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Chestionar agenți economici parteneri 
 
Chestionar pentru identificarea nevoilor companiilor și instituțiile partenere, în 
vederea organizării stagiului de practică. 
* Necesare 

 

Denumire companiei/ instituției * 

_______________________________________________________________ 

 

Adresă, nr. telefon de contact * 

_______________________________________________________________________ 

 

Nr. înregistrare Registrul Comerţului * 

_________________________________________________________________________ 

 

Cod fiscal * 

_________________________________________________________ 

 

Domeniul principal de activitate conform codului CAEN rev.2 * 

____________________________________________________________ 

 

 

1. Cât de utilă considerați că este activitatea de practică desfășurată în timpul 

școlii, pentru integrarea ulterioară, în muncă, a tinerilor elevi/ absolvenți ? * 
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Foarte utilă 

Destul de utilă 

Destul de puțin utilă 

Foarte puțin utilă 

Deloc utilă/ Nu știu/ Non-răspuns 

2. Ce categorie/categorii de elevi sunteți interesați să găzduiți pentru efectuarea 

stagiului de practică? * Selectați toate variantele dorite. 

 
Elevi – de la specializarea Mecanică 

Elevi – de la specializarea Economică 

Elevi – de la specializarea Electronică și automatizări 

Elevi – de la specializarea Industrie textile și pielărie. 

 

3. Care este numărul de elevi pentru care doriți/puteți să organizați stagiul de 

practică în condiții optime în compania/ instituția dvs.?  

 

* 
Numărul de elevi de la specialiarea Mecanică 

___________________________________________ 

* 
Numărul de elevi de la specialiarea Economică 

___________________________________________ 

* 
Numărul de elevi de la specialiarea Electronică și automatizări 

____________________________________________ 

 

* 
Numărul de elevi de la specialiarea Industrie textile și pielărie 
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____________________________________________ 

 

4. Care este modalitatea de lucru pe care o considerați potrivită pentru 

desfășurarea stagiului de practică? * 

Lucrul în echipe de peste 10 elevi, coordonați de un tutore desemnat de 

compania în care se desfășoară stagiul de practică. 

Lucrul în echipe de 5 până la 10 elevi, coordonați de un tutore desemnat de 

compania în care se desfășoară stagiul de practică. 

Lucrul în echipe de 2 până la 4 elevi, coordonați de un tutore desemnat de 

compania în care se desfășoară stagiul de practică. 

Lucrul individual. 

Orice variantă de lucru este potrivită pentru compania/ instituția noastră. 

 

 

5. Care dintre următoarele modalități de comunicare cu elevii, participanți la 

stagiul de practică, sunt potrivite pentru dvs.? * Vă rugăm selectați toate variantele 

de răspuns dorite. 

 
Organizarea de întâlniri periodice de informare (la 2 sau 3 zile). 

Organizarea de scurte ședințe la începutul sau sfârșitul zilei de lucru. 

Comunicarea prin e-mail, ori de câte ori este nevoie. 

Comunicarea prin intermediul responsabilului de practică desemnat din rândul 

elevilor. 
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6. Doriți să selectați dvs. elevii pe care îi veți găzdui în cadrul bazei de practică 

sau doriți ca aceștia să fie repartizați de școală? * 

DA ___________                        NU ___________ 

 

7. Care sunt departamentele în care intenționați să încadrați elevii care vor face 

parte din baza de parctică din compania/ instituția dvs.? * 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

8. Care este intervalul orar în care se lucrează în compania/ instituția dvs.? * 

____________________________________ 

 

9. Care este poziția dvs. în cadrul companiei/ instituției? * 

____________________________________ 

 

Semnătura ____________________________ 


