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       Anexa 7  
CHESTIONAR 

Privind nevoia inițială de formare in cadrul proiectului 
Bistrița, pe harta profesională a Europei 

 
 

 

Nume și Prenume……………..………………………………………........................................................................ 

CNP ……………………………………………………………….................................................................................... 

Studii ................................................................................................................................................. 

Vechimea în producție/funcție..…………………………………....................................................................... 

 

 

Scopul chestionarului este acela de a contura o imagine realistă cu privire la nevoia inițială de formare în 
cadrul programului mai sus menționat, de aceea va rugăm să răspundeți cât mai sincer la următoarele 
întrebări:  

1. Pentru buna desfășurare a activității  considerați necesară perfecționarea dumneavoastră 
profesională? 

a. DA 
b. NU 

 

2. Care este importanța pe care o acordați dezvoltării  profesională ( acordați o nota de la 1 la 5,  
 unde 1 = minim, iar 5 = maxim ) 
                        Minim     1           2          3          4         5    Maxim 
 

3. Ați urmat programe  de formare profesională în ultimii 3 ani? 
  

a. DA. Continuați cu întrebarea nr. 4 
b. NU. Continuați cu întrebarea nr. 7 
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4. Exemplificați trei programe de formare profesională la care ați participat în ultimii trei ani: 
Nr. crt. Titlul programului de formare Durata Finanțator  

    

    

    

 
5. Enumerați cel puțin 3 argumente pentru care v-ați înscris la cursurile respective. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

6. Precizați cel puțin 3 competente pe care considerați ca le-ați dezvoltat în urma cursurilor de formare 
la care ați participat. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

7. Pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor și responsabilităților pe care le aveți în prezent, care este 
programul de formare, furnizat prin proiect, de care credeți ca aveți nevoie pentru a va dezvolta 
competentele manageriale/RU/antreprenoriale: 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

Nume și prenume…………………… 

Semnătura …………..……… 

Data ……......……. 

Va mulțumim pentru colaborare! 


