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Măsuri de promovare cofinanțate de către UE
ale politicii pieței muncii și a celei problemelor socialee
Chestionar pentru participanți la intrarea în măsura de promovare
(completare de către participanți)
DATE GENERALE

Data completării:
Număr de proiect (GZ):

.2 0

.

ESF −

Nr. participant în ABBA:
DATELE DE NUME ȘI DE ADRESĂ (date voluntare cu *)

Nume:
Prenume:
Strada:
Nr.:

Cod poștal:

Domiciliu:
Nr. de telefon:

E-Mail*:

Nu am domiciliu stabil (vă rugăm să bifați dacă este cazul):
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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Chestionar intrare
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Întrebări de natură personală
1. Cănd sunteți născut?
1.1

Data nașterii
Zi

.

Lună

.

5. Posedați cetățenia germană?
5.1

Da

5.2

Nu

An

2. De ce sex sunteți?

6. Ați imigrat dumneavoastră sau unui
dintre părințiii dumneavoastră din
străinătate?

2.1

Feminin

6.1

Da

2.2

Masculin

6.2

Nu

Indicații cu privire la următoarele întrebări: În
cazul în care ați absovit scolarizarea sau locul de
muncă în strâinătate, vă rugăm să alegeți o
absolvire echivalentă din listă. În cazul unei
promovări vă rugăm să alegeți la întrebarea 4
„Master/ Diplomă“.

3. Care este nivelul de absolvire general
cel mai ridicat pe care îl posedați?

Întebări cu privire la condițiile
dumneavoastră de viață
7. Ce a corespuns imediat înainte de
începerea măsurii? (Vă rugăm să bifați
varianta potrivită)
7.1
7.2

3.1

Fără absolvire

3.2

Absolvire școală specială

7.3

3.3

Absolvire școală generală

7.4

3.4

3.5

3.6

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

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

Absolvire de școală medie
(Școală profesională, absolvire liceu)

7.5

Absolvire institut profesional superior
(bacalaureat profesional)

7.6

Student

7.7

Într-un curs de perfecționare

7.8

Înregistrat ca șomer

Absolvire de liceu (bacalaureat)

4. Care este nivelul de muncă general cel
mai ridicat pe care îl posedați?
4.1

Elev(ă) la școala generală

Fără școlarizare profesională (încă)
absolvită
În cadrul unei întreprinderi/în afara unei
întreprinderi Școlarizare profesională
(ucenicie)
Școală profesională (școlarizare
profesională)

7.9

7.10

8.1
8.2

Licență
(Universitate sau institut superior
profesional)

8.3
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Nu sunt angajat
(de exemplu casnică, casnic, suferind de
boală pe termen lung, altele)
În căutarea unui loc de muncă.

8. Primiți ajutor de șomaj de la agenția de
muncă sau de la Jobcenter?

Școală de meserii (de exemplu maistru,
tehnician)/Școală sanitară

Master/Diplomă
(Universitate sau institut superior
profesional)

Într-un curs de formare (școală /
întreprindere)

8.4

Nu
Da, de la agenția de muncă
(Ajutor de șomaj I)
Da, de la Jobcenter
(Ajutor de șomaj II)
Da, de la agenția de muncă și de la
Jobcenter (ALG I cu ALG II adăugat)

Chestionar intrare

9. Dacă sunteți șomer: De când sunteți
șomer?
9.1

Mai puțin de șase luni

9.2

Între șase luni și un an

9.3

Un an sau mai mult

9.4

Nu este cazul
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Întrebări cu privire la situația
dumneavoastră de acasă
10. Sunt alți membri ai familiei
dumneavoastră apți de muncă?
10.1

Da

10.2

Nu

10.3

Nu este cazul, locuiesc singur

11. Câte persoane trăiesc în total în casa
dumneavoastră? (Vă rugăm să vă
enumerați și pe dumneavoastră. Dacă trăiți
singur, vă rugăm să introduceți 1)
11.1

Numărul de persoane

12. Câți copii cu drept de întreținere trăiesc
în total în casa dumneavoastră? (În cazul
în care nu sunt copii cu drept de întreținere
introduceți câte un 0)
12.1

12.2

Numărul copiilor cu
vârsta sub 6 ani
Numărul copiilor cu
vârsta peste 6 ani

Întrebări cu privire la o posibilă
dezavantajare
Indicație: Următoarele întrebări au un
caracter foarte personal. Sunteți întrebați
pentru a putea dezvolta oferte de ajutorare
mai bune. Răspunsul este facultativ.
13. Posedați un cerificat de handicap,
respectiv un „certificat echivalent de
constatare“?
13.1

Da

13.2

Nu

13.3

Nu este cazul

14. Vă simțiți dezavantajat în comparație cu
alți oameni pe baza unuia dintre
următoarele motive?
14.1

Vârstă

14.2

Handicap

14.3

Venit

14.4

Sex

14.5

Origine

14.6

Religie

14.7

Apatrenența la o minoritate

14.8

Alte motive

14.9

Nu, nu mă simt dezavantajat

14.10

Nu este cazul

Autodeclarație cu privire la corectitudine
Eu confirm corectitudinea și integritatea datelor
de mai sus.

Loc, Dată

Semnătura participantului/participantei
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