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CHESTIONAR AGENTI ECONOMICI 

 

 

 

 
 

Asociatia INTER CONCORDIA BOTOSANI, cu sediul social in Str. Stefan 

Luchian nr.  50, implementeaza in perioada 24 iulie 2020 – 23 iulie 2022 proiectul 

„Practica, meserie de viitor pentru elevi din Botosani, Cod SMIS: 131635, 

cofinantat din Fondul Social European prin Programul POCU 2014 – 2020. 

Scopul proiectului il constituie cresterea nivelului de participare la programe de 

învatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din învatamântul secundar si 

tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv 

identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform 

SNCDI. 

In vederea incheierii de parteneriate intre mediul de invatamant si agentul 

economic, factor relevant in cresterea eficientei invatamantului profesional si 

tehnic, va rugam sa ne raspundeti la urmatoarele intrebari cu privire la opinia 

Dumneavoastra legata de stagiile de practica realizate prin intermediul 

parteneriatelor de practica. 
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Denumire companiei/ instituției * 

__________________________________________________________ 

Date de contact: adresă, nr. telefon de contact * 

___________________________________________________________ 

 

Nr. înregistrare Registrul Comerţului * 

 

Cod fiscal * 

___________________________________________________________ 

Domeniul Principal de activitate conform codului CAEN rev.2 * 

___________________________________________________________ 

 

1. In firma Dvs. exista locuri de munca libere si pentru care cautati 

angajati?     

 

            DA             NU 

 

2. Va confruntati cu un deficit de personal calificat?   

 

            DA             NU 

 

 

3. Pentru care din domeniile de mai jos exista exista un deficit de personal 

calificat la momentul actual in compania Dumneavoastra?    
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            INDUSTRIE ALIMENTARA  

            ELECTRIC 

            MINIER, PETROL SI GAZE 

            CONSTRUCTII, INSTALATII SI LUCRARI PUBLICE  

            MATERIALE DE CONSTRUCTII 

            TRANSPORTURI 

           FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN 

            SILVICULTURA 

            AGRICULTURA 

            INDUSTRIE ALIMENTARA 

            COMERT 

 

   4.Cât de util considerați că este un parteneriat de practica intre agentii 

economici si mediul de invatamant ? *  

 

Foarte util 

Destul de util 

Destul de puțin util 

Foarte puțin util 

Deloc utilă/ Nu știu/ Non-răspuns 
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5. În ce măsură credeti ca activitatea de practică poate contribui la 

atingerea obiectivelor organizatiei Dvs? 

 

In foarte mare masura 

In mare masura 

In mica masura 

In foarte mica masura 

 

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

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

Foarte util 

Destul de util 

Destul de puțin util 

Foarte puțin util 

Deloc utilă/ Nu știu/ Non-răspuns 

 

7.In ce domeniu (sector economic cu potential competitiv) ati fi interesat sa 

gazduiti elevi pentru efectuarea unui stagiu de practică? * Selectați toate 

variantele dorite. 

 

ENERGETICA 

ELECTRIC 

MINIER, PETROL SI GAZE 

CONSTRUCTII, INSTALATII SI LUCRARI PUBLICE 

MATERIALE DE CONSTRUCTII 

TRANSPORTURI 

FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN 
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SILVICULTURA 

AGRICULTURA 

INDUSTRIE ALIMENTARA 

COMERT 

 

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

un stagiu de practică ar fipotrivite 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. 

 

9. Ati fi interesat de incheierea de parteneriate cu unitati de invatamant care 

sa asigure integrarea cu succes a elevilor pe piata muncii? * 

DA 

NU 

 

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

___________________________________________ 

Semnătura _________________________________ 

 

 


