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Chestionar pentru identificarea și structurarea cerințelor privind abilitățile și 

competențele doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali necesare în scopul dezvoltării 

competențelor antreprenoriale 

 

 

Prezentul chestionar este utilizat pentru o cercetare efectuată în cadrul proiectului  Excelența academică 

și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a 

competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – ANTREPRENORDOC, Contract 

nr. 36355/23.05.2019 POCU/380/6/13 - Cod SMIS: 123847 

Menţionăm că la analizele şi prelucrările ulterioare se va aplica principiul confidențialității iar 

răspunsurile dumneavoastră vor fi folosite doar în scop de cercetare ştiinţifică, utilizând metode 

statistice de prelucrare și interpretare. 

Vă aducem la cunoștință că prelucrarea (astfel cum este definită de Regulamentul (UE) 

2016/679) datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, în conformitate cu dispozițiile 

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare 

a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

 

 

În aceste condiţii, sunteţi de acord să folosim răspunsurile pe care ni le veţi da în scopurile amintite? 

□ Da, sunt de acord să folosiţi răspunsurile numai la analizele şi prelucrările ce servesc 

cercetării menționate   

 
 

Date despre respondent (persoana și organizația pe care o reprezintă) 

 

Date despre respondent 

1. Nume, prenume:  _________________________ 

 

2. Poziție în cadrul organizației: 

□ Antreprenor – Manager 
□ Antreprenor - Administrator 
□ Director (pentru Instituții publice) 
□ Manager resurse umane 
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Date despre persoana juridică pe care o reprezintă: 

 

1. Denumirea organizației ___________________ 

2. Localizare:  

□ Regiunea de Dezvoltarea Sud Est 
□ Regiunea de Dezvoltarea  Nord Est 

   □ Sectorul agricol Ilfov/București 
Localitate:_________________________ 

 

3. Domeniul de activitate al organizației  

□ Agricultură, silvicultură și pescuit 
□ Industrie extractivă 
□ Industrie prelucrătoare 
□ Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze 
□ Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare 
□ Construcții 
□ Comerț 
□ Transport și depozitare 
□ Informații și comunicații 
□ Sănătate 
□ Cercetare 
 

4. Structura capitalului organizației 

□ Privat românesc 
□ Privat străin 
□ Privat mixt 
□ De stat 
□ Alta 
 

5. Aria geografica unde se desfășoară activitatea 

□ Local 
□ Regional 
□ Național 
□ Uniunea Europeană 
□ Internațional 
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6. Cifra de afaceri (numai pentru organizații private) 

□  Până în 2 milioane de euro (echivalent in lei) 

□  2  - 10 milioane de euro (echivalent in lei) 

□  10 - 50 milioane de euro (echivalent in lei) 

□  Peste 50 de milioane de euro (echivalent in lei) 

 

7. Numărul de angajați: 

□  0 - 9 angajați 

□  10 - 49 angajați 

□  50 – 249 angajați 

□  peste 250 angajați 

 

Integrarea doctorilor/cercetătorilor postdoctorali în mediul socio-economic 

 

1. Care apreciați ca va fi statutul pe piața muncii a doctorilor/cercetătorilor postdoctorali?  

□ Angajat într-o societate comercială sau instituție 

□  Antreprenor (PFA, SRL, SA) 

 

2. În viitorul apropiat doriți să angajați un doctor/cercetător postdoctoral? 

□ Da 

□ Nu 
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Cerințe privind abilitățile și competențele doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali 

necesare în scopul dezvoltării competențelor antreprenoriale 

Pe o scara de la 1 la 5 (1: Dezacord total ... 3: Indiferent ... 5: Acord total ) vă rugăm să apreciați 

abilitățile și competențele doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali, care îi vor ajuta în dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale. 

 

Cerințe privind abilitățile și competențele doctoranzilor și cercetătorilor 

postdoctorali de natură științifică și profesională necesare în scopul dezvoltării 

competențelor antreprenoriale 

 

Răspuns: 

 

Întrebare: 

1 

Nu sunt 

de acord 

2 

 

 

3 

Indife-

rent 

4 

 

 

5 

Sunt de 

acord 

Pregătirea antreprenorială obținută prin disciplinele studiate pe 

parcursul studiilor de licență sau doctorat / postdoctorat contribuie 

la dezvoltarea competențelor antreprenoriale 
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Potențialul economic al temei de cercetare abordate pe parcursul 

studiilor doctorale / postdoctorale contribuie la dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Abilitatea de rezolvare a problemelor complexe într-un domeniu 

în care este considerat expert contribuie la dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale 
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Experiența anterioară în mediul privat contribuie la dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Experiența practică în străinătate contribuie la dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Competențele informatice contribuie la dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Creativitatea într-un domeniu în care este considerat expert 

contribuie la dezvoltarea competențelor antreprenoriale (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
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Cerințe privind abilitățile și competențele doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali 

de natură personală necesare în scopul dezvoltării competențelor antreprenoriale 

 

Răspuns: 

 

Întrebare: 

1 

Nu sunt 

de acord 

2 

 

 

3 

Indife-

rent 

4 

 

 

5 

Sunt de 

acord 

Viziune pentru dezvoltarea viitoare a unei afaceri contribuie la 

dezvoltarea competențelor antreprenoriale (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Capacitatea de a valorifica oportunități legate de pionieratul unui 

produs cu adevărat inovator contribuie la dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale 
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Capacitatea de a valorifica oportunități legate de crearea unei 

versiuni mai bune sau mai ieftine a unui produs existent contribuie 

la dezvoltarea competențelor antreprenoriale 
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Capacitatea de a atrage resurse financiare contribuie la 

dezvoltarea competențelor antreprenoriale (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Capacitatea de analiză și de luare a deciziilor contribuie la 

dezvoltarea competențelor antreprenoriale (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Capacitatea de a gestiona resursele umane contribuie la 

dezvoltarea competențelor antreprenoriale (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Individualismul puternic, acordând o atenţie prioritară autonomiei 

şi libertăţii de decizie contribuie la dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale 
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Aptitudinile pentru a vinde produse contribuie la dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

 


