
IP Şcoala Profesională,or.Ştefan Vodă

Comisia de Evaluare Internă şi Asigurarea Calităţii

s d ~

CHESTIONARE

• Model de chestionare elaborat în cadrul CEIAC
• Interpretarea chestionarului
• Observaţii
• Concluzii

Denumirea chestionarului: r//cc&&)ţc /‘’•z& ffa& es f / t

Perioada aplicării: /'■'tcec/f A f f S

Responsabili:___/f^a-Cec< C f

'  f5 ~ - I



Chestionar pentru analiza gradului de satisfacţie a pregătirii profesionale a 
absolvenţilor 1a meseria „Bucătar” „Bucătar-Chelner” din perspectiva 

angajatorilor

Necesitatea studiului a pornit de la o realitate a pieţei muncii din Republica Moldova: numărul 
mare de absolvenţi care îşi găsesc din ce în ce mai greu de lucru pe piaţa muncii, mulţi dintre 
aceştia ajungând să practice o serie de activităţi care nu corespund profilului studiat, ajung să 
practice munca la negru sau chiar să părăsească piaţa muncii din Moldova. Problema care apare 
ţine atât de domeniul pregătirii profesionale a absolvenţilor, cât şi de stadiul actual al pieţei 
muncii, aflate în situaţie de presiune, ca urmare a cererii de muncă inferioară ofertei de muncă. 
Starea de presiune de pe piaţa muncii este o consecinţă firească a situaţiei generale a economiei 
Moldovei a cărei capacitatea de producţie şi consum sunt din ce în ce mai scăzute, acutizată de 
recesiunea economică severă pe de o parte, dar şi de alocarea defectuoasă a resurselor economice 
sau gradul scăzut de utilizare a acestora în cadrul activităţii economice.

Studiul de faţă este o continuare a studiilor pentru urmărirea parcursului profesional al 
absolvenţilor din Şcoala Profcsională,or.Ştcfan Vodă.

Intenţia chestionării este aceea de analiză a gradului de corelare a pregătirii 
profesionale a absolvenţilor cu cerinţele angajatorilor în vederea creşterii performanţei 
întreprinderii pc dc o parte, şi a creşterii inserţiei pc piaţa muncii a absolvenţilor ori a 
satisfacţiei muncii, pe de altă parte.

în cadrul chestionării au fost subliniate cerinţele angajatorilor cu privire la profilului 
viitorului angajat, aspecte legate atât de pregătirea teoretică şi de specialitate a 
studenţilor/absolvenţilor, cât şi de orele de pregătire practică sau practica de specialitate. 
Chestionarul cuprinde un număr de 12 întrebări aplicat pe un număr de 8 întreprinderi din 
domenii de activitate : Servicii hotiliere, restaurant şi alimentaţie publică.

1. Va declaraţi mulţumiţi de pregătirea generală a angajaţilor 
dumneavoastră?

Pregătirea profesională a angajaţilor reprezintă un interes major pentru angajatori, calitatea 
acesteia reflectându-se în mod direct asupra performanţei întreprinderii, bunei relaţionări 
angajat-angajator, creşterii productivităţii muncii angajatului, ceea ce constituie o influenţă 
pozitivă la nivelul costurilor întreprinderii, respectiv la nivelul veniturilor salariale.

Din analiza datelor chestionarului privind gradul de mulţumire al angajatului în raport cu 
angajaţii, 87% dintre angajatorii se declară mulţumiţi de pregătirea generală a angajaţilor, iar 
13% dintre angajatori se declară nemulţumiţi.
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2. Care sunt aspectele pozitive şi negative ale angajaţilor dumneavoastră 
în raport cu gradul de pregătire profesională?
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Principalele aspecte vizate de angajatori în raport cu gradul de pregătire al angajţiilor variază în 
funcţie de specificul activităţii economice prestate, expunerea la risc şi incertitudine, relaţiile cu 
mediul extern al întreprinderii, deschiderea faţă de exterior a întreprinderii, guvemanţa 
economică.

Interesul angajatorilor este acela al constituirii unei echipe de lucru coezive şi dinamice, 
adaptabilă schimbărilor inerente mediului de afaceri intern şi extern, cu reflectare directă asupra 
profitabilităţii şi competitivităţii întreprinderii.

Angajatorii chestionaţi apreciază în proporţie de 11% adaptabilitatea angajaţilor la mediul 
intern şi extern al întreprinderii, 19% dintre angajatori consideră că angajaţii nu dispun de o 
pregătire profesională adecvată cerinţelor întreprinderii şi rigorilor pieţei muncii, 15% dintre 
angajatori subliniază capacitatea angajaţilor de a lucra în echipă, 22% dintre angajatori apreciază 
pregătirea profesională a angajaţilor, în special din punct de vedere teoretic, 7% dintre angajatori 
apreciază eficienţa muncii angajaţilor şi doar 15% dintre angajatori consideră că experienţa este 
un aspect pozitiv ce caracterizează angajaţii.
3.Consideraţi suficiente cunoştinţele angajaţilor dumneavoastră pentru 
activitatea de bază desfăşurată în cadrul întreprinderii?

în general, activitatea unei întreprinderii este strâns legată de eficienţa angajaţilor, 
derivată în principal din pregătirea profesională, motivaţia în muncă, sistemul de apreciere al 
angajaţilor, prin diverse recompense, stimulente sau sisteme de premiere.

în studiul de faţă, 8 dintre angajatorii chestionaţi apreciază ca suficiente cunoştinţele 
angajaţilor puse în slujba performanţei companiei.
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4.1n ce măsură cunoştinţele dobândite în şcoală ajută angajatul la 
îndeplinirea sarcinilor de serviciu?
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Angajatorul este interesat ca absolventul să dovedească însuşirea de competenţe speciale, 
specifice domeniului de studiu şi al domeniului de activitate în care doreşte să per formeze. 
Astfel, este necesară instituirea ideii că inserţia pe o piaţă a muncii specifice trebuie să fie baza 
pregătirii profesionale, o continuare a instruirii şi pregătirii profesionale începute în ;coala 
profesională şi facultate, ceea ce conferă competenţe profesionale ridicate.

Din analiza datelor chestionarului se constată că angajatorii consideră că pregătirea 
profesională ajută în mare măsură .
5.Care credeţi că sunt principalele lipsuri manifestate de către angajaţii 
dumneavoastră ce ar fi trebuit corectate de către şcoală?
Angajatorii consideră că experienţa practică este lipsă a angajaţilor (13%) ce ar trebui corectată 
în cadrul sistemului de învăţământ, fie prin creşterea numărului de ore alocate pregătirii practice. 
Alte elemente care se contituie în minusuri ale angajaţilor privind capacitatea lor de adaptare la 

mediul economic, necesare a fi estompate prin sistemul de educaţie, identificate de către 
angajatori în cadrul chestionarului, ar fi: comunicarea (13%), responsabilitatea (47%), disciplina 
(20%), seriozitatea (7%). Aceste elemente avansate de angajatori pot fi explicate prin lipsa unui 
cadru formal în care elevii să fie atraşi în activităţi practice ce presupim responsabilizarea asupra 

unui demers de luare de decizii în condiţii de risc şi incertitudine, comunicarea în cadrul unei 
echipe de lucru care militează pentru obiective comune, stabilirea de sarcini de către un lider de 

grup care să le confere elevilor disciplină în muncă şi seriozitate în abordarea de probleme
curente ale întreprinderii.
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6,Care consideraţi că sunt principalele tipuri de carenţe/lipsuri ale 
angajaţilor?
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Angajatorii se confruntă adesea cu carenţe în comportamentul, atitudinea şi profesionalismul 
angajaţilor ce se reflectă direct asupra performanţei şi mediului intern al întreprinderii, inclusiv 
asupra relaţiilor dintre angajaţi, pe de o parte, şi a relaţiilor angajaţi-angajator, pe de altă parte.

în ceea ce priveşte răspunsurile angajatorilor intervievaţi, 10% dintre aceştia consideră că 
angajaţii lor prezintă carenţe cele legate de creativitate, 30% consider ca principale carenţe cele 
de comunicare şi 50% apreciază ca principale carenţe ale angajaţilor cele de comportament.

7.Consideraţi optim raportul între pregătirea teoretică şi cea practică 
dezvoltată în cadrul programei şcolare?
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Din răspunsurile angajatorilor chestionaţi, reiese faptul că raportul între pregătirea teoretică şi 
cea practică dezvoltată în cadrul programei este unul optim , ceea ce denotă faptul că nu 
curricula şcolară este cea care dezavantajează viitorul absolvent, ci calitatea şi structura orelor de 
pregătire practică. Acest fapt poate fi remediat prin participarea în cadrul orelor de practică 
efectuate în şcoală a unor profesionişti din mediul de afaceri în vederea împărtăşirii din 
experienţa personală şi cea a firmei şi a promovării şi chiar predării unor exemple de bună 
practică.

9.în ce măsură deprinderile şi abilităţile practice au fost dezvoltate în cadrul 
programei şi servesc la creşterea gradului de productivitate al angajaţilor 
dumneavoastră?

Angajatorii consideră că programa (curricula) dezvoltă suficient deprinderile şi 
abilităţile praetiee care ar contribui lâ creşterea eficienţei întreprinderii angajatoare .
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10.Aţi fi dispus să acceptaţi activităţi de parteneriat ale studenţilor în cadrul 
companiei dumneavoastră pentru creşterea gradului de aplicabilitate al

programei şcolare?

Cei mai mulţi dintre respondenţi arată că sunt interesaţi de un parteneriat cu şcoala 
profesională în ceea ce priveşte realizarea programelor de parteneriat şi pregătire practică (87%), 
ceea ce ar constitui bazele pentru viitoare proiecte comune între şcoala profesională şi mediul de 
afaceri în care elevii să beneficieze de expertiza specialiştilor iar întreprinderile să poată 
transmită şcolilor profesionale doleanţele şi cerinţele în raport cu profilul unei absolvent.



11.Consideraţi necesară pentru creşterea eficienţei muncii angajaţilor 
dezvoltarea de activităţi în cadrul şcolii centrate pe munca în echipă?
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Munca în echipă constituie cel mai bun prilej în care sunt evidenţiate o serie de caracteristici ale 
unui angajat: comunicarea, împărtăşirea de cunoştinţe pentru creşterea eficienţei şi performanţei 
echipei, identificarea puntelor forte şi a celor slabe ale activităţilor realizate pentru atingerea 
obiectivului echipei, identificarea membrilor care nu contribuie la sudarea echipei şi luarea de 
măsuri pentru creşterea motivaţiei şi determinării acestora, alegerea liderului echipei care să 
coordoneze activitatea spre realizarea scopului în consens cu obiectivul întreprinderii. Din acest 
punct de vedere angajatorii chestionaţi consideră că munca în echipă este un factor de antrenare a 
pentru angajaţi în vederea creşterii eficienţei întreprinderii.

13.Consideraţi că aceste metode de management sunt oportune pentru 
creşterea competivităţii şi a calităţii întreprinderii dumneavoastră?

Ce recomandări aţi face sistemului al instruirii profesionale 
pentru creşterea gradului de adaptare a pregătirii cu cerinţe pieţei

muncii?



Managementul participativ esţe mult mai inovaţiv şi creează sentimenul afilierii la grup şi 
organizaţie al angajatului, ceea ce antrenează motivaţia şi determinarea angajaţilor către munca 
de calitate şi atingerea obiectivelor propuse. Astfel, dintre angajatori apreciază ca fiind oportune 
un număr mai mare de ore practice predate în şcoală în vederea creşterii a calităţii activităţilor 
întreprinse la nivelul întreprinderii.

14.Care este atributul prin care caracterizaţi acest chestionar?
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Angajatorii chestionaţi apreciază chestionarul ca fiind informative(14%) şi obiectiv (23%), 
interesant (18%), satisfăcător (9%) şi necesar (27%). De apreciat maniera în care angajatorii au 
fost deschişi în realizarea chestionarului, au apreciat la justa valoare prestaţia absolvenţilor şi au 
propus metode de revizuire a managementului şcolar în raport cu tendinţele şi cerinţele pieţei 
muncii. Acest fapt este cu atât mai îmbucurător cu cât angajatorii sunt cei care culeg roadele 
educaţiei absolvenţilor iar de calitatea sau superficialitatea acesteia depinde, într-un fel sau altul, 
valoarea indicatorilor nivel de trai, calitatea muncii, eficienţa de ansamblu a economiei, atât pe 
termen scurt, cât şi pe termen mediu şi lung.



Concluzii

în urma cercetărilor efectuate în rândul studenţilor şi angajatorilor în cadrul stagiilor de 
practică au Fost identificate o serie de cerinţe din partea angajatorilor cu referire la pareursul 
profesional al studenţilor şi ajustarea curriculei în vederea creşterii gradului de inserţie pe piaţa 
muncii şi performanţei absolvenţilor în cadrul economiei reale.

Studiile profesionale din Republica Moldova încă au un caracter predominant teoretic, 
ceea ce diminuează capacitatea de adaptare a tânărului absolvent pe piaţa muncii, fiind necesar 
un număr mai mare de ore de pregătire practică în domeniile de specialitate, participarea la 
intership-uri, programe de voluntariat ce au ca scop dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor 
practice, comunicarea în cadrul grupului şi munca în echipă.

Angajatorii resimt nevoia unei specializări adecvate tendinţelor pieţei muncii şi 
economiei în general, atât prin prisma economisirii, urmare a reducerii orelor de pregătire 
practică din timpul perioadei de probă, specifice începutului de carieră, cât şi prin prisma 
eficienţei, un absolvent instruit şi cu deprinderi practice, specifice domeniului de activitate, fiind 
dorit oricărui angajator.

Recomandarea angajatorilor pentru mediul universitar este tocmai ajustarea curriculei, 
includerea unui număr suficient de ore destinate pregătirii practice, în special în anii terminali, 
încheierea de parteneriate cu mediul de afaceri în vederea creării unor premise favorabile pentru 
student în ceea ce priveşte procesul de adaptare la cerinţele specifice pieţei muncii. Urmare a 
faptului că absolvenţii se confruntă cu dificultăţi în ceea ce priveşte angajarea, a decalajelor 
economice de pe pieţe ale muncii specifice, intenţia angajatorilor este aceea de a aplica metode 
riguroase de selecţie a angajaţilor în scopul alegerii acelora ale căror competenţe pot contribui la 
creşterea performanţei şi competitivităţii companiei.

Prin studiul întreprins, studenţii pot analiza recomandările angajatorilor, aşteptările 
acestora în raport cu procesul de selecţie şi angajare, intenţia fiind aceea de motivare şi 
determinare pentru pregătire temeinică, în consens cu tendinţele pieţei muncii. De asemenea, 
studenţii trebuie să aibă în vedere dinamica pieţei muncii şi a economiei în general, ceea ce 
recomandă ea procesul de învăţare şi pregătire de specialitate să fie unul continuu, adaptat 
mutaţiilor specifice pieţei muncii, a cercetării şi progresului tehnologic.
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