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Chestionar pentru măsurarea gradului de conștientizare a impactului 
Proiectului “FPC – Formare pentru competitivitate”,  

pentru sensibilizarea angajatorilor 
 

Stimată Doamna / Stimate Domn, 

Fundaţia Lumina Instituţii de Învăţământ implementează proiectul european “FPC – Formare pentru 

competitivitate”, în judeţele componente ale regiunilor Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Muntenia, Sud-Est din 

România. 

Obiectivul general al proiectului este creşterea nivelului de calificare şi a competitivităţii profesionale a 

persoanelor angajate pe piaţa muncii din regiunile mai sus menţionate, printr-o abordare a învăţării pe tot parcursul 

vieţii şi prin dezvoltarea şi furnizarea unor programe inovative, complexe şi flexibile de formare profesională 

(re/calificare) în domenii economice aflate în dezvoltare, dar care înregistrează un deficit de persoane calificate. 

În vederea realizării obiectivelor specifice, vor fi demarate cursuri de formare profesională pentru minimum 

600 de angajaţi din domeniile: turism, hoteluri, moteluri, pensiuni, cabane, centre de congrese, restaurante, 

cofetării, firme de catering, clinici private, spitale, activităţi de administrare a site-urilor din turism şi alte forme de 

atracţii turistice, entităţi care desfăşoară activităţi comerciale şi în domeniul IT/ prelucrare de date, servicii sociale 

şi de îngrijire în cele 4 regiuni unde domiciliază angajaţii, aceştia urmând a fi selectaţi după anumite criterii (persoane 

cu calificare de nivel scăzut sau fără calificare). 

Cursanţii selectaţi vor primi o subvenţie de 5.500 lei fiecare în condiţiile în care vor participa la cursuri 

(prezenţa la cursuri, în zilele din afara serviciului, trebuie să fie de minimum 85% din totalul de 120 de ore de teorie 

şi de 240 de ore de practică (în cazul celor înscrişi la Nivelul I – cameristă de hotel, baby-sitter şi lucrător comercial), 

respectiv din totalul de 240 de ore de teorie şi de 480 de ore de practică (în cazul celor înscrişi la Nivelul II – cofetar, 

administrator de pensiune, infirmieră, operator introducere, validare şi prelucrare de date). 

Organizarea activităţilor de formare profesională continuă cuprinde şi o activitate de măsurare a gradului 

de conştientizare şi sensibilizare a angajatorilor de la firmele de unde vor proveni potenţialii beneficiari ai cursurilor 

susţinute de formatori în cele 4 regiuni. 

În cele ce urmează prezentăm mai multe întrebări prin care dorim să aflăm opiniile dvs. privind 

oportunităţile şi interesul manifestat de acest proiect pentru firma pe care o conduceţi. 

Vă rugăm să răspundeţi sincer la întrebări, având în vedere că nu există răspunsuri greşite, indiferent de 

opiniile dvs. exprimate la fiecare din aspectele prezentate prin chestionar. 

 

Vă mulţumim pentru participare şi vă dorim succes în continuare ! 
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1. Aţi fi de acord ca unul sau mai mulţi din angajaţii dvs. să urmeze cursurile de Formare Profesională pentru 
Competitivitate (FPC), organizate de Fundaţia Lumina Instituţii de Învăţământ, în cadrul acestui proiect european ? 
 

a) Da; 
b) Nu; 
c) Nu mă pot pronunţa. 

 
2. Dacă aţi răspuns cu Da la întrebarea anterioară, la care din următoarele cursuri aţi dori să participe (ca membri ai 
grupului-ţintă), în funcţie de interesele firmei pe care o conduceţi? 
 

Nivelul II (240 de ore de teorie şi480 de ore de practică): 
a) cofetar, 
b) administrator de pensiune,  
c) infirmieră,  
d) Operator introducere, validare şi prelucrare date 

 

Nivelul I (120 de ore de teorie şi240 de ore de practică): 
a) cameristă de hotel,  
b) baby-sitter  
c) lucrător în comerţ 

 
3. (Această întrebare este adresată iarăşi doar persoanelor-angajatori care au răspuns cu Da la întrebarea 1). După 

cum aţi aflat deja, cursul la care toţi cei interesaţi doresc să se înscrie necesită o participare la peste 85% din totalul 

orelor alocate prin programă fiecărui curs. Consideraţi că acest aspect poate fi posibil fără a avea consecinţe 

nedorite pentru programul la care eventualii angajaţi ai dvs. ar opta să se înscrie  ? 

 

a) Prezenţa la cursuri a potenţialilor doritori să se înscrie, din rândurile angajaţilor mei,  nu ar avea nici un fel 

de consecinţe nedorite (având în vedere că prezenţa este în afara programului obişnuit de luni dimineaţa 

până vineri la ora 17); 

b) Prezenţa la cursuri a potenţialilor doritori să se înscrie, din rândurile angajaţilor mei,  ar avea consecinţe 

doar nedorite (chiar dacă prezenţa este în afara programului obişnuit de luni dimineaţa până vineri la ora 

17, deoarece la dvs. se lucrează şi în unele din aceste zile); 

c) Prezenţa la cursuri a potenţialilor doritori să se înscrie, din rândurile angajaţilor mei,  ar avea doar unele 

consecinţe nedorite, dar acestea ar fi surmontabile (pe perioada unui curs de 120 de ore / 240 de ore pe 

lună, în zilele mai sus menţionate, nu ar împieta bunul mers al activităţilor din firmă şi aş fi de acord să 

praticipe la ele); 
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4. Care credeţi că sunt principalele avantaje pe care le-ar putea obţine un participant la cursuri, provenit din 

rândurile angajaţilor din firma dvs. (completează şi persoanele-angajatori care au răspuns cu a) sau cu c) la 

întrebarea 1; dacă daţi mai mult de un răspuns vă rugăm să faceţi o ierarhie folosind cifrele 1, 2, 3 etc. pe spaţiul 

liber dinaintea fiecărui răspuns de mai jos) ? 

 

___ a. Ar obţine o calificare mai mare care ar folosi la serviciul actual sau în prespectivă; 

___ b. I-aş oferi o plată mai bună la serviciul actual unde lucrează, conform rezultatelor muncii lui mai eficiente; 

___ c. Ar obţine o diplomă sau certificat care i-ar conferi avantaje pe piaţa muncii; 

___ d. Ar fi interesat mai mult de subvenţia de peste 5.000 de lei acordată prin proiect; 

___ e. Ar dovedi familiei lui şi lui personal că poate fi şi mai competent în munca proprie (s-ar materializa mai bine 

planurile de carieră profesională individuală); 

___ f. Ar fi mai de folos societăţii în general şi comunităţii din care face parte; 

___ g. Şi-ar ocupa timpul de după muncă într-un mod instructiv şi de folos; 

___ h. O şansă reală pentru creşterea afacerii (activităţilor) care se desfăşoară la firmă; 

___ i. Alt avantaj (vă rog să precizaţi care pe acest spaţiu ________________________________________________ 

 

5. Sunteţi interesat în perfecţionarea profesională a angajaţilor de la firma dvs. (daţi un singur răspuns toate 

persoanele chestionate) ? 

 

a) Da, am şi fonduri alocate în acest sens;  

b) Nu, din diverse motive (cum am fi lipsa fondurilor, dezinteresul angajaţilor etc.); (Precizaţi 2-3- motive 

pentru care nu sunteţi interest în perfecţionarea profesională a angajaţilor de la firma dvs. 

____________________________________________     

c) Nu sunt sigur. 

 

6. Dacă aţi răspuns cu Da la întrebarea anterioară, care consideraţi că ar fi motivele cele mai întemeiate ale 

angajatorului pentru a fi (co)interesat (răspund toate persoanele chestionate; dacă daţi mai mult de un răspuns vă 

rugăm să faceţi şi în acest caz o ierarhie, folosind cifrele 1, 2, 3 etc., pe spaţiul liber dinaintea fiecărui răspuns de mai 

jos) ? 

 

___ a. Ar realiza că prin perfecţionarea lor ar creşte randamentul meu la locul de muncă, iar afacerea ar avea de 

câştigat;  

___ b. Ar fi (co)interest pentru că le-ar acorda o şansă de a beneficia de avantajele unei calificări importante pentru 

cariera lor; 

___ c. Ar fi şi interesul lui pentru că nu îl costă nici un ban; 

___ d. N-ar avea încotro deoarece cursul la care doresc angajaţii să se înscrie se ţin în afara programului de lucru; 

___ e. Alt răspuns (vă rog să precizaţi care, pe acest spaţiu ___________________________________________). 
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7. La cursurile care vor fi organizate, vor participa formatori bine calificaţi şi care se vor adapta la nevoile şi cerinţele 

cursurilor (orare bine precizate, cu predare de cunoştinţe teoretice, cu exerciţii concrete şi cu partea practică la 

firme în domeniul fiecărui curs, prezenţă la curs, punctualitate, respect reciproc), dar şi la unele din cerinţele dvs. 

pe care le comunica. Aveţi anumite cerinţe specifice cursului pentru care vor opta angajaţii dvs. şi care să fie 

comunicate formatorilor încă înainte de începerea cursului la care se vor înscrie ? 

 

a) Da (vă rugăm să le precizaţi aici: 

Legate de aspectele teoretice _____________________________________________________________);  

Legate de aspectele practice (care vizează copii în întreţinere, diverse probleme de familie, de deplasare la 

cursuri sau la practica organizată în întreprindere etc.): _________________________________________); 

b) Le veţi comunica pe parcursul desfăşurării cursurilor (dacă apar); 

c) Nu, nu aveţi nici un fel de cerinţe specifice. 

 

8. Ca orice fel de nouă implicare în realizarea unui astfel de curs, acesta implică responsabilitate din partea dvs. în 

relaţie cu personalul care îi va asista din partea proiectului (coordonator de zonă pentru regiunea şi judeţul unde 

locuiesc cursanţii şi în care vor avea loc cursurile, secretariat, asistenţi, experţi, formatori şi evaluatori în faza de 

examinare). Consideraţi că angajaţii dvs. sunt destul de conştienţi de această responsabilitate (legată de disciplina 

la cursuri, prezenţă la timp conform orarului stabilit, respect reciproc, pregătire la curs şi acasă – când se va solicita 

aceasta, alte aspecte stabilite sau convenite după începerea cursului) ? 

 

a) Da, pot fi conştienţi de această responsabilitate şi vor ţine permanent legătura cu personalul care îi vor 

asista din partea proiectului şi care îi vor instrui în acest sens;  

b) Nu cunosc (încă) nimic despre aceste responsabilităţi; 

c) Nu pot să îmi asum (deocamdată) astfel de responsabilităţi în numele altora. 

 

9. Programele europene de finanţare în general şi cele ale Fondului Social European în special sunt sensibile la 

problemele oamenilor mai ales din comunităţile locale care se confruntă cu dificultăţi, precum sărăcia, şomajul, 

delincvenţa (mai ales în rândul unor grupuri considerate a fi vulnerabile: femei abuzate, familii sărace, tineri sau 

copii care abandonează şcoala, oameni în vârstă fără slujbe, persoane cu dizabilităţi). În comunitatea unde locuiţi 

care din astfel de situaţii există mai mult decât în altele, după opinia dvs. ? (puteţi opta să încercuiţi mai multe 

răspunsuri dintre cele prezentate de noi, caz în care vă rugăm să faceţi iarăşi o ierarhie, folosind cifrele 1, 2, 3 etc. 

pe spaţiul liber dinaintea fiecărui răspuns de mai jos): 

 

___ a. Oameni fără slujbe (în vârstă sau tineri, care nu iau nici un ban de nicăieri);  

___ b. Oameni sau familii cu venituri mici (săraci, care trăiesc de azi pe mâine); 

___ c. Angajaţi cu pregătire slabă sau necalificaţi prost plătiţi; 

___ d. Femei cu situaţii existenţiale precare (abuzate, singure, cu mulţi copii etc.); 

___ e. Bătrâni neputincioşi sau bolnavi; 

___ f. Alte grupuri (vă rog să precizaţi care, pe acest spaţiu  _____________________________________________). 
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10. Dvs. ca angajator (patron unic sau asociat, conducător de instituţie de stat) vă ajung veniturile pe care le obţineţi 

din munca pe care o prestaţi la locul de muncă (inclusiv împreună cu ceilalţi membri ai familiei) ? (alegeţi un singur 

răspuns); 

 

a. Trăiesc de azi pe mâine, mă consider sărac(ă) (nu mă pot descurca, nu am nici măcar strictul necesar 

asigurat zilnic);  

b. Nu îmi ajung veniturile pentru fiecare lună întreagă, dar mă descurc, fără să economisesc ceva (de 

exemplu: închiriez proprietăţi sau bunuri, împrumut de la alţii etc., trăiesc din autoconsum – grădină, lot 

agricol exploatat direct sau arendat etc.), deci consider că mă situez puţin sub media societăţii româneşti 

de astăzi;  

c. Cu veniturile actuale îmi rezolv nevoile lunare şi îmi rămâne şi ceva în plus (fac mici economii), am un trai 

decent, mă situez puţin peste media societăţii româneşti de astăzi;  

d. Cu veniturile actuale am tot ceea ce îmi doresc, mult peste media societăţii româneşti de azi. 

 

11. Domeniul/ domeniile în care activaţi in prezent: 

 

a) turism; 

b) hoteluri; 

c) moteluri; 

d) pensiuni; 

e) cabane; 

f) centre de congrese; 

g) restaurante; 

h) cofetării; 

i) firme de catering; 

j) clinici private; 

k) spitale; 

l) activităţi de administrare a site-urilor din 

turism; 

m) alte forme de atracţii turistice; 

n) activităţi comerciale; 

o) în domeniul IT/ prelucrare de date; 

p) alte domenii (precizaţi 

__________________________________).

 

Programul european denumit POSDRU (Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane), Domeniul 

Major de Intervenţie 2.3. finanţează activităţi în beneficiul  persoanelor angajate la programele de Formare 

Profesională Continuă (FPC). 

 

12. Consideraţi că astfel de activităţi îi pot ajuta pe angajaţii din România să-şi crească nivelul de calificare pe care 

îl au în prezent? 

 

a. Da;  

b. Nu;  

c. Nu-mi dau seama. 
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13. Credeţi că angajatorii din România, printre care vă număraţi şi dvs., apreciază gradul de competenţă în domeniu 

al angajaţilor? Ce credeţi că apreciază angajatorii în primul rând la angajaţi? (consemnaţi cu un x în dreptul lui Da 

sau al lui Nu). 

 

Variante posibile 
de răspuns 

Ce apreciază angajatorii la angajaţi Da Nu 

a) Studiile efectuate în instituţiile de învăţământ de stat   

b) Studiile efectuate în instituţiile de învăţământ private   

c) Contează mai mult experienţa în domeniu decât studiile finalizate   

d) 
Ca angajator nu mă interesează deoarece caut doar persoane cu experienţă în 
domeniul postului  

  

e) 
Ca angajator nu mă interesează, deoarece prefer să-i formez pe angajaţi la 
locul de muncă 

  

f) 
Ca angajator sunt interesat de formarea profesională continuă prin programe 
europene ca cel de faţă  

  

g) 
Ca angajator nu sunt interesat să angajaz decât persoane apropiate mie şi 
familiei mele, pe care deci le cunosc personal 

  

 

14. În Regiunea de dezvoltare în care vă desfăşuraţi activităţile este necesară existenţa unui document strategic 

pentru realizarea corelării între oferta educaţională cu oferta pieţei forţei de muncă? 

 

a) Da, în foarte mare măsură; 

b) Da, în mare măsură; 

c) Da, dar în mică măsură; 

d) Nu, pentru că fiecare instituţie are propria strategie de adaptare la cerinţele pieţei muncii; 

e) Nu, deoarece corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii se realizează la nivel naţional. 

 

15. În Regiunea de dezvoltare în care vă desfăşuraţi activităţile consideraţi că sistemul educaţional de formare 

profesională continuă (FPC) ar trebui structurat diferit faţă de cel din alte regiuni de dezvoltare din România?  

   

a) Da (motivaţi de ce ______________________________________________) 

b) Nu (motivaţi de ce ______________________________________________)  

c) Nu cunosc, nu ştiu 

 

16. Consideraţi că este posibilă dezvoltarea unei strategii regionale de corelare a ofertei educaţionale de 

perfecţionare prin formare profesională continuă (FPC) cu cererea de pe piaţa forţei de muncă? 

 

a) Da, este posibilă şi necesară; 

b) Da, este posibilă, dar nu şi necesară; 

c) Da, dar este mai degrabă dorită decât posibilă; 

d) Nu este posibilă (de ce __________________________________________). 
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17. Ce acţiuni strategice consideraţi că se potrivesc pentru fiecare instituţie implicată în vederea corelării ofertei 

educaţionale de perfecţionare prin Formare Profesională Continuă (FPC) cu cererea de pe piaţa forţei de muncă ? 

*Numai cei care au răspuns cu Da (a,b sau c) la întrebarea 16, bifează varianta/ variantele potrivită/e pentru fiecare 

instituţie din cele prezentate în continuare. 

 

 Universităţi 
Inspectorate 
Şcolare Jud. 

Patronate AJOFM 
Promotorii de  
programe FPC 

a) Formarea de competenţe adaptate 
la cerinţele pieţei forţei de muncă 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

b) Sprijinirea programele de consiliere 
din instituţiile de învăţământ 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

c) Realizarea de studii cu privire la 
tendinţele pieţei muncii 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

d) Îmbunătăţirea bazei de date cu 
angajaţi, şomeri şi angajatori 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

e) Realizarea materialelor informative 
pentru angajaţi şi angajatori 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

f) Monitorizarea integrării specialiştilor 
în FPC pe domeniile de specialitate 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

g) Stabilirea de parteneriate cu entităţi 

care pot furniza informaţii privind piaţa 

muncii 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

h) O mai bună promovare a ofertei 

pieţei forţei de muncă în corelaţie cu piața 

educațională prin cursuri de FPC 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

i) Formarea de competenţe specifice 

care ulterior să permită specializarea în 

domeniu 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

j) Îmbinarea mai bună a noţiunilor 

teoretice cu activităţile practice prin FPC 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

k) Apelul la medierea muncii care să 

pună în contact angajatorii şi (viitorii) 

angajaţi 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

mailto:fpc@lumina.org
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 Universităţi 
Inspectorate 
Şcolare Jud. 

Patronate AJOFM 
Promotorii de  
programe FPC 

l) Diminuarea ofertei educaţionale 

fără căutare pentru anumite meserii 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

m) Modernizarea centrelor de FPC 

pentru a oferi servicii specializate 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

n) Stabilirea criteriilor specifice în 

vederea selecţiei obiective a angajaţilor 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

o) Corelarea specializărilor cu 

domeniile de calificare 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

p) Dezvoltarea unei reţele de 

cooperare între partenerii sociali şi agenţii 

economici din comunitatea locală 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

q) Dezv. potenţialului acţional de 

cooperare în FPC, prin schimburi de 

experienţă şi expertiză cu structuri 

similare din UE în domeniu 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

r) Dezvoltarea infrastructurii centrelor 

de FPC în concordanţă cu necesarul de 

formare în funcţie de cerinţele pieţii 

muncii 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

s) Dezv. unui sistem de management 

integrat de monitorizare a nivelului de 

dezvoltare al şcolilor şi al centrelor de FPC 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

t) Sprijinirea relaţiei dintre Agenţiile de 

ocupare, şcoli şi centrele de FPC 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

u) Dezv. competenţelor personalului 

implicat în FPC (manageri ai centrelor de 

FPC şi formatori) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

v) Realizarea de baze de date care să 

susţină dezvoltarea sistemului FPC în plan 

regional 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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 Universităţi 
Inspectorate 
Şcolare Jud. 

Patronate AJOFM 
Promotorii de  
programe FPC 

w) Dezv. capacităţii de comunicare 

între Consorţiile Regionale şi promotorii 

FPC în plan regional 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

x) Sprijinirea cooperării dintre 

proiectele FPC implementate în plan 

regional 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

y) Promovarea de oferte de 

reconversie profesională în concordanţă 

cu cerinţele pieţei muncii 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

z) Crearea de reţele regionale 

funcţionale la nivel de parteneri sociali, de 

agenţii publice şi de centre FPC, 

responsabili cu formarea profesională în 

domenii cerute de piaţa muncii 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

17bis. Continuarea întrebării precedente 

Bifaţi varianta/variantele potrivită/e pentru fiecare instituţie 

 Prefecturi 

Centrul Naţional 
de Dezv. a 

Invăţământului 
Prof. şi Tehnic 

Primării 
Agenţii de 
Dezvoltare 
Reg.(ADR) 

Entităţile care 
fac FPC 

(inclusiv FLII) – 
Fundația 

Lumina Inst. de 
Învățământ 

a) Formarea de competenţe 
adaptate la piaţa forţei de muncă, prin 
FPC 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

b) Sprijinirea programele de 
perfecţionare pentru angajaţii cu 
pregătire precară sau necalificaţi 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

c) Realiz. de studii vizând tendinţele 
de pe piaţa forţei de muncă 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

d) Îmbunătăţirea bazei de date cu 
angajaţi, şomeri şi angajatori 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

e) Realizarea de materiale informa-
tive pentru angajaţi şi angajatori 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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 Prefecturi 

Centrul Naţional 
de Dezv. a 

Invăţământului 
Prof. şi Tehnic 

Primării 
Agenţii de 
Dezvoltare 
Reg.(ADR) 

Entităţile care 
fac FPC 

(inclusiv FLII) – 
Fundația 

Lumina Inst. de 
Învățământ 

f) Monitorizarea integrării 
specialiştilor în FPC pe domeniile de 
specialitate 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

g) Stabilirea de parteneriate cu 

entităţi care pot furniza informaţii 

privind piaţa muncii 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

h) O mai bună promovare a ofertei 

pieţei muncii în corelaţie cu pregătirea 

prin cursuri de FPC 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

i) Formarea de competenţe 

specifice care ulterior să permită 

specializarea în domeniu 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

j) Îmbinarea mai bună a noţiunilor 

teoretice cu activităţile practice prin 

FPC 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

k) Apel la medierea muncii care să 

pună în contact angajatorii şi (viitorii) 

angajaţi 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

l) Diminuarea ofertei educaţionale 

fără căutare pentru anumite meserii 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

m) Modernizarea centrelor de FPC 

pentru a oferi servicii specializate 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

n) Stabilirea de criterii specifice 

pentru o selecţie obiectivă a 

angajaţilor 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

o) Corelarea specializărilor cu 

domeniile de calificare 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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 Prefecturi 

Centrul Naţional 
de Dezv. a 

Invăţământului 
Prof. şi Tehnic 

Primării 
Agenţii de 
Dezvoltare 
Reg.(ADR) 

Entităţile care 
fac FPC 

(inclusiv FLII) – 
Fundația 

Lumina Inst. de 
Învățământ 

p) Dezvoltarea unei reţele de 

cooperare între partenerii sociali şi 

agenţii economici din comunitatea 

locală 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

q) Dezv. potenţialului acţional de 

cooperare în FPC, prin schimburi de 

experienţă şi expertiză cu structuri 

similare din UE în domeniu 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

r) Dezv. infrastructurii centrelor de 

FPC în concordanţă cu necesarul de 

formare a în funcţie de cerinţele pieţii 

muncii 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

s) Dezvoltarea unui sistem de 

management integrat de monitorizare 

a nivelului de dezvoltare al şcolilor şi 

al centrelor de FPC 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

t) Sprijinirea relaţiei dintre 

Agenţiile de ocupare, şcoli şi centrele 

de FPC 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

u) Dezvoltarea competenţelor 

personalului implicat în FPC (manageri 

ai centrelor de FPC şi formatori) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

v) Realizarea de baze de date care 

să susţină dezvoltarea sistemului FPC 

în plan regional 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

w) Dezvoltarea capacităţii de 

comunicare între Consorţiile 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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 Prefecturi 

Centrul Naţional 
de Dezv. a 

Invăţământului 
Prof. şi Tehnic 

Primării 
Agenţii de 
Dezvoltare 
Reg.(ADR) 

Entităţile care 
fac FPC 

(inclusiv FLII) – 
Fundația 

Lumina Inst. de 
Învățământ 

Regionale şi promotorii FPC în plan 

regional 

x) Sprijinirea cooperării dintre 

proiectele FPC implementate în plan 

regional 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

y) Promovarea de oferte de 

reconversie profesională în 

concordanţă cu cerinţele pieţei muncii 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

z) Crearea de reţele regionale 

funcţionale la nivel de parteneri 

sociali, de agenţii publice şi de centre 

FPC, responsabile cu formarea 

profesională în domenii cerute de 

piaţa muncii 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
18. Doriți să aflați mai multe detalii referitoare la toate cele mai sus menționate?  
 

a) Da; 
b) Nu. 

 
19. Dacă Da, atunci cum doriți să fiți informat? (completați cu preferința dvs.)  
 

a) prin email (la adresa precizată de dvs. aici: __________________________________________________)  
b) prin publicarea de detalii suplimentare în site-ul fpc.lumina.org (de unde le citiți dvs. periodic)  
c) prin intermediul unor materiale și filme documentare 
d) altfel (precizați aici: _____________________________________________________________________) 

 
 

 

 

 

 

mailto:fpc@lumina.org
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20. Apreciați următoarele elemente ce țin de atmosfera și condițiile din unitate și de la locul de muncă (bifați căsuța 
corespunzătoare). Vă rugam completați in întregime. 

 

 
Foarte 
mic/ă 

Mic/ă 
Mediu/ 
medie 

Mare Foarte mare 

20.1. Încrederea în managementul unităţii ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

20.2. Interesul angajatorilor pentru 
perfecţionarea angajaţilor 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

20.3. Grija de care se bucură salariaţii unităţii ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

20.4. Tratamentul onest la locul de muncă ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

20.5. Satisfacţia faţă de conţinutul muncii ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

20.6. Respectul la locul de muncă ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

20.7. Oportunitatea de dezvoltare a carierei ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

20.8. Accesul la informaţiile relevante pentru 

propria carieră 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

20.9. Corectitudinea modului în care sunteţi 

tratat/ă în unitate 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

20.10. Gradul în care sunteţi satisfăcut/ă de 

salariul dvs 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

20.11. Riscul de a vă pierde locul de muncă ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

20.12. Riscul de îmbolnăvire profesională la 

locul dumneavoastră de muncă 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

20.13. Riscul de greşeli profesionale la locul 

dumneavoastră de muncă 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

21. Ultima dată aţi fost promovat/ă în funcţie (dacă aveţi şi o funcţie de conducere în firmă): Marcaţi doar un 

răspuns, care corespunde  situaţiei dvs. 

 

a) cu mult timp în urmă; 
b) destul de recent; 
c) nu am fost promovat/ă încă; 
d) nu este cazul. 

 

mailto:fpc@lumina.org
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22. Unitatea în cadrul căreia lucraţi are, în planul ei strategic, perspective: 
Optaţi cel puţin pentru un răspuns. 
 

a) de a se dezvolta; 

b) de a se restructura, fără pierderi de personal; 

c) de a-şi restrânge activitatea, prin concedieri; 

d) de a se desfiinţa; 

e) nu ştiu. 

 

23. Care consideraţi a fi principalul factor de risc pentru pierderea locului dvs. de muncă? Dacă alegeţi 'Altele:' 

trebuie să introduceţi şi o descriere. 

 

a) desfiinţarea postului 

b) concedierea 

c) conflictele cu şefii ierarhici 

d) conflictele cu managementul unităţii 

e) Altele: 

 

24. În secţia/ compartimentul în care lucraţi, personalul implicat în realizarea sarcinilor de serviciu este: Optaţi doar 

pentru un răspuns. 

 

a) excedentar (în plus faţă de necesar); 

b) suficient; 

c) insuficient; 

d) nu ştiu. 

 

25. Pentru viitorul apropiat, aveţi în vedere să găsiţi un loc de muncă mai bun, tot în calitate de conducător de 

unitate: Marcaţi toate răspunsurile care corespund opţiunilor dvs. 

 

a) nu am în vedere acest lucru pe termen scurt; 

b) tot în cadrul domeniului meu de competenţă în ţară; 

c) tot în cadrul domeniului meu de competenţă în străinătate; 

d) în afara domeniului meu de competenţă în ţară; 

e) în afara domeniului meu de competenţă în străinătate. 
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26. În vederea plecării la muncă în străinătate, care este sursa principală de unde aţi culege informaţii? Optaţi cel 

puţin pentru un răspuns. 

 

a) pe internet; 

b) de la instituţiile statului 

c) de la firmele de specialitate 

d) de la rude, prieteni, colegi; 

e) din mass-media; 

f) de la organizaţiile profesionale; 

g) de la colegii plecaţi; 

h) nu doresc să plec.

 

27. Aveţi colegi de secţie/compartiment care au plecat în ultimii trei ani? Optaţi doar pentru un răspuns. 

   

a) în ţară, la alt compartiment/unitate din domeniul lor de competenţe ; 

b) în ţară, în afara domeniului lor de competenţe; 

c) în străinătate, în afara domeniului lor de competenţe; 

d) nu au existat cazuri; 

e) nu ştiu. 

 

28. Obţineţi venituri suplimentare dintr-o activitate efectuată în timpul liber? Marcaţi toate răspunsurile care 

corespund opţiunilor dvs. 

 

a) Care ţin de profesie; 

b) În afara profesiei; 

c) Nu obţin. 

 

29. Salariul dumneavoastră este cuprins între: 

Marcaţi doar răspunsul care corespunde situaţiei dvs. 

   

a) 500-999 RON (lei noi); 

b) 1000-1499 RON; 

c) 1500-1999 RON; 

d) 2000-2999 RON; 

e) peste 3000 RON. 

 

 

30. Consideraţi că la locul dumneavoastră de muncă există o lipsă de personal cu pregătire în domeniul firmei? 

Alegeţi un singur răspuns:  

 

a) Da; 
b) Nu; 
c) Nu știu. 
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31. Ce v-ar determina să schimbaţi locul de muncă? Marcaţi toate răspunsurile care corespund opţiunilor dvs. 

 

a) Diminuarea stresului la locul de muncă; 

b) Dorinţa unor venituri mai mari; 

c) Mai mult timp liber; 

d) Dorinţa de realizare profesională prin formare profesională continuă; 

e) Condiţii mai bune de muncă; 

f) Altă opţiune răspuns; 

g) Altele.  

 

32. În situaţia în care colegii dvs. îşi schimbă locul de muncă, acest fapt conduce la: (Puteţi opta pentru mai multe 

răspunsuri pe verticală, dar pe orizontală doar la una din variantele expuse.) 

 

 Foarte mult Mult Puţin Deloc 

32.1. Prelungirea programului de lucru ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

32.2. Sporirea sarcinilor de serviciu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

32.3. Creşterea venitului ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

32.4. Creşterea siguranţei propriului loc 
de muncă 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

33. În cadrul domeniului dvs. de competenţă v-aţi schimbat locul de muncă? Optaţi doar pentru un răspuns. 

a) Niciodată; 

b) singură dată; 

c) De două ori; 

 

34. Ce venit salarial lunar consideraţi că ar trebui să aveţi la actualul loc de muncă? (dacă sunteţi şi angajat în 

firmă) ? Marcaţi doar un răspuns, care corespunde situaţiei dvs. 

 

a) mai puţin de 300 euro; 

b) 300-599 euro; 

c) 600-999 euro; 

d) 1000-1499 euro; 

e) peste 1500 euro.
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35. Care sunt principalii factori care v-ar împiedica să plecaţi la muncă în străinătate? Dacă marcaţi mai mult de un 

răspuns corespunzător opţiunilor dvs. atunci faceţi un clasament pe spaţiul liber din faţa acestora 

 

______  a) Vârsta; 

______  b) Siguranţa locului de muncă din ţară; 

______  c) Obligaţiile de familie; 

______  d) Teama de necunoscut; 

______  e) Capacitatea scăzută de adaptare; 

______  f) Venitul pe familie îmi este suficient; 

______  g) Nu sunt interesat/ă de plecarea din ţară; 

______  h) Necunoaşterea unei limbi străine 

______  i)  Altele. 

 

36. Care din următorii alţi factori v-ar determina să plecaţi la muncă în străinătate? Dacă marcaţi mai mult de un 

răspuns corespunzător opţiunilor dvs. atunci faceţi un clasament pe spaţiul liber din faţa acestora 

 

______  a) Nemulţumirea faţă de starea materială actuală; 

______  b) Dorinţa de realizare profesională; 

______  c) Gradul de civilizaţie; 

______  d) Condiţii de lucru mai bune; 

______  e) Nevoi legate de întreţinerea familiei; 

______  f) Salariile mai mari din străinătate. 

 

37. Din câte cunoaşteţi, colegii dvs. care lucrează în străinătate cât câştigă? Marcaţi doar un răspuns, care 

corespunde opţiunilor dvs. 

 

a) Între 400 şi 699 euro; 

b) Între 700 şi 999 euro; 

c) Între 1000 şi 1500 euro; 

d) Peste 1500 euro; 

e) Nu ştiu. 

 

38. În ultimii doi ani, aţi absolvit/urmat următoarele forme de pregătire profesională: Marcaţi toate răspunsurile 

care corespund opţiunilor dvs. 

 

a) Formare profesională iniţială (la diverse şcoli); 

b) Completarea studiilor prin Formare Profesională Continuă (FPC); 

c) Specializare, perfecţionare în domeniu; 

d) Reconversie; 

e) Cursuri organizate prin sistemul Centrelor de Formare Profesională pentru Adulţi (CNFPA); 

f) Alte variante, 

g) Nu am urmat/absolvit. 

h) Alte tipuri de formare profesională continuă  
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39. Care sunt motivele care v-ar determina să participaţi la cursurile de formare profesională continuă? Marcaţi 

toate răspunsurile care corespund opţiunilor dvs. 

 

a) Necesitatea actualizării/completării informaţiilor profesionale; 

b) Dorinţa de a-mi îmbunătăţi şi/sau spori competenţele profesionale; 

c) Nevoia de a obţine/menţine certificatul de liberă practică; 

d) Pentru creşterea performanţelor profesionale; 

e) Pentru a obţine un salariu mai mare; 

f) Pentru a lucra în străinătate; 

g) Deoarece sunt obligat/ă; 

h) Pentru a-mi mări şansele de a ocupa un loc de muncă mai bun; 

i) Pentru a-mi creşte şansele de a concura cu succes pe piaţă a muncii competitive; 

j) Altele _____________________________________________.  

 

40. La cine apelaţi pentru informaţii şi sfaturi privind propria carieră? Marcaţi toate răspunsurile care corespund 

opţiunilor dvs. 

 

a) Organismul profesional; 

b) Departamentele specializate ale 

angajatorului (ex. resurse umane); 

c) Șeful ierarhic; 

d) Colegi; 

e) Organismul sindical; 

f) Prieteni; 

g) Familie; 

h) Internet; 

i) Mass media; 

j) Altele; 

k) Nu ştiu.

           

41. Care din următoarele idei consideraţi că sunt aplicabile în ceea ce priveşte posibilităţile de avansare în carieră? 

Marcaţi toate răspunsurile care corespund opţiunilor dvs. 

 

a) Ocuparea unui loc de muncă şi avansarea au la bază reuşitele profesionale; 

b) Un loc de muncă bun se ocupă numai prin pile sau şpagă; competenţa şi calităţile personale nu contează 

prea mult; 

c) Contează doar gradul de pregătire profesională, capacitatea de a lucra în echipă şi adaptarea la grupul de 

lucru fiind de foarte mică importanţă; 

d) Cei care desfăşoară activităţi pe cont propriu fură; din muncă cinstită nu se poate face avere; 

e) Doar persoanele care arată bine, cele „bune de gură” sau cele cu tupeu reuşesc; 

f) Altele:  _____________________. 
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42. Care este principala sursă de informații profesionale (legate de cursuri, certificat de liberă practică, asigurări 

etc.)? Marcați toate răspunsurile care corespund opțiunilor dvs. 

 

a) Internetul; 

b) Mass-media; 

c) Organismele profesionale; 

d) Angajatorul. 

 

43. Bifaţi frecvenţa următorilor factori care provoacă insatisfacţii la firma pe care o conduceţi, corespunzător 

situaţiei de la faţa locului: 

 

 Foarte des Des Rar Foarte rar Niciodată 

43.1. Condițiile grele de lucru ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

43.2. Lucrul în ture ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

43.3. Lucrul în timpul sărbătorilor legale ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

43.4. Conflictul cu celelalte persoane ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

43.5. Monotonia la locul de muncă ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

43.6. Epuizarea la locul de muncă ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

43.7. Lipsa timpului pentru familie și 
persoana proprie 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

44. Ce vă mulţumeşte la locul dvs. de muncă, în calitate de conducător de unitate ? Marcaţi toate răspunsurile care 

corespund situaţiei dvs. 

 

a) Realizarea profesională; 

b) Timpul liber; 

c) Un  venit decent; 

d) Siguranţa locului de muncă; 

e) Micile atenţii; 

f) Poziţia socială pe care o am; 

g) Alte motive: ______________________________. 
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45. La locul dvs. de muncă aţi avut conflicte cu celelalte persoane? Puteţi opta pentru mai multe răspunsuri pe 

verticală, dar pe orizontală doar la una din variantele expuse. 

 

 
Foarte 

des 
Des Rar 

Destul de 
des 

Destul 
de rar 

Foarte rar Niciodată 

45.1. Cu şeful ierarhic; ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

45.2. Cu colegii; ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

45.3. Cu subalternii; ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

45.4. Cu pacienţii; ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

45.5. Cu aparţinătorii pacienţilor; ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

45.6. Cu conducerea unităţii ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

          

46. Lucraţi peste programul normal de lucru? Marcaţi numai un răspuns potrivit cazului dvs. 

 

a) totdeauna; 

b) de cele mai multe ori; 

c) câteodată; 

d) niciodată. 

 

47. Apreciaţi următorii indicatori de satisfacţie la locul de muncă: Puteţi opta pentru mai multe răspunsuri pe 

verticală, dar pe orizontală doar la una din variantele expuse. 

 

 
Foarte 
mic/ă 

Mic/ă 
Mediu/ 
medie 

Mare Foarte mare 

47.1. Gradul de mulţumire ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

47.2. Gradul de implicare ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

47.3. Climatul de linişte şi armonie ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

47.4. Nivelul creativităţii de care daţi dovadă ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

47.5. Nivelul aprecierii de către şefii ierarhici ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

47.6. Nivelul de stres ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

47.7. Altele ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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48. Importanța următorilor factori în alegerea şi practicarea profesiei. Puteţi opta pentru mai multe răspunsuri pe 

verticală, dar pe orizontală doar la una din variantele expuse. 

 

 Neimportant 
Puțin 

important 
Important 

Foarte 
important 

Extrem de 
important 

Nu răspund 

48.1. Salariul, primele, profitul ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

48.2. Programul de lucru ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

48.3. Posibilităţile de avansare ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

48.4. Condiţiile tehnice de lucru ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

48.5. Condiţiile umane de lucru 
(relaţii cu şefii ierarhici, colegii 
şi pacienţii) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

48.6. Posibilităţile de realizare 
profesională 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

48.7. Aprecierea şefilor ierarhici ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

48.8. Aprecierea pacienţilor ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

48.9. Reuşitele profesionale 

personale 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

48.10. Aprecierea din partea 

colegilor 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

48.11. Prestigiul social ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 

49. Ce modalităţi de instruire pentru cursurile de formare continuă consideraţi că sunt mai mult sau mai puţin 

eficiente?  Puteţi opta pentru mai multe răspunsuri pe verticală, dar pe orizontală doar la una din variantele expuse. 

 

 Neeficientă 
Mai puţin 
eficientă 

Eficientă 
Foarte 

eficientă 
Extrem de 
eficientă 

49.1. Cursuri furnizate de o instituţie de 
formare profesională 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

49.2. Cursuri furnizate de organismele 
profesionale 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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 Neeficientă 
Mai puţin 
eficientă 

Eficientă 
Foarte 

eficientă 
Extrem de 
eficientă 

49.3. Instruire interna (cu lectori din 
unitate) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

49.4. Instruire internă (cu lectori din 
exterior) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

49.5. Instruire externa (cu lectori din 
exterior) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

49.6. E-learning ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

49.7. Cursuri CNFPA ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

49.8. Altele ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

50. Care aptitudini şi competenţe consideraţi ca sunt de mare importanţă pentru dezvoltarea carierei dvs. în 

următorii ani? Marcaţi toate răspunsurile care corespund dvs. 

 

a) Aptitudini de lucru în echipă; 

b) Aptitudini de organizare; 

c) Aptitudini de comunicare cu ceilalţi angajaţii 

(colegi de muncă); 

d) Aptitudini de soluţionare a problemelor; 

e) Aptitudini administrative, muncă de birou; 

f) Aptitudini IT generale; 

g) Aptitudini IT profesionale; 

h) Cunoştinţe de limbi străine; 

i) Aptitudini tehnice, practice sau specifice 

locului de muncă; 

j) Aptitudini de comunicare orală sau în scris. 

 

 

51. Care este frecvenţa cu care aţi urmat cursuri formare profesionala in ultimii doi ani? Optaţi doar pentru un 

răspuns. 

 

a) Anual; 

b) De 2 ori / an; 

c) De 3 – 5 ori / an; 

d) Mai mult de 5 ori/ an; 

e) Deloc

 

52. Cum au fost finanțate aceste cursuri? Marcați toate răspunsurile care corespund cazului dvs. 

 

a) De către unitate; 

b) Programe pe fonduri structurale europene 

(de exemplu POSDRU); 

c) Din veniturile proprii; 

d) Nu este cazul; 

e) Altele:
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53. Care este venitul întregii familii din care faceţi parte? Marcați numai un răspuns, care corespunde cazului dvs. 

 

a) Până în 300 euro; 

b) Între 300 şi 499 euro; 

c) Între 500 şi 799 euro; 

d) Între 800 şi 1199 euro; 

e) Peste 1200 euro. 

 

54. Aveți copii în întreţinere? Dacă da, câți? Marcaţi toate răspunsurile care corespund cazului dvs. 

 

a) Niciunul; 

b) Unul; 

c) Doi; 

d) Trei; 

e) Peste trei. 

 

55. Starea civilă. Marcaţi toate răspunsurile care corespund cazului dvs. 

 

a) Căsătorit; 

b) Necăsătorit; 

c) Divorţat; 

 

d) Văduv; 

e) Separat; 

f) Uniune consensuală (concubinaj). 

 

56. Genul dvs. este: 

 

a) Feminin; 

b) Masculin. 

 

57. Bifaţi căsuţa care corespunde vârstei dumneavoastră: 

 

a) Sub 25 ani; 

b) 26 – 35 ani; 

c) 35-55 ani; 

d) Peste 55 ani. 

 

58. Domiciliul în mediul: 

 

a) rural 

b) urban 
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59. Vechimea în specialitate (____ani)  

 

60. Vechimea în muncă (____ani) 

 

61. Alte date de identificare ale respondentului / respondentei: 

 

61.1. Domiciliul actual al respondentului: Localitatea  ____________ Județul _______________________ 

 

61.2. Statutul profesional actual (se scrie ocupația actuală: __________________________) 

 

61.3. Denumirea firmei unde lucrează: ______________________________________________________ 

 

61.4. Localitatea unde funcționează firma la care lucrează angajatul-respondent la chestionar: 

___________________________________________ Județul ____________________________________ 

 

61.5. Localitatea unde a fost completat chestionarul: ___________________________________________ 

 

61.6. Data completării chestionarului ____________________________ 

 

61.7. Studii: 

 

a) Primare 

b) Medii 

c) Superioare 

 

61.8. Numele și prenumele respondentului/respondentei (numai cine dorește) 

__________________________________________________________________________________ 

 

62. Operatorul de teren (nume și prenume formator sau altă persoană) 

__________________________________________________________________________________ 
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