FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Obiectiv 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.
Titlul proiectului: Îmbunătățirea performanțelor elevilor prin participarea la stagii de practică
Contract POCU/633/6/14/130677

CHESTIONAR DE INTERES AL FIRMELOR PENTRU STAGII DE PRACTICĂ ȘI
NEVOI DE ANGAJARE

I.DATE DE IDENTIFICARE

1. Numele firmei și domeniul de activitate economică
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Codul CAEN: _____________________________________________________________
3. Tipul organizației (forma de proprietate)



Companie privată;



Organizație mixtă.

4. Persoană de contact:
Funcția:_____________________________________________________________________
Numele/Prenumele: ___________________________________________________________
Număr de telefon:___________________________________________
Adresă de e-mail:____________________________________________

5. Clasificarea organizației după numărul de angajați



Microinterprindere;



0-9 angajați - Interprindere mică;



10-49 angajați - Interprindere mijlocie;



50-249 angajați;

6. Structura salariaților în funcție de nivelul de calificare la data completării chestionarului



Absolvenți de școală de arte și meserii, școală de ucenici;



Absolvenți de școală profesională, muncitori calificați prin cursuri de calificare;



Absolvenți de liceu tehnologic, absolvenți de scoli postliceale, absolvenți de scoală de
maiștri, persoane calificate prin cursuri de calificare postliceale;



Absolvenți ai învățământului universitar.

II. COMPETENȚE ȘI PERFORMANȚE PROFESIONALE
7. Care este opinia dumneavoastră privind stagiile de practică a unui elev pentru formarea
profesională a unui viitor angajat?



Foarte importantă



Puțin importantă



Deloc importantă

8. Câți absolvenți de învățământ terțiar și non-universitar ați angajat în ultimii trei ani?



Mai puțin de 3



Între 5 și 10



Mai mult de 10
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9. Aveți contracte de colaborare cu instituțiile de învățământ pentru instruirea practică a
viitorilor absolvenți de învățământ terțiar și non-universitar ?



Da --- > Răspundeți la întrebarea 10



Nu

10. Dați câteva exemple de unități de învățământ secundar și terțiar non universitar cu care
ați semnat contracte de colaborare:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
11. Considerați util faptul ca înainte de recrutare, angajatul să fi efectuat un stagiu de practică
sau să fi lucrat part - time pe perioada programului de studii?



Da



Nu



Nu știu

12. Este interesată organizația dumneavoastră în perspectivă, de încheierea de contracte de
parteneriat/colaborare cu unități de învățământ pentru:



Efectuarea stagiilor de practică ale elevilor în firmă;



Angajarea viitorilor absolvenților de învățământ secundar și terțiar non-universitar.
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13. În ce măsură sunteți mulțumit de pregătirea profesională a personalului pe care l-ați
angajat în ultimii trei ani?
Deloc

Foarte mult
1

2

3

4

5

1
2

14. În ce măsură instituțiile de învățământ terțiar și non-universitar din România ar trebui să
pună un mai mare accent pe următoarele aspecte în formare?
Deloc important

Foarte important

1

4

2

3

5
Specializare prin practică
Dobândire de cunoștințe din alte domenii
Dezvoltarea abilității de a învăța repede
Dezvoltarea abilității de a negocia
Dezvoltarea abilității de a folosi computerul și internetul
Deschidere spre noi oportunități în interesul firmei
Formarea gândirii analitice
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15. În ce măsură instituțiile de învățământ superior din România ar trebui să pună un mai
mare accent pe următoarele aspecte specifice în formare?
Deloc

Foarte

important

important

1

2

3

4

5
Aptitudinile profesionale
Consilierea în carieră
Dezvoltarea abilităților
Cunoștințele profesionale din domeniu

III. RECRUTAREA PERSONALULUI
16. În procesul de recrutare, cât de importante sunt pentru dvs. următoarele aspecte?
Deloc

Foarte

important

important

1

2

3

4

5

1

Calificarea candidatului

2

Nivelul educației deținut de candidat

3

Experiența practică
17. Organizația dumneavoastră recrutează personal prin :



Plasament după perioada de practică;



Intermediul site-urilor de joburi ;



Publicitate media scrisă;



Agenții private de plasament
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Alte metode:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

IV.

REDUCEREA DIFERENȚELOR DE COMPETENȚE ȘI ABILITĂȚI ÎNTRE CEREREA ȘI OFERTA DE

PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ
18. Ce schimbări ați recomanda în sistemul de învățământ terțiar și non-universitar pentru a
aborda diferența de competențe și abilități cerute pe piața forței de muncă? (Vă rugăm
să alegeți doar două variante!)



Să ofere o mai bună pregătire practică;



Creșterea exigenței pe parcursul studiilor;



O colaborare mai strânsă cu angajatorii astfel încât să știe ce competente și abilități să
formeze;



Altele (precizați care):______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

19. Ce părere aveți despre desemnarea uni mentor din partea firmei și plata acestuia?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
20. Pe o scară de la 1 la 10 în ce măsură dispuneți de un spațiu necesar desfășurării stagiului
de practică și de echipamentele necesare?

1

2

3

4

5

6

7

6

8

9

10

21. După parcurgerea rezumatului/invitației, ne puteți spune părerea dumneavoastră cu
privire la prezentul proiect?



Foarte bună



Bună



Deloc bună

22. Pe o scară de la 1 la 10 în ce măsură, pe viitor, ați avea nevoie de angajați?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOTĂ DE INFORMARE!
În condițiile art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) pus în aplicare prin Legea
nr.190/2018, sunt de acord ca datele mele personale să fie procesate în cadrul proiectului ”
Îmbunătățirea performanțelor elevilor prin participarea la stagii de practică”, Contract
POCU/633/6/14/130677.
Consimțământul meu în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal,
precum și furnizarea datelor personale este acordat pentru prelucrarea datelor personale în
cadrul proiectului Îmbunătățirea performanțelor elevilor prin participarea la stagii de practică și
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declar că am luat la cunoștință drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016: dreptul
de acces la date, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare,
dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și dreptul la rectificare.
Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea și stocarea
datelor mele cu caracter personal în cadrul proiectului.

Vă mulțumim pentru timpul acordat!
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