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Anexa 2 bis 

 

Chestionar 

Pentru identificarea potențialului de dezvoltare profesională 

 

 

I. Informaţii personale  

 

Nume: ________________________ 

Prenume: ______________________ 

Localitate de domiciliu: ___________________Judeţul: _____________________ 

Localitate de reşedinţa: _______________ Judeţul: ________________________ 

Telefon: ____________________  E-mail: __________________________ 

 

1 

Sunteţi student de nivel ISCED 5/6/7 ? 

Studii superioare (ISCED 5)  

Studii superioare (ISCED 6) 

Studii superioare (ISCED 7) 

la 

Universitatea Transilvania din Braşov 

Academia de Studii Economice din Bucureşti  

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 

Altă universitate:__________________________ 

Facultatea: ___________________________ 
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2 

Sunteţi înscris la următoarele specializări? 

IMIT-Inginerie şi Management în Industria Turismului  

IMAPA -Inginerie şi Management în Alimentaţie publică şi Agroturism 

CIG - Contabilitate şi informatică de gestiune 

MG -Management   

MK- Marketing 

Altă specializare: ___________________________________________  

3 

Aveţi disponibilitatea de a participa la activităţile proiectului (programul de consiliere şi 
orientare în carieră, stagii de practică, programul de întreprinderi simulate, etc..)? 

     DA 

     NU 

4 

Beneficiaţi de finanţare/dublă finanţare prin alte proiecte finanţate prin POCU 6.13 la 
momentul înscrierii? 

     DA   

     NU  

5 

Aţi urmat/urmaţi alte programe de formare profesională finanţate din fonduri europene sau 
de la bugetul de stat pe care le veţi urma în cadrul acestui proiect? 

     DA  

     NU 
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6 

Sunteţi interesat să urmaţi studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant? 

  DA  

  NU 

II. Identificarea potenţialului antreprenorial Punctaj* 

1 

Sunteţi interesat să deveniţi antreprenor? 

DA  

NU  
 

2 

Aţi dezvoltat o afacere pe cont propriu sau aţi colaborat la dezvoltarea 

unei afaceri? 

  DA   

(în ce domeniu şi în ce perioadă) 

_______________________________________ 

 

 NU  

3 

Aţi participat la un program de formare antreprenorială? 

DA   

NU  

4 

Sunteţi o persoană care vă asumaţi din proprie iniţiativă 

responsabilităţi? 

DA   

NU  

5 

Sunteţi o persoană disciplinată şi receptivă? 

DA  

NU    
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*Fiecare răspuns afirmativ va fi notat cu 2 puncte 

 

 

 

Semnătura candidat: ……………………………… 

 

                                                          Semnătura Responsabil grup țintă: ………………… 


