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CHESTIONAR AGENȚI ECONOMICI 

 
* Necesare 

 

Denumirea 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. În firma dvs. există locuri de muncă libere și pentru care căutați 
angajați?     
 

            DA             NU 
 

2. Vă confruntați cu un deficit de personal calificat?   
 

            DA             NU 
 
 

3. Pentru care din domeniile de mai jos există un deficit de personal 
calificat la momentul actual în compania dumneavoastră?    
 

            INDUSTRIE ALIMENTARĂ  
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            ELECTRIC 
            MINIER, PETROL ȘI GAZE 
            CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE  
            MATERIALE DE CONSTRUCȚII 
            TRANSPORTURI 
            FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN 

            SILVICULTURĂ 

            AGRICULTURĂ 

            INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

            COMERȚ 

 
   4.Cât de util considerați că este un parteneriat de practică între agenții 
economici și mediul de învățământ ? *  
 

Foarte util 

Destul de util 

Destul de puțin util 

Foarte puțin util 

Deloc utilă/ Nu știu/ Non-răspuns    

5. În ce măsură credeți că activitatea de practică poate contribui la 
atingerea obiectivelor organizației dvs.? 
 

În foarte mare măsură 

În mare măsură 

În mică măsură 

În foarte mică măsură 



 
 
 
 
 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe” 
Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor 
din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlu proiect: „Practica, meserie de viitor pt elevi din jud. Iasi”, Cod SMIS: 132920 

3 
 

 

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 

 

7. În ce domeniu (sector economic cu potențial competitiv) ați fi interesat 
să găzduiți elevi pentru efectuarea unui stagiu de practică? * Selectați toate 
variantele dorite. 
 

ENERGETICĂ 

ELECTRIC 

MINIER, PETROL ȘI GAZE 

CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE 

MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

TRANSPORTURI 

FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN 

SILVICULTURĂ 

AGRICULTURĂ 

INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

COMERȚ 
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8.Care dintre următoarele modalități de comunicare cu elevii, participanți 
la un stagiu de practică ar fi 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. 

 
9. Ați fi interesat de încheierea de parteneriate cu unități de învățământ 
care să asigure integrarea cu succes a elevilor pe piața muncii? * 

DA 

NU 

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

Semnătura _________________________________ 
 
 
 
 
 
Vă mulțumim! 


