
       
 

                                                                             

 
 
 
 

CHESTIONAR 
Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor Europroject Slatina, în parteneriat cu 

Camera de Comert si Industrie Vratsa si Camera de Comert si industrie Ruse vor realiza o cercetare in 
cadrul proiectului  ''Centru transfrontalier de Statistica si Cercetare pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - 
RESCENT - 2-3.1-4''.  

Opinia dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Vă asigurăm de confidenţialitatea datelor 
personale, acestea vor fi folosite doar pentru realizarea acestei cercetării şi nu vor face obiectul nici unei 
publicaţii. 

  Vă rugăm să răspundeţi cu atenţie la toate întrebările. Repondentul trebuie să aibă 18 ani împliniţi 
şi să domicilieze în judeţele aparţinând acestor regiuni de dezvoltare. 

 
 
 
  

Capitolul I  
Variabile demografice şi micro-sociale 
  

A1. Sexul:       
1.     F                                            
2 .    B 

 
A2. Vârsta:        1.        18-25 ani; 

                              2.        26-35 ani; 
         3.        36-40 ani; 
        4.        41-50 ani; 
        5.        Peste 51 ani.  

  
A3. Starea civilă:                1.     căsătorit(ă);                   

                 2.     necăsătorit(ă); 
                 3.     concubinaj;             
    

4.      văduv(ă);   
5.      divorţat(ă). 

 
 

A4. Mediul de rezidenţă:             1.      urban;            2.      rural. 
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A5. Pregătire profesională realizată prin: 

1. fără şcoală 
2. şcoală primară (7-8 clase) 
3. liceu neterminat (10 clase) 
4. liceu de specialitate 

5. şcoală profesională 
6. şcoală post-liceală 
7. curs de (re)calificare  
8. învăţământ superior 

 
A6. În câte firme, întreprinderi, instituţii aţi lucrat? 

1. în nici una; 
2. în una; 
3. în două-trei; 

4. în patru-cinci; 
5. în peste cinci. 

 
A7. Vechimea totală în muncă ..................... (în luni sau ani). 
 
A8. Vechimea în ultimul loc de muncă .................. (în luni sau ani). 

 
A9. De când sunteţi şomer, în ce domenii v-aţi restrâns cheltuielile? 

 1. 
puţin 

2.  
mult 

3.  
am renunţat

Locuinţă     
Alimente     
Ţigări     
Băuturi     
Îmbrăcăminte, încălţăminte    
Transport    
Îngrijire medicală    
Pregătirea copiilor (meditaţii)    
Activităţi culturale    
Internet     
Concedii, excursii    
Altele…………………………….    
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Capitolul II 
Informare si consiliere 

 
B1. Aţi participat la evenimente organizate special în scopul popularizării locurilor de muncă vacante şi al 
modului de ocupare al acestora (ex: burse, târguri ale locurilor de muncă etc.)?  

 1.      DA;                              2.      NU. 
 
B2. Consideraţi că ar fi necesară o bază de date care să vă ofere informaţii despre piaţa forţei de muncă? 

1.      DA;                              2.      NU. 
 
B3.  Ce informaţii credeţi că ar trebui să vă ofere această bază de date (trei răspunsuri):  

1. posibilităţile de calificare, recalificare şi specializare în meserii căutate pe piaţa muncii; 
2. locuri de muncă disponibile; 
3. elemente de legislaţia muncii specifice diverselor domenii de activitate din România/Bulgaria; 
4. condiţiile de salarizare; 
5. posibilităţile de deschidere a unei activităţi independente în România/Bulgaria; 
6. elemente de securitate şi sănătate în muncă; 
7. elemente de economie privind zona transfrontalieră România/Bulgaria; 
8. organizarea de burse sau târguri de muncă în România sau Bulgaria; 
9. alte informaţii .........................................................................................................................  

 
B4. Cât de utilă credeţi că va fi această bază de date?  

          în mare măsură                                      Deloc 

1 2 3 4 5 6 7 
 
B5. Cine credeţi că ar trebui să realizeze activităţile de informare si consiliere?  

1. reprezentanţii agenţiilor de şomaj; 
2. reprezentanţii firmelor sau persoane fizice acreditate în domeniu; 
3. alte entităţi………………………………………………………………………………. 
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B6. După cum cunoaşteţi situaţia actuală a pieţei muncii, credeţi că veţi găsi un loc de muncă în viitorul 
apropiat? 

1. cu siguranţă 
2. destul de probabil 
3. puţin probabil 

4. nu cred 
5. nu ştiu 

 
 
B7. Ce credeţi că v-ar fi de folos pentru viitorul dumneavoastră profesional? 

1. să beneficiaţi de consiliere pentru a vă ajuta în căutarea unui loc de muncă 
2. să urmaţi diferite cursuri de calificare şi recalificare cerute pe piaţa muncii 
3. să vă continuaţi studiile 
4. să vă deschideţi o activitate independentă generatoare de venituri 
5. altele ..................................................................................................................................... 

 
B8. În ce domenii doriţi să acumulaţi mai multe cunoştinţe şi deprinderi? 

1. contabilitate 
2. administraţie 
3. calculatoare 
4. agricultură 
5. sănătate 
6. management 
7. resurse umane 
8. vânzări 

9. secretariat 
10. marketing 
11. transport 
12. hoteluri şi restaurante 
13. textile 
14. mecanic 
15. construcţii 
16. altele..........................................
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Capitolul III 
Şomerii şi activităţile specifice 

 
C1. După împlinirea vârstei de 18 ani şi a finalizării studiilor, aţi avut perioade de timp în care nu aţi 
desfăşurat activităţi de muncă reglementate legal (aţi muncit la negru, fără contract individual de muncă)?  

                           1. DA                                                  2.    NU 
 

C2. Daca DA, cât de mari au fost aceste perioade de timp? 
1.  până la 6 luni; 
2.  între 7 luni – 1 an; 

3.  între 2-3 ani; 
4.  peste 3 ani 

 
C4. Care sunt motivele pentru care v-aţi pierdut ultimul loc de muncă? 
    
……………………………………………………………………………………………………............
................................................................................................................................................................ 
 
C5. În absenţa locului de muncă dorit, ce variantă aţi accepta? 

1. Un loc de muncă temporar; 
2. Un loc de muncă ce presupune o calificare 

inferioară; 
3. Un loc de muncă într-o altă localitate; 

4. Un loc de muncă în străinătate; 
5. Prefer în continuare statutul de şomer; 
6. Altă situaţie

 
C6. Când sunteţi preocupat de găsirea unui (nou) loc de muncă, de unde obţineţi informaţii? 

1. Din ziare şi alte publicaţii scrise; 
2.  De la prieteni, rude; 
3.  Din anunţuri radio/tv; 
4.  Informatii online; 

5.  De la A.J.O.F.M.; 
6.  De la firme de recrutare şi intermediere; 
7.  Direct de la angajatori; 
8.  Din alte surse .......................................... 
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C7. La câte interviuri aţi fost până acum? 
................................................................................................................................................. 

 
C8. Daca aţi găsi un loc de muncă în altă zonă decât cea în care aveţi domiciliul sau în altă ţară, aţi 
fi dispus să faceţi naveta sau sa vă mutaţi?         

     1. DA            2. NU 
 

 
C9. Dacă aţi avea posibilitatea să lucraţi în străinătate aţi apela la această modalitate pentru găsirea 

unui loc de muncă?  
1.     DA; 
2.     NU; 
3.     Nu ştiu. 

 
C10. Care consideraţi că sunt motivele pentru care nu aţi reuşit încă să găsiţi un loc de muncă? 

 
 
 

 
 

Capitolul IV 
  Alte variabile 

 
D1. În prezent beneficiaţi de indemnizaţie de şomaj? 

                                   1.  DA                                                   2.    NU 
 
 D2. Care este suma netă de care dispune familia lunar din surse diferite de venituri (salarii, 
indemnizaţii, alocaţii, etc.)     --------------------- 
 
D3. Din câte persoane se compune familia dvs.?--------------------------- 
 
D4 Aveţi copii minori? 
  1.  DA                                                   2.    NU 



 
 

                                                                             

 

                            
 

              

 
 

Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor EUROPROJECT 
Str Mihai Eminescu, nr. 35, Slatina, Olt; Tel/ fax: 0249/ 410 994 

 
D5. DOMICILIUL :  
Localitate. ……………………………………. 
Str............................................................................................................................Nr............ 
Bl...........Sc...........Ap.................judeţ......................tel...................................................... 
 
D6. NUMELE SI PRENUMELE: ................................................................................................ 
 
D7. DATA COMPLETĂRII ................................................... 
 

 


