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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020  

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 

Apelul pentru proiecte POCU/295/3/8  Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc. de management 

al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv 

identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI 

Titlul proiectului:  "Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici și condiții de lucru îmbunătățite în 

vederea adaptării activității CATD la dinamica sectorului «Energie și management de mediu»" 

Contract:  POCU/295/3/8/120043   

 

 
 

Anexa 2 

 

CHESTIONAR DE MOTIVATIE 

 
Secțiunea 1: Date de identificare (vă rugăm furnizați următoarele informații): 

1.1. Numele si prenumele 

complet (cu initiala tatalui) 

 

1.2 Domiciliul stabil sau reședința  

1.3 Functia detinuta in cadrul 

CATD 

 

1.4  Ultima formă de învățământ 

absolvită (bifați situația 

dumneavoastră) 

□ Studii liceale (ISCED 3)  

□ Studii superioare – licență (ISCED 6)  

□ Studii superioare – master (ISCED 7) 

□ Studii superioare – doctorat (ISCED 8) 

 

Sectiunea 2: Motivatii personale 

 

2.1 Ce motive vă determină să participaţi la 

programele/workshopurile de formare?  

(Puteţi opta pentru variante multiple de 

răspuns): 

 

 

□ nevoia de a dobândi noi competenţe; 

□ dorinţa de a-mi dezvolta competenţe utile în plan 

personal; 

□ recomandări ale colegilor; 

□ dezvoltarea portofoliului personal de activităţi de 

formare; 

□ facilităţi oferite prin modul de organizare a 

cursului (locaţie/costuri/formă de desfăşurare etc.); 

□ Alte motive; 

 

   Sectiunea 3:  

 

3.1 Care sunt, în viziunea dvs., cele mai 

importante criterii în alegerea unui modul/ curs 

de formare? 

(Alegeţi maxim trei variante de răspuns): 

□ Costurile; 

□ Tematica; 

□ Metodologiile de formare; 

□ Durata; 

□ Altele; 
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3.2 Tematicile pe care le propun programele de 

perfectionare sunt adecvate nevoilor de formare 

proprii? 

□ In mica masura; 

□ Intr-o oarecare masura; 

□ In foarte mare masura; 

 

3.3 In concordanta cu activitatile/cursurile din 

cadrul proiectului  care va intereseaza in 

domeniul curriculumului educational? 

 

□ Competente antreprenoriale; 

□ Competente informatice; 

□ Manager de inovare; 

□ Manger imbunatatire procese; 

□ Management de produs; 

□ Management strategic 

3.4 In ce măsură considerați că perfecționarea 

teoretică și practică pentru folosirea 

tehnologiilor educaționale moderne în procesul 

de predare-învățare vă ajută la dezvoltarea 

unui proces educațional mai eficient și, implicit, 

la succesul în activitatea profesională? 

 

□ In mica masura; 

□ Intr-o oarecare masura; 

□ In foarte mare masura; 

 

  

 

 

Echipa de proiect vă mulțumește pentru timpul acordat completării acestui chestionar! 

Veți fi informat de către echipa de implementare în legătură cu selecția dumneavoastră în grupul țintă. 
 

Data                                                                                                              Semnătura 

 
……………………………….                                                                     …………………………………… 
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