
- pagina 1 din 2 - 

Stare mai 2019 Chestionar retragere 

 

 
Măsuri de sprijin UE cofinanțate 

a politicii pieței regionale de muncă și politicii sociale 
 

Chestionar pentru susținătorii de proiect la retragerea unui participant 
de la măsura de sprijin 

(completare de către susținătorul de proiect, 
pentru întrebările 5 și 7 trebuie contactat după caz, participantul) 

 
INFORMAȚII GENERALE 

Data completării: .. 

Număr de referință (NR):  

Nr. de participant în ABBA:  

 

 
INFORMAȚII DESPRE NUME ȘI ADRESĂ 

Nume:  

Prenume:  

 
 
 
 
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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Întrebări referitoare la măsura sprijinită ESF 

1. Când a început participarea la măsură? 

1.1 Data intrării .. 
  Zi  Lună An 

2. Când s-a încheiat participarea la măsură? 

2.1 Data retragerii .. 
  Zi  Lună An 

3. Participantul a fost prezent la măsură până 
la sfârșitul planificat sau a întrerupt 
participarea la măsură înainte de termen? 

3.1   Măsură întreruptă înainte de termen 
   mai departe cu întrebarea 4 

3.2   Participare până la sfârșitul planificat 
   mai departe cu întrebarea 6 

4. Când ar fi trebuit să se încheie în mod 
planificat participarea? 

4.1 Data retragerii .. 
  Zi  Lună An 

5. Care a fost cel mai important motiv pentru 
terminarea înainte de termen? 
(menționați un singur motiv) 

5.1   Încadrare în muncă 
   

5.2   Retragere conform unui  

  
 procedeu de selectare planificat în prealabil 

  (de ex.: profiling) 

5.3   Intervale mai lungi de absență/boli 
   

5.4   Eficiență redusă/suprasolicitare 
   

5.5   Trecere în altă măsură de sprijin 
   

5.6   Alte motive 

 

6. Ce diplomă respectiv ce certificat s-a 

obținut prin participarea la măsură? 

6.1  
 Diplomă de școală generală (clasa a 9-a 
sau a 10-a) 

   

6.2   Diplomă studii secundare 

  
 (diplomă de liceu vocațional, diplomă de 
liceu) 

6.3   Diplomă pentru o educație  

   profesională recunoscută 

6.4   Alte examene de stat respectiv diplome  

   de stat recunoscute și similare 

6.5   Examen propriu al susținătorului 
   

6.6   Alt examen 
   

6.7   Dovada participării (fără examen) 
   

6.8   Nicio diplomă/nicio dovadă de participare 
   

7. Ce corespunde cu privire la situația 

profesională a participantului în cadrul 

primei luni după terminarea măsurii? 

(sunt posibile mai multe mențiuni) 

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

7.2   Activ (liber profesionist sau  

  
 angajat cu normă completă sau parțială 
 cu plata asigurărilor sociale) 

7.3   Activitate redusă (mini job) 
   

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

   de muncă sau unei agenții de muncă 

7.5   Într-un sistem de formare  

   (școlară/profesională) 

7.6   Studiu 
   

7.7   La un curs de perfecționare 
   

7.8   Înregistrat ca fiind șomer 
   

7.9   Fără ocupație  

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

7.10   În căutarea unui loc de muncă 
   

   

7.11   Participantul nu poate fi contactat 
   

7.12   Participantul refuză să răspundă 
   

 


