CHESTIONAR INIȚIAL DE IDENTIFICARE A NEVOILOR
(VERIFICARE INTERES)
NUME ȘI PRENUME..............................................................
CNP.........................................................................................
TELEFON....................................
ADRESĂ EMAIL............................................................
1. Domiciliul dumneavoastră este în județul/localitatea:
.........................................................................................
2. Domiciliul dumneavoastră este în:
o Mediul rural
o Mediul urban
3. Care este situația dumneavoastră școlară?
o Fără studii
o Studii primare – clase absolvite ...................
o Gimnaziu – clase absolvite ...................
o Scoala profesională.......................
o Liceu...............................................
o Altele ........................................
4. Care este situația dumneavoastră profesională?
o Inactiv
o Șomer
o Lucrător în agricultura de subzistență
o Lucrător ocazional fără contract
o altele..................................................
5. Când ați lucrat ultima dată ca și angajat?
o Niciodată
o Acum mai putin de un an
o Peste 5 ani
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6. Beneficiați de drepturi sociale?
o

Nu
o Ajutor social
o Alocație de susținere a familiei
o Ajutor pentru încălzirea locuinței
o Altele .................................
7. Considerați că v-ar fi util să vă completați nivelul de măsuri de ocupare
(informare, consiliere, mediere, formare profesională, etc)?
o Da
o Nu

Declar că am fost informat/ă că aceste date vor fi tratate în mod confidenţial, în conformitate cu prevederile
REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 190/2018, precum și prevederile privind
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă
prin Legea nr. 506/2004.

Nume prenume participant

Nume prenume responsabil cu înregistrarea

…………………………………………

………………………………………………………………….

Semnătura

Semnătura

……………………

……………………

Data:

Data:

……………………

………………….
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