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Secțiunea I – Informații despre firmă / instituție 

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. Centru ANOFM 
2. Instituţie de învăţământ 
3. Furnizor de formare privat cu capital majoritar românesc 
4. Furnizor de formare privat cu capital majoritar străin 
5. Alt tip, ______________________________  

 
ID05. Principalele domenii de activitate ale firmei dvs.: 

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

Denumire: __________________________________________________________________ 

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

Denumire: __________________________________________________________________ 

ID06. Numele persoanei din firmă care a răspuns chestionarului: 

_____________________________________________________   

ID07. Funcţia persoanei care a răspuns chestionarului:   

_____________________________________________________   
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Secțiunea II – Oferta de cursuri  

OC01. Vă rugăm să indicaţi cursurile de calificare / recalificare / specializare /perfectionare pentru 
care firma / instituţia dvs. este autorizată de ANC ca furnizor de formare. [OPERATOR: Pentru tip curs 

foloseşte următoarele coduri: 1 – iniţiere, 2 – calificare, 3 – recalificare, 4 – specializare/perfectionare. 
Pentru nivel curs foloseşte următoarele coduri: 1 – nivel 1, 2 – nivel 2, 3 – nivel 3.] 
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OC07. Cum aţi decis / decideţi pentru ce cursuri să obţineţi autorizare de la ANC?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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OC08. Există cursuri pentru care aveţi autorizare dar pentru care cererea nu există sau este foarte 
mică?    

1. Da [ OC09] 

2. Nu [ OC10] 

 

OC09. Care sunt aceste cursuri? _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

OC10. Aţi avut cazuri în care cineva a dorit să urmeze un curs pentru care firma / instituţia dvs. nu 
are autorizare?  

1. Da [ OC11] 

2. Nu [ OC12] 

 

OC11. Care sunt aceste cursuri? __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

OC12. Există cursuri pentru care aveţi autorizare dar pe care intenţionaţi să nu le mai organizaţi 
anul acesta?   

1. Da [ OC13] 

2. Nu [ OC14] 

 

OC13. Care sunt aceste cursuri? __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

OC14. Firma / instituţia dvs. intenţionează să obţină autorizare de la ANC pentru cursuri noi anul 
acesta?   

1. Da [ OC15] 

2. Nu [ Secţiunea III] 

 

OC15. Care sunt aceste cursuri? __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Secțiunea III – Cursanții 

C01. Ce procent dintre cursanţii firmei / instituţiei dvs. se încadrează în următoarele categorii: 
A. Persoane în căutarea unui loc de muncă %

B. Persoane cu un loc de muncă, care vin din proprie iniţiativă %

C. Persoane cu un loc de muncă, care vin trimise de angajator %

D. Alte categorii %

C02. Ce procent dintre cursanţii firmei / instituţiei dvs. se încadrează în următoarele categorii: 

A. Persoane care își plătesc cursurile pe cont propriu %

B. Persoane ale căror cursuri sunt plătite de firma la care lucrează %

C. Persoane care beneficiază de cursuri gratuit %

C03. Ce procent dintre cursanţii firmei / instituţiei dvs. se încadrează în următoarele categorii: 

A. Persoane sub 25 de ani %

B. Persoane între 25 și 34 de ani %

C. Persoane între 35 și 44 de ani %

D. Persoane peste 45 de ani %

C04. Ce procent dintre cursanţii firmei / instituţiei dvs. se încadrează în următoarele categorii: 
A. Persoane de sex feminin %

B. Persoane de sex masculin %

C05. Ce procent dintre cursanţii firmei / instituţiei dvs. se încadrează în următoarele categorii: 
A. Persoane cu domiciliul în mediul rural %

B. Persoane cu domiciliul în mediul urban %

C06. Ce procent dintre cursanţii firmei / instituţiei dvs. se încadrează în următoarele categorii: 

A. Absolvenţi de facultate %

B. Absolvenţi de liceu %

C. Absolvenţi de şcoală generală %

D. Persoane cu şcoală generală incompletă %

C07. Din câte știţi dvs., care sunt principalele motive pentru care cursanţii urmează cursurile 
organizate de firma / instituţia dvs.? ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Secțiunea IV – Relația cu firmele din domeniul/domeniile pentru care organizați cursuri 

RF01. Firma / instituţia dvs. colaborează cu firme din domeniul/domeniile pentru care organizaţi 
cursuri? 

1. Da [ RF02] 

2. Nu [ Secţiunea V] 

 

RF02. Ce forme are această colaborare? 

A. 
Avem contracte pentru organizarea periodică a unor cursuri 
de calificare 

1. Da       2. Nu 
 

B. 
Colaborăm cu aceste firme pentru elaborarea programei 
cursurilor 

1. Da       2. Nu 
 

C. 
Recrutăm formatori pentru propriile cursuri de la aceste 
firme 

1. Da       2. Nu 
 

D. 
Firmele trimit angajaţii pentru cursuri la firma / instituţia 
noastră 

1. Da       2. Nu 
 

E. Avem contracte pentru derularea practicii 1. Da       2. Nu 
 

F. 
Altă formă de colaborare ___________________________ 
________________________________________________ 

1. Da       2. Nu 
 

Secțiunea V – Relația cu ANC 

RC01. Dacă aveţi nemulţumiri sau probleme legate de procedura de autorizare de către ANC a 
cursurilor de calificare / recalificare / specializare /perfecţionare, vă rugăm să le indicaţi aici:
 ________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

RC02. Dacă aveţi sugestii privind modul în care ANC ar putea îmbunătăţi activitatea firmei dvs., vă 
rugăm să le indicaţi aici: ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Secțiunea VI – Organizarea cursurilor 

OR01. Unde se desfășoară componenta teoretică a cursurilor de calificare / recalificare / 
specializare /perfectionare ? 

A. La sediul firmei / instituţiei noastre 1. Da       2. Nu  

B. Într-un sediu închiriat 1. Da       2. Nu  

C. 
La sediul firmelor pentru care se 
organizează cursuri (sau firme din 
domeniul respectiv) 

1. Da       2. Nu 
 

OR02. Unde se desfășoară componenta practică a cursurilor de calificare / recalificare / 
specializare/perfectionare? 

A. La sediul firmei / instituţiei noastre 1. Da       2. Nu  

B. Într-un sediu închiriat 1. Da       2. Nu  

C. 
La sediul firmelor  pentru care se 
organizează cursuri(sau firme din 
domeniul respectiv) 

1. Da       2. Nu 
 

Secțiunea VII – Comentarii 

Dacă aveţi comentarii sau sugestii pe care doriţi să le transmiteţi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă privind deficitul de forţă de muncă calificată, sau activitatea de calificare – recalificare, în 
general,  vă rugăm să le notaţi aici: 

Comentariul 1: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Comentariul 2: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Comentariul 3: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Vă mulțumim pentru participare. 


