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Măsuri de promovare cofinanțate de către UE
ale politicii pieței muncii și a celei problemelor socialee
Chestionar pentru dezvoltatorii de proiect la ieșirea unui participant din
măsura de promovare
(de completat de către dezvoltator de proiect,
pentru întrebările 5 și 7 la nevoie trebuie contactat participantul)
DATE GENERALE

Data completării:

.

Număr de proiect (GZ):

.2 0

ESF −

Nr. participant în ABBA:
INFORMAȚII CU PRIVIRE LA NUME ȘI ADRESĂ

Nume:
Prenume:

Din motive de legislație privind protecția datelor, au acces la datele cu caracter personal numai instituțiile menționate în
declarația legislației privind protecția datelor. Alte explicații găsiți acolo.
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Întrebări cu privire la măsurile finanțate de
către FSE

6. Ce grad sau respectiv certificat a fost
dobândit prin participarea la măsură?
6.1

1. Când a început participarea la măsură?
1.1

.

Data înscrierii
Zi

Lună

6.2

.

An

2. Când a fost finalizată participarea la
măsură?
2.1

Data ieșirii
Zi

.

Lună

.

An

3. Participantul a făcut parte din măsură până
la finalul planificat sau a încheiat măsura
prematur?
3.1

3.2

Măsură finalizată prematur.
 mai departe cu întrebarea 4
Participare până la sfârșitul planificat
 mai departe cu întrebarea 6

4. Când a trebuit să fie terminată
participarea conform planului?
4.1

Data ieșirii
Zi

.

Lună

.

6.3

6.4

5.2

5.3

Începerea muncii
Ieșire după o operațiune
de selectare precomutată
(de exemplu Profiling)
Perioade de timp de absență/boală
îndelungate

5.4

Performanță slabă/suprasolicitare

5.5

Mutare într-o altă formă de promovare

5.6

Alte motive

Absolvirea unui curs pentru o meserie
recunoscută
Alte examinări de stat, respectiv examinări
recunoscute de către stat și absolvire
echivalată
Examen al purtătorului

6.6

Alte examinări

6.7

Dovadă de participare (fără examinare)

6.8

Fără absolvire/fără dovadă de participare

7. Ce corespunde în situația de muncă a
participanților în prima lună după
încheierea măsurii? (Sunt posibile mai
multe denominări)
7.1
7.2

7.3

5.1

Absolvire de școală medie
(Școală profesională, absolvire liceu)

6.5

An

5. Care a fost cel mai important motiv pentru
finalizarea prematură?
(Vă rugăm menționați un singur motiv)

Absolvire școală generală (clasa a 9-a sau
a 10-a)

7.4

7.5

Elev(ă) la școala generală
Activ ca forță de muncă (pe cont propriu
sau asigurat social angajat în full-time sau
part-time)
Angajat parțial (Mini-Job)
Într-o măsură a centrului pentru job-uri sau
la agenția de muncă
Într-un curs de formare (școală /
întreprindere)

7.6

Student

7.7

Într-un curs de perfecționare

7.8

Înregistrat ca șomer

7.9

Fără angajare (de exemplu casnică,
casnic, suferind de boală pe termen lung,
altele)

7.10

În căutarea unui loc de muncă.

7.11

Participantul nu poate fi contactat

7.12

Participantul refuză să ofere informații

 mai departe cu întrebarea 7
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