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Stare mai 2019 Locație chestionar 

 

 
Măsuri de sprijin UE cofinanțate 

a politicii pieței regionale de muncă și politicii sociale 
 

Chestionar pentru participanți după retragerea de la măsura de sprijin 
– șase luni după terminarea participării – 

(de completat de către participant sau susținătorul proiectului după 
interogarea participanților) 

 
INFORMAȚII GENERALE 

Data completării: .. 

Număr de referință (NR):  

Nr. de participant în ABBA:  

 
INFORMAȚII DESPRE NUME ȘI ADRESĂ 

Nume:  

Prenume:  

 

Tip de sondaj a acestui chestionar: 

 poștal  e-mail  telefonic  personal 

 
 
Din motive legale de protecția datelor doar instituțiile menționate în declarația de protecție a datelor pot avea acces la 
datele referitoare la persoane. Mai multe declarații găsiți acolo. 
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1. Ce corespunde cu situația dvs. 

profesională actuală? (vă rugăm, să 

bifați tot ceea ce corespunde) 

1.1   Elev(ă) (de ex.: la o școală generală) 
   

1.2   Activ (liber profesionist sau  

  
 angajat cu normă completă sau parțială 
 cu plata asigurărilor sociale) 

1.3   Activitate redusă (mini job) 
   

1.4   Într-o măsură (de ex.: a centrului de locuri  

   de muncă sau unei agenții de muncă 

1.5   Într-un sistem de formare  

   (școlară/profesională) 

1.6   Studiu 
   

1.7   La un curs de perfecționare 
   

1.8   Înregistrat ca fiind șomer 
   

1.9   Fără ocupație  

  
 (de ex.: casnic, bolnav pe o perioadă mai 
 îndelungată,  altele) 

1.10   În căutarea unui loc de muncă 

 

2. Măsura de sprijin a fost încheiată cu 

cca. 6 luni în urmă. Vă rugăm, să vă 

gândiți la situația pieței regionale de 

muncă înainte de măsură. Cum s-a 

schimbat de atunci situația pieței 

regionale de muncă? 

2.1   S-a îmbunătățit considerabil 
   

2.2   S-a îmbunătățit parțial 
   

2.3   Nemodificată 
   

2.4   S-a înrăutățit parțial 
   

2.5   S-a înrăutățit considerabil 

 

 


