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 CHESTIONAR COMPANII DIN ROMÂNIA  

Stimaţi manageri / angajați,  

Ca parte a unui proiect european care vizează sprijinirea universităților românești în reforma 
curriculară și pentru a îmbunătăți calitatea formării în învățământul superior, efectuăm o anchetă cu privire la 

nevoile de instruire ale companiilor din diferite sectoare de activitate.  

 

Chestionarul este compus din două părţi distincte: 

 - Analiza practicilor  din compania dumneavoastră; 

 - Analiza principalelor profiluri profesionale din compania dumneavoastră.  

Prima parte se referă la activitatea firmei dumneavoastră pe piața de profil, la stadiul proiectelor de 

dezvoltare, la identificarea mijloacelor de acţiune privind managementul resurselor umane, la managementul 

companiei, la organizarea acțiunilor de formare, la organizarea muncii, la evoluţia cantitativă şi calitativă a 

locurilor de muncă din cadrul companiei dumneavoastră, la politicile de mobilitate, la adaptarea şi 

dezvoltarea competenţelor angajaţilor, la identificarea competenţelor necesare pentru exercitarea profesiei. 

A doua parte vizează identificarea, descrierea şi evidenţierea competenţelor pe care le utilizează 

angajaţii în îndeplinirea sarcinilor, urmărind validarea competenţelor dobândite într-un sistem formal de 

învăţământ, dar și identificarea, promovarea şi recunoaşterea competenţelor non-formale (competenţe 

construite pe baza activităţilor de învăţare ce au loc în afara contextului educativ formal) şi informale (ce 

decurg din experienţă, sau care sunt obţinute la locul de muncă, în viaţa cotidiană etc.). 

Prima parte a acestui chestionar se completează de către managerul companiei sau de către o altă 
persoană ce face parte din echipa de management, iar partea a doua a chestionarului de către angajaţi. A doua 

parte este prezentă în mai multe exemplare şi trebuie completată de către mai mulţi angajaţi, de profesii 

diferite, care doresc să participe la acest studiu sau pentru fiecare profil profesional de interes pentru 

angajator. Dacă sunteți interesat să primiți rezultatele cercetării noastre, vă rugăm să indicați acest lucru, iar 

noi ne vom asigura că vă vor fi trimise la adresa de e-mail indicată de dumneavoastră.  

Așteptăm cu interes opiniile dumneavoastră, mulțumindu-vă sincer pentru contribuţia la atingerea 

rezultatelor prevăzute în cadrul proiectului. 
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PARTEA I : ACTIVITATEA COMPANIEI 

I. IDENTIFICAREA COMPANIEI  

I.1. Denumirea companiei :……………………………………………………………………………………... 

I.2. Adresa :……………………………..………………………………………………………………………. 

I.3. Domeniul de  activitate :……………………………………………………………………………………. 

I.4. Nr. telefon :……………………………………………………   I.5. E-mail ….................………………. 

I.6. Anul  înfiinţării……………………………………………………  

I.7. Reprezentant legal: ……………………………………………… 

I.8. Bifați în căsuța alăturată dacă doriți o copie a rezultatelor studiului nostru:     

I.9. Județul:  

__________________________________________________________________ 

I.10. Numărul de angajați: 

 1 - 5  6 - 10  11 - 15  16 - 20 

 21 - 30  31 - 40  41 - 50  51 - 100 

 101 - 200  201 - 300  301 - 400  401 - 500 

 501 - 1000  1001 - 2000     

 

I.11. Domeniul de activitate (precizați codul CAEN):  

_______________________________________________________________________________ 

I.12. Activitatea principală: 

 Producție agricolă  

 Producție industrială  

 Procesare produse agricole  

 Servicii  

 Altele (care?)___________________________________________________ 
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I.13. Activitatea secundară:  

 Producție agricolă 

 Producție industrială  

 Procesare produse agricole  

 Servicii  

 Altele (care?)___________________________________________________ 

 

I.14. Import-export: 

 da 

 nu 

 în viitor 

 

I.15. Dacă ați optat pentru internaționalizare, specificați aria/ariile geografice în care vă desfăşuraţi 

activitatea: 

             EUROPA 

 ASIA 

 AMERICA DE NORD 

             AMERICA DE SUD 

 AFRICA 

 AUSTRALIA 

 

I.16. Produse specifice : __________________________________________________________ 

I.17. Servicii oferite: ___________________________________________________________ 

I.18. Clienți (mai multe răspunsuri posibile): 

             Persoane fizice 

 Persoane juridice 

 Instituții  publice  
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II. STRATEGII DE DEZVOLTARE 

II.1. Aveți proiecte de dezvoltare a afacerii?      □ Da     □  Nu 

II.2. Dacă da, ce proiecte?................................................................................. ..................................... 

II.3. Dacă da, dezvoltarea afacerii va fi (mai multe răspunsuri posibile): 

             Bazată pe cercetare şi inovare   

 Bazată pe o abordare de marketing orientată spre piaţă  

 Bazată pe diversificarea produselor/serviciilor  

             Bazată pe organizarea internă a muncii şi a resurselor umane  

 Bazată pe relații şi parteneriate strategice   

 Bazată pe o nouă configurație a sistemului financiar şi pe reducerea costurilor  

 Bazată pe restructurarea proceselor companiei  

 Altele 

 

II.4. Vă gândiți să investiți în tehnologie în perioada imediat următoare (1 an)?    □  Da     □   Nu  

II.5. Dacă da, în care ?......................................................................................................................................... 

II.6. Preconizați schimbări ale produselor/serviciilor oferite de firma dumneavoastră în perioada imediat 

următoare (1 an)?   □ Da   □   Nu 

II.7. Dacă da, ce schimbări ?................................................................................................................................. 

III. RESURSE UMANE 

III.1. Categorii socio-profesionale - Vârsta – Vechimea  

Distribuția categoriilor socio-profesionale Femei Bărbaţi Vârsta 

medie 

Vechimea 

medie 

Personal de conducere     

Șefi de departamente     

Alte categorii de angajați     

Muncitori     
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III.2. Natura contractelor de muncă  

Tipuri de contracte  2008 2009 2010 

Contract de muncă pe 

durată nedeterminată 
   

Contract de muncă pe 

durată determinată 
   

Contract sezonier    

Contract de muncă 

temporară 
   

 Contract de ucenicie    

Alte tipuri de contracte    

 

III.3. Numărul angajaților care au părăsit firma în ultimii 3 ani: ............................................................... 

III.4. Marcați principalul motiv al plecărilor: 

 Motivația plecării angajatului 

 Pensionare 

 Demisie 

 Concediere 

 Alta (precizați): 

 

IV. LOCURI DE MUNCĂ/OCUPAŢII 

IV.1. Aveți o descriere oficială a ocupațiilor din firmă (fişe de post)?  □  Da    □  Nu 

IV.2. Care sunt pozițiile cheie din organigrama firmei şi care sunt competenţele şi calităţile cheie ale 

ocupanților acestor poziții?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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IV.3. Care sunt pozițiile cele mai vulnerabile din organigramă?  

1:……………………………………………………………………………………………………………… 

2:……………………………………………………………………………………………………………… 

3:……………………………………………………………………………………………………………… 

V. RECRUTARE 

V.1. Numărul recrutărilor din ultimi 3 ani în funcţie de tipul locurilor de muncă/ocupaţiilor 

Tipul locurilor de muncă/ocupaţiilor  2008 2009 2010 

 Personal managerial    

 Personal calificat    

 Personal necalificat    

 

V.2. Ştiţi care sunt nevoile viitoare ale firmei dvs. în ceea ce priveşte recrutarea?   □ Da   □  Nu 

V.3. Întâmpinați dificultăţi la recrutare?       □ Da     □  Nu 

V.4. Care sunt posturile (ocupațiile) pentru care întâmpinați dificultăți?  

1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

V.5. Care considerați că sunt motivele/cauzele acestor dificultăți?  

□ Lipsa competenţelor 

□ Lipsa motivării 

□ Lipsa candidaturilor 

VI. FORMARE PROFESIONALĂ 

VI.1. Aveți un plan de formare în cadrul firmei dumneavoastră?   □ Da   □ Nu  

VI.2. Care sunt acțiunile de formare prioritare în firma dumneavoastră?    

□ Profesionale (specializare)  

□ Profesionale (complementare)  

□ Altele______________________________________________________________________________ 
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VI.3. Cum se derulează acțiunile de formare?   □ Intern  □ Extern  

VI.4. Considerați că acțiunile de formare sunt destinate: 

  □ Adaptării angajaților la noi echipamente şi tehnologii  

□ Încurajării schimbărilor în activitatea angajaților 

□ Transformării activităților profesionale  

□ Inovării şi integrării inovării tehnologice în procesele de producție   

 

VI.5. Cu ce tip de furnizori de formare lucrați în mod frecvent? 

□ Universități 

□ Centre de formare profesională 

□ Organizații private 

VI.6. Activitățile de formare pe care le organizați sunt :  

□ individuale  

□ colective  

VI.7. Ați determinat viitoarele nevoi de formare din cadrul firmei ?           □ Da    □ Nu 

VI.8. Există solicitări de formare din partea angajaților?               □ Da    □ Nu 

VI.9. Dacă da, acestea sunt numeroase în raport cu totalul angajaților?       □ Da    □ Nu 

 

 

Vă mulțumim pentru timpul acordat! 

  

 

 


