provocare sau o oportunitate de afaceri. 

Dârz- cel care este hotărât să urmeze propria cale. 

 

4.  

 

Amabil- îl interesează nevoile şi sentimentele celorlalţi 

Autocontrolat- are trăiri emoţionale, dar rareori le afişează 

Combatant- transformă toate situaţiile, întâmplările sau jocurile într-un concurs şi întotdeauna 

joacă pentru a câştiga 

Convingător- poate să te câştige în orice domeniu prin farmecul total al personalităţii sale 

 

5. 

 

Stimulator- revigorează şi impulsionează sau îl face pe ceilalţi să se simtă bine 

Respectuos- îi tratează pe ceilalţi cu respect, onestitate şi consideraţie 

Rezervat- autorestrictiv în exprimarea emoţiei sau a entuziasmului 

Capabil- apt să acţioneze repede şi eficient în toate situaţiile posibile 

 

 

6. 



 

 
 

 

Nepretenţios- o persoană care acceptă cu uşurinţă orice împrejurare sau situaţie 

Sensibil- se interesează cu intensitate de ceilalţi şi de ce se întâmplă 

Sigur pe sine- o persoană sigură care are încredere deplină în propriile capacităţi, judecăţi şi 

resurse 

Vivace- plin de viaţă şi de emoţie 

 

  

7. 

 

Prevăzător- preferă să realizeze cu anticipaţie un plan detaliat pentru îndeplinirea unui proiect 

sau obiectiv şi se implică mai degrabă în stadiile de planificare şi finalizare decât în cele de 

execuţie 

Răbdător- neafectat de întârzieri, rămâne calm şi tolerant 

Pozitiv- este convins că va realiza orice acţiune dacă depinde numai de el. 

Iniţiator- prin farmecul propriei personalităţi îi îndeamnă sau îi constrânge pe ceilalţi să i se 

alăture, să participe sau să investească. 

 

8. 

 

Ferm- încrezător, rareori ezită sau oscilează 

Spontan- preferă ca totul în viaţă să fie activitate impetuoasă, nepremeditată, nerestricţionată de 

planuri 

Organizat- trăieşte şi acţionează conform unui plan zilnic; nu îi place ca planul său să fie 

perturbat 

Timid- liniştit, nu provoacă prea uşor o conversaţie 

 

9. 

 

Ordonat- o persoană care îşi aranjează metodic, sistematic lucrurile 

Flexibil-se acomodează uşor şi este gata rapid să procedeze altfel 

Sincer-vorbeşte direct şi fără rezerve 

Optimist- întotdeauna bine dispus; se autoconvinge şi îi convinge pe ceilalţi că totul se va 

rezolva cu bine 

 

10. 

 

Prietenos- mai degrabă reacţionează decât iniţiază, rareori începe o conversaţie 

Statornic- de nădejde, credincios, devotat şi încrezător, uneori fără motiv 

Amuzant- are un simţ al umorului efervescent, care ar putea transforma orice povestire într-un 

eveniment umoristic 

Puternic- o personalitate care comandă şi căreia ceilalţi ezită să i se împotrivească 

 



 

 
 

 

11. 

 

Temerar- doritor să îşi asume riscurile; fără teamă, cutezător 

Încântător- o persoană cu care este amuzant să fii 

Diplomat- se poartă cu oamenii cu tact, sensibilitate şi răbdare 

Meticulos- face totul în ordinea corectă, amintindu-şi clar tot ce s-a întâmplat 

 

 

12. 

 

Vesel- permanent în stare de spirit bună, inducând fericire şi altora 

Consecvent- este stabil emoţional, reacţionând aşa cum este de aşteptat 

Cultivat- persoană ale cărei interese implică şi ocupaţii intelectuale şi artistice, cum ar fi teatrul, 

concertele, baletul. 

Încrezător- sigur pe sine şi convins de propriile aptitudini şi de succesul său. 

 

13. 

 

Idealist- vede lucrurile în forma lor perfectă şi simte nevoia de a se ridica el însuşi la acel 

standard 

Independent- se bizuie pe propriile sale forţe, autonom, cu încredere în sine şi pare să aibă puţină 

nevoie de ajutor 

Inofensiv- o persoană care niciodată nu spune, nici nu provoacă ceva neplăcut sau nedorit 

Antrenant- îi încurajează pe ceilalţi să muncească, să i se alăture sau să se implice şi face şi face 

ca totul să fie distractiv. 

 

14.  

 

Expansiv- îşi exprimă emoţia deschis, în special afecţiunea, şi nu ezită să îi atingă pe ceilalţi în 

timp ce le vorbeşte 

Decis- o persoană cu abilitatea de a lua rapid şi definitiv o hotărâre 

Spiritual- etalează un umor sec, care poate fi sarcastic 

Profund- intens şi adesea introspectiv, îi displac conversaţia şi lucrurile superficiale 

 

15. 

 

Pacificator- adesea se regăseşte în rolul de a aplana divergenţele pentru a evita un conflict 

Iubitor de muzică- participă sau are o profundă apreciere pentru muzică; este implicat în muzică 

mai degrabă ca formă a artei decât ca distracţie oferită de un spectacol 

Activ- simte nevoia de a fi productiv; este un conducător pe care ceilalţi îl urmează şi găseşte că 

e dificil să stea liniştit 



 

 
 

Ataşabil- îi plac petrecerile şi abia aşteaptă să cunoască fiecare invitat; toţi îi devin prieteni încă 

din primul moment 

 

 16.  

 

Manierat- o persoană politicoasă care îşi aminteşte ocaziile speciale şi face cu promptitudine un 

gest amabil 

Tenace- este ferm, îndărătnic şi nu se va lăsa până când obiectivul nu va fi realizat 

Volubil- vorbeşte în permanenţă, spune în general povestiri caraghioase şi îi distrează pe cei din 

jur, simte nevoia de a umple tăcerea pentru a-i face pe ceilalţi să se simtă bine 

Tolerant- acceptă cu uşurinţă gânduri le şi modul de a fi al celorlalţi, fără să simtă nevoia de a li 

se împotrivi sau de a le schimba. 

 

17. 

 

Bun ascultător- pare întotdeauna doritor să asculte ce ai de spus 

Loial- credincios unei persoane, unui ideal sau unui loc de muncă, uneori fără motiv 

Lider- un conducător înnăscut căruia îi place să se afle la „cârmă” şi adesea consideră greu de 

crezut că altcineva poate face treaba la fel de bine 

Energic- plin de viaţă, viguros, energic 

 

 

18. 

 

Mulţumit- satisfăcut cu uşurinţă de ceea ce are, rareori invidios 

Conducător- are capacitatea de a conduce şi se aşteaptă ca oamenii să îl urmeze 

Riguros- îşi organizează viaţa, sarcinile şi rezolvă problemele făcând liste, scheme sau grafice 

Agreabil- simpatic, adorabil, centrul atenţiei 

 

19. 

 

Perfecţionist- stabileşte standarde înalte pentru el şi adesea pentru alţii, dorind ca totul să fie în 

ordine în orice moment 

Plăcut- agreabil, conversaţia cu el este o plăcere 

Productiv- trebuie în permanenţă să lucreze sau să acumuleze; adesea găseşte că este foarte 

dificil să se odihnească 

Popular- reprezintă sufletul petrecerii şi de aceea este foarte dorit ca gazdă a petrecerii 

 

20. 

 

Entuziast- o personalitate spumoasă, plină de viaţă, de energie 

Îndrăzneţ- fără frică, cutezător, fără teamă de risc 

Decent- urmăreşte constant să facă totul în modul cel mai cuviincios 



 

 
 

Echilibrat- stabil, moderat, nu îi plac extremele 

 


