
                                                                                                                      

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA 
FORŢEI DE MUNCĂ 

Strada Avalansei nr. 20-22, Sector 4, Bucureşti 
 Tel: (+4021) 303.98.31; Fax: (+4021) 303.98.38; E-mail: anofm@anofm.ro 

 
Operator de date cu caracter personal nr. 497 

  
 

1/11 
Chestionar elaborat pe baza chestionarului dezvoltat  în cadrul Proiectului  Analiza deficitului de forţă de 
muncă calificată în domeniul construcţii  - POSDRU/11/4.1/S/1 – ID 962  

 
 

 
 

Chestionar pentru firme/angajatori privind  
deficitul de forță de muncă  

 
 
 



                                                                                                                      

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA 
FORŢEI DE MUNCĂ 

Strada Avalansei nr. 20-22, Sector 4, Bucureşti 
 Tel: (+4021) 303.98.31; Fax: (+4021) 303.98.38; E-mail: anofm@anofm.ro 

 
Operator de date cu caracter personal nr. 497 

  

2/11 
Chestionar elaborat pe baza chestionarului dezvoltat  în cadrul Proiectului  Analiza deficitului de forţă de 
muncă calificată în domeniul construcţii  - POSDRU/11/4.1/S/1 – ID 962  
 

 
Secțiunea I – Informații despre firmă 

ID01. Numele firmei:  
 

ID01a. CIF / CUI: _____________________________________________ 

ID02. Adresa sediului principal al firmei:  

Strada:   ____________________________________________________   

Număr:  __________  Bloc:  __________   Apartament:  __________   

Localitate:  ___________________________ Sector:  __________ 

Judeţ:  ___________________________ 
 

ID03. Anul înfiinţării firmei: |___|___|___|___| 

ID04. Tipul de firmă:  
1. Firmă cu capital majoritar de stat 
2. Firmă privată cu capital majoritar românesc 
3. Firmă privată cu capital majoritar străin 
4. Alt tip, ______________________________  

ID05.  Tip angajator /institutie publica  

1. Public 
2. Privat  

ID06. Principalele domenii de activitate ale firmei dvs.: 

Cod CAEN: |___|___|___|___|   

Denumire: __________________________________________________________________ 

Cod CAEN: |___|___|___|___|   

Denumire: __________________________________________________________________ 

ID07. Numele persoanei din firmă care a răspuns chestionarului: 

_____________________________________________________   

ID08. Funcţia persoanei care a răspuns chestionarului:   

_____________________________________________________   
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Secțiunea II – Investiții, strategii, rezultate 

IS01. Firma dvs. a făcut investiţii în ultimul an (2012)?   

1. Da  [ IS02] 

2. Nu [ IS03] 

 

IS02. Ce tip de investiţii aţi făcut în ultimul an (2012)?  

A. Clădiri noi 1. Da       2. Nu  

B. Tehnologii noi 1. Da       2. Nu  

C. Modernizarea tehnologiilor existente 1. Da       2. Nu  

D. Scule, utilaje, etc. 1. Da       2. Nu  

E. Alte tipuri de investiţii 1. Da       2. Nu  

IS03. Firma dvs. are un plan sau o strategie de dezvoltare? 

1. Nu  
2. Da, avem o strategie de dezvoltare pe termen scurt  
3. Da, o strategie de dezvoltare pe termen mediu / lung  

IS04. Firma dvs. are contracte cu … ?    

A. Firme private 1. Da       2. Nu  

B. Firme / instituţii de stat 1. Da       2. Nu  

C. Persoane fizice 1. Da       2. Nu  

IS05. Raportat la cifra de afaceri, care sunt cei mai importanţi clienţi pentru firma dvs.?   

1. Firmele private  
2. Firmele/instituţiile de stat  
3. Persoanele fizice  

IS06. Care a fost cifra de afaceri a firmei dvs. în anul 2011? Dar în 2012? 
  2011  2012 

1. Sub 100.000 lei    

2. Între 100.000 şi 999.999 lei    

3. Între 1.000.000 şi 9.999.999 lei    

4. Peste 10.000.000 lei    

IS07. Firma dvs. a avut profit sau a ieșit în pierdere în anul 2011? Dar în 2012? 
1. Am încheiat anul în pierdere 2011  2012 

2. Am încheiat anul pe zero  

4. Am încheiat anul cu profit 
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Secțiunea III – Angajați 
A01. Câţi angajaţi a avut firma dvs. … ?  

A. … la înfiinţare  

B. … în 2011  

C. … în 2012  

A04. În anul 2012 câţi angajaţi a avut firma dvs. în următoarele categorii de personal? 
A. Personal de conducere  

B. Personal executant calificat  

C. Personal executant necalificat  

D. Personal administrativ  

E. Personal TESA  

A05. În anul 2012 câţi angajaţi a avut firma dvs. în următoarele categorii de educație? 
A. Absolvenţi de facultate  

B. Absolvenţi de liceu  

C. Absolvenţi de şcoală generală  

D. Persoane fără studii  

A06. În anul 2012 câţi angajaţi a avut firma dvs. în următoarele categorii de sex? 
A. Angajaţi de sex masculin  

B. Angajaţi de sex feminin  

A07. În anul 2012 câţi angajaţi a avut firma dvs. în următoarele categorii de vechime în firmă? 
A. Angajaţi cu cel mult un an în firmă  

B. Angajaţi cu 1 – 3 ani în firmă  

C. Angajaţi cu mai mult de 3 ani în firmă  

A08. În anul 2012 câţi angajaţi a avut firma dvs. în următoarele categorii de vârstă? 
A. Angajaţi sub 25 de ani  

B. Angajaţi între 25 – 34 ani  

C. Angajaţi între 35 – 44 ani  

D. Angajaţi peste 45 de ani  

A09. Vă rugăm să indicaţi cele mai importante cinci ocupaţii/meserii (ca număr de angajaţi şi 
conform Clasificării Ocupaţiilor din România - COR) în firma dvs. și numărul de angajaţi pentru 
fiecare din aceste ocupaţii/meserii. 

 Ocupaţie/meserie:  Nr. angajaţi: 
A.    

B.    

C.    

D.    

E.    
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Secțiunea IV – Modificări în forța de muncă 

MF01. Câte persoane au fost angajate de firma dvs. în anul 2011? Dar în 2012? 
  2011  2012 

A. Total persoane angajate    

B. Personal de conducere    

C. Personal de execuţie calificat    

D. Personal de execuţie necalificat    

 

MF02. Dacă aţi angajat personal nou în 2012, care au fost principalele motive pentru aceasta? 

A. Pentru a ocupa locuri de muncă nou create 1. Da       2. Nu  

B. Pentru a ocupa locuri de muncă neocupate 1. Da       2. Nu  

C. Pentru a înlocui persoane care au plecat din firmă 1. Da       2. Nu  

D. Pentru a înlocui persoane care s-au pensionat 1. Da       2. Nu  

E. Alt motiv 1. Da       2. Nu  

 

MF03. Câte persoane au plecat din firma dvs. în anul 2011? Dar în anul 2012? 
  2011  2012 

A. Total persoane plecate    

B. Personal de conducere    

C. Personal de execuţie calificat    

D. Personal de execuţie necalificat    

MF04. Dacă în 2012 au plecat persoane din firma dvs., care au fost principalele motivele pentru 
aceasta? 

A. La iniţiativa angajatorului 1. Da       2. Nu  

B. La solicitarea angajatului 1. Da       2. Nu  

C. Terminarea contractului de muncă 1. Da       2. Nu  

D. Pensionare 1. Da       2. Nu  

E. Alt motiv 1. Da       2. Nu  
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Secțiunea V – Activitatea de recrutare de personal 

HR01. Cum se desfăşoară activitatea de recrutare de personal în firma dvs.? 

1. Avem un departament specializat în resurse umane 
2. Avem o persoană care se ocupă exclusiv de resurse umane 
3. Avem o persoană care, pe lângă alte atribuţii, se ocupă şi de resurse umane 
4. Folosim o firmă specializată în resurse umane 

 

 

HR02. De obicei cum găsiţi personalul pe care îl angajaţi în firma dvs.? Prin … 

A. AJOFM 1. Da       2. Nu  

B. Agenţii de plasare private 1. Da       2. Nu  

C. Anunţuri în ziare 1. Da       2. Nu  

D. Anunţuri pe internet 1. Da       2. Nu  

E. Recomandările cunoscuţilor 1. Da       2. Nu  

F. Alte metode 1. Da       2. Nu  

 

HR03. Folosind scala de notare de mai jos, ce notă aţi da, de la 1 la 10, pentru calitatea 
personalului găsit prin aceste metode? [OPERATOR: pentru metodele care nu sunt folosite (cod 2 la 

HR02), aici se notează cod 99 (nu este cazul)] 
A. AJOFM 1 – Complet nemulţumit … 10 – Complet mulţumit  

B. Agenţii de plasare private 1 – Complet nemulţumit … 10 – Complet mulţumit  

C. Anunţuri în ziare 1 – Complet nemulţumit … 10 – Complet mulţumit  

D. Anunţuri pe internet 1 – Complet nemulţumit … 10 – Complet mulţumit  

E. Recomandările cunoscuţilor 1 – Complet nemulţumit … 10 – Complet mulţumit  

F. Alte metode 1 – Complet nemulţumit … 10 – Complet mulţumit  
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Secțiunea VI – Satisfacția cu pregătirea angajaților 

SP01. Ce notă aţi da pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă complet nemulţumit și 10 înseamnă 
complet mulţumit, pentru nivelul de calificare / competenţă profesională al …? 

A. Personalului de execuţie calificat 

 1 – Complet nemulţumit … 10 – Complet mulţumit, 99 – Nu se aplică 

 

B. Personalului de execuţie necalificat 

  1 – Complet nemulţumit … 10 – Complet mulţumit, 99 – Nu se aplică 

 

C. Personalului de proiectare 

 1 – Complet nemulţumit … 10 – Complet mulţumit, 99 – Nu se aplică 

 

D. Personalului angajat în 2012 

 1 – Complet nemulţumit … 10 – Complet mulţumit, 99 – Nu se aplică 

 

SP02. Ce notă aţi da pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă complet nemulţumit și 10 înseamnă 
complet mulţumit, pentru următoarele competenţe / aptitudini ale angajaţilor firmei dvs.? 

A. Tehnice, legate de sarcinile postului 

 1 – Complet nemulţumit … 10 – Complet mulţumit, 99 – Nu se aplică 

 

B. Comunicare cu beneficiari, clienţi 

  1 – Complet nemulţumit … 10 – Complet mulţumit, 99 – Nu se aplică 

 

C. Lucrul în echipă 

 1 – Complet nemulţumit … 10 – Complet mulţumit, 99 – Nu se aplică 

 

D. Cunoașterea și aplicarea normelor de securitate a muncii 

 1 – Complet nemulţumit … 10 – Complet mulţumit, 99 – Nu se aplică 

 

E. Management și organizare 

 1 – Complet nemulţumit … 10 – Complet mulţumit, 99 – Nu se aplică 

 

SP03. Dacă aveţi motive de insatisfacţie cu privire la pregătirea angajaţilor din firma dvs., vă rugăm 
să ne spuneţi care sunt cele mai importante dintre acestea:  

Primul motiv:   ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Al doilea motiv:  ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Al treilea motiv:  ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Secțiunea VII – Calificare, recalificare, specializare/perfectionare 

CRS01. Câte persoane din firma dvs. au urmat cursuri de iniţiere / calificare / recalificare / 
specializare în 2011? Dar în 2012?   

  |_______| persoane în 2011.   |_______| persoane în 2012. 

CRS02. – CRS04 Dacă în ultimii doi ani (2011 şi 2012) au existat angajaţi în firma dvs. care au urmat 
cursuri de iniţiere / calificare / recalificare / specializare, vă rugăm să indicaţi aceste cursuri. 
[OPERATOR: Pentru tip curs foloseşte următoarele coduri: 1 – iniţiere, 2 – calificare, 3 – recalificare, 4 - 
specializare] 

 Curs  Tip curs  Număr persoane 

A.      

B.      

C.      

D.      

E.      

CRS05. De obicei unde are loc calificarea / recalificarea / specializarea angajaţilor dvs.? 

A. Calificare în cadrul firmei, la locul de muncă 1. Da       2. Nu  

B. Calificare prin firme specializate, la sediul firmei noastre 1. Da       2. Nu  

C. Calificare prin firme specializate, la sediul acestora 1. Da       2. Nu  

D. Alte situaţii 1. Da       2. Nu  

CRS06. Există angajaţi în firma dvs. care au folosit centre de evaluare a competenţelor pentru a 
obţine certificare? 

1. Da 

2. Nu 

 

CRS07. Ce notă aţi da pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă complet nemulţumit 
și 10 înseamnă complet mulţumit, pentru rezultatele cursurilor de calificare / 
recalificare / specializare urmate de angajaţii firmei dvs.? [OPERATOR: dacă nu există 

angajaţi care au urmat astfel de cursuri, se notează cod 99 (nu este cazul)]  

CRS08. Care au fost principalele motive pentru care firma dvs. a decis ca angajaţii să urmeze 
cursuri de calificare / recalificare / specializare/perfectionare? 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

CRS09. Vă rugăm să ne spuneţi cu ce probleme se confruntă firma dvs. sau care sunt 
nemulţumirile firmei dvs. legate de procesul de calificare / recalificare / specializare/perfectionare 
a angajaţilor.   

Primul comentariu: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Al doilea comentariu:  _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Al treilea comentariu:  _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Secțiunea VIII – Deficit de personal și calificări 

D01. În prezent există în firma dvs. locuri de muncă libere și pentru care căutaţi angajaţi de mai 
mult de trei luni? 

1. Da 

2. Nu 

 

D02. Consideraţi că în momentul de faţă firma dvs. se confruntă cu un deficit de personal? Dar în 
2009 sau 2008 firma dvs. avea un deficit de personal? 

A. Deficit de personal în prezent 1. Da       2. Nu  

B. Deficit de personal în 2012 1. Da       2. Nu  

C. Deficit de personal în 2011 1. Da       2. Nu  

D03. Dacă există un deficit de personal în prezent, care sunt principalele cauze pentru acesta? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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D04. Consideraţi că în momentul de faţă firma dvs. se confruntă cu un deficit de calificare … ? 

A. … la nivelul personalului executant calificat 1. Da       2. Nu  

B. … la nivelul personalului executant necalificat 1. Da       2. Nu  

C. … la nivelul personalului de conducere 1. Da       2. Nu  

D05. Care sunt calificările pentru care există un deficit în firma dvs. în acest moment? 

 Calificarea 1: _____________________________________________________________ 

 Calificarea 2: _____________________________________________________________ 

 Calificarea 3: _____________________________________________________________ 

 Calificarea 4: _____________________________________________________________ 

 Calificarea 5: _____________________________________________________________ 

D06. Care consideraţi că sunt principalele cauze pentru acest deficit de calificări? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

N01. Firma dvs. intenţionează să angajeze personal nou … ? 

A. … în acest an 1. Da       2. Nu  

B. … în următorii trei ani 1. Da       2. Nu  

N02. Dacă intenţionaţi să angajaţi personal nou în acest an, aproximativ câte persoane doriţi să 
angajaţi?  |_______| persoane. 

N04. Dacă vă gândiţi la firmele de construcţii din judeţul în care se află firma dvs., credeţi că 
acestea se confruntă cu un deficit de calificare … 

A. … la nivelul personalului executant calificat 1. Da       2. Nu  

B. … la nivelul personalului executant necalificat 1. Da       2. Nu  

C. … la nivelul personalului de proiectare 1. Da       2. Nu  

N05. Care sunt calificările pentru care credeţi că există un deficit în acest moment în judeţul în 
care se află firma dvs.? 
 Calificarea 1: _____________________________________________________________ 

 Calificarea 2: _____________________________________________________________ 

 Calificarea 3: _____________________________________________________________ 

 Calificarea 4: _____________________________________________________________ 

 Calificarea 5: _____________________________________________________________ 
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Secțiunea IX – Comentarii 

Dacă aveţi comentarii sau sugestii privind deficitul de forţă de muncă calificată în domeniul dumneavoastră 
de activitate pe care doriţi să le transmiteţi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă vă rugăm 
să le notaţi aici: 

Comentariul 1: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Comentariul 2: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Comentariul 3: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Vă mulțumim pentru participare. 

 


