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Anexa 2 

Chestionar:  
Pentru identificarea potențialului de angajabilitate  

 

 
 

Preferințele pentru domeniul ocupării și orientarea acestora  
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Dacă aţi avea posibilitatea de a vă 

alege ocupaţia, aţi fi mai degrabă 

salariat sau întreprinzător / 

antreprenor / lucrător pe cont 

propriu? 

Salariat  

Întreprinzător / Antreprenor / Lucrător 

pe Cont propriu  

Nicio ocupație  
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De ce nu ați dori sa lucrați? ( 

indiferent că puteți fi salariat, 

întreprinzător / antreprenor / liber 

profesionist) - alegeți un singur 

răspuns corect 

Nivelul scăzut al educației și a 

competențelor și aptitudinilor  

Condițiile economice precare din țară  

Indecis  

Vreau sa lucrez!  
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Care ar fi argumentul dvs., pt care 

ați prefera sa fiți salariat?  - alegeți 

un singur răspuns corect 

 

 

 

Stabilitate financiară (venitul și salariul 

este fix și constant)  

Nu va asumați riscuri  

Stabilitatea locului de muncă  

Lipsa dobândirii competențelor și a 

aptitudinilor în antreprenoriat  

Lipsa de timp  

Lipsa susținerii financiare pentru 

demararea afacerii  

Nu prefer să fiu salariat  
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Care ar fi argumentul dvs., pt care 

ați prefera să fiți antreprenor / 

lucrător pe cont propriu și v-ar 

motiva spre această ocupație?  - 

alegeți un singur răspuns corect 

Sunteți propriul șef  

Potențialul de venit este nemărginit  

Stare de independență persoanală și 

financiară  

Dezvoltare și satisfacție personală  

Lipsa posibilitaților de angajare și a 

locurilor de muncă în momentul de față  

Locurile de muncă care există sunt prost 

plătite  

Nu aș vrea sa fiu antreprenor  

 
Motivația pentru ocupare, atat ca angajat, cat si ca antreprenor  
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Va rugăm să detaliați care ar fi 

motivația dumneavoastră pentru a 

va angaja sau pentru a va deschide 

o intreprindere si a fi antreprenori? 

  

 

 

Semnătura candidat: ……………………………… 
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