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CHESTIONAR  DE  EVALUARE A  SATISFACȚIEI BENEFICIARILOR1 

 

Subsemnatul/Subsemnata ....................................................................,  

legitimat(ă) prin CI  seria ...... ..nr. ..................,  

domiciliat(ă) în localitatea/sectorul ................................, județul ............................, str. 

.................................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......,  

posesor/posesoare al/a certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ............ . din data 

......................., termen de valabilitate ....................., eliberat de către 

.........................................................., ultima formă de studii absolvite 

....................... 

 Am beneficiat de informare și consiliere profesională  

 Am beneficiat de medierea muncii  

 Am beneficiat de voucher pentru achiziționarea  produsului 

asistiv………………………………din Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și 

tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare 

1. Cum apreciați beneficiile produsului asistiv  în sensul îmbunătățirii 

abilităților/activităților  pentru ocuparea unui loc de muncă ? 

 în mică măsură 

 în oarecare măsură  

 în mare măsură 

2. Cât de satisfăcut sunteți de posibilitatea ca noua tehnologie să vă ajute în 

dezvoltarea de noi abilități pentru piața muncii? 

 în mică măsură 

 în oarecare măsură  

 
1 Anexa nr. 6 la Metodologia de acordare și distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziționarea 
de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național 
unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin 
Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1263 din 23.08.2019 
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 în mare măsură 

3. Cum apreciați amabilitatea și profesionalismul personalului cu care ați 

interacționat în toate etapele de obținere și utilizare a voucherului pentru 

achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces? 

 foarte bună 

 bună 

 nesatisfăcătoare 

4. Cum apreciați timpul de aștepare pentru acordarea serviciilor? 

a) în etapa de acordare a serviciilor de informare, consiliere și mediere acordate 

de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului 

București;  

 lung 

 mediu 

 scurt 

b) în etapa de acordare a voucherului 

 lung 

 mediu 

 scurt 

c) în etapa de achiziționare/livrare a tehnologiilor și dispozitivelor asistive și 

tehnologiilor de acces   

 lung 

 mediu 

 scurt 

5. Cum apreciați calitatea serviciilor: 

a) de informare și consiliere  

 foarte bună 

 bună 

 nesatisfăcătoare 
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b) de mediere ;  

 foarte bună 

 bună 

 nesatisfăcătoare 

c) în etapa de acordare a voucherului pentru achiziționarea tehnologiilor și 

dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces 

 foarte bună 

 bună 

 nesatisfăcătoare 

6. Cum apreciați sursele de informare utilizate pentru obținerea și utilizarea 

voucherului pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de 

acces? 

 foarte bune 

 bune 

 nesatisfăcătoare 

7. Alte comentarii, recomandări, sugestii: 

 

 

 

 

Data          Semnătura   


