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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/594 AL COMISIEI
din 18 aprilie 2016
de stabilire a unui model pentru studiul structurat privind destinatarii finali ai programelor
operaționale de asistență alimentară și/sau asistență materială de bază din cadrul Fondului de ajutor
european destinat celor mai defavorizate persoane în temeiul Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al
Parlamentului European și al Consiliului
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014
privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (1), în special articolul 17 alineatul (4),
după consultarea Comitetului pentru Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane,
întrucât:
(1)

Regulamentul (UE) nr. 223/2014 prevede obligația autorității de management a unui program operațional de
asistență alimentară și/sau asistență materială de bază (denumită în continuare „PO I”) de a efectua o anchetă
structurată privind destinatarii finali în 2017 și în 2022.

(2)

Această anchetă structurată privind destinatarii finali reprezintă unul dintre instrumentele care trebuie utilizate
pentru a evalua Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (denumit în continuare
„FEAD”). Pentru a garanta că ancheta produce rezultate de calitate și aduce o contribuție utilă la evaluarea FEAD,
este necesar să se stabilească un model care să permită agregarea datelor la nivelul Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Ancheta structurată privind destinatarii finali menționată la articolul 17 alineatul (4) din Regulamentul (UE)
nr. 223/2014 se efectuează în conformitate cu modelul prevăzut în anexă.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 18 aprilie 2016.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

(1) JO L 72, 12.3.2014, p. 1.
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ANEXĂ
ANCHETĂ STRUCTURATĂ FEAD – ÎNTREBĂRI

Numele persoanei care efectuează interviul: [numele complet al persoanei care efectuează interviul. În cazul în care mai
multe persoane efectuează interviul, toate acestea ar trebui menționate aici]
Locul: [adresa la care se desfășoară ancheta]
Organizația: [numele organizației partenere de la care destinatarul final a primit asistență]
Data: [data anchetei în format zz/ll/aaaa]
Ora: [ora anchetei în format hh:mm]

A. ÎNTREBĂRI PRIVIND DOMENIUL DE INTERVENȚIE AL ASISTENȚEI ACORDATE DESTINATARILOR FINALI DE CĂTRE
ORGANIZAȚIA PARTENERĂ (1)

A1. Ce tip de asistență FEAD este distribuită destinatarilor finali și cât de des este distribuită?
Zilnic

Săptămânal

Lunar

Altele

Pachete de produse alimentare (1)

(precizați)

Mese

(precizați)

Bunuri distribuite copiilor

(precizați)

Bunuri distribuite persoanelor fără
adăpost

(precizați)

Altele (de precizat)

[precizați tipul]

[precizați tipul]

[precizați tipul]

[precizați tipul și
perioada]

(1) Definiția a ceea ce trebuie înțeles prin termenul „pachet de produse alimentare” poate fi furnizată la nivelul organizației parte
nere/operațiunii/autorității de management. Dimensiunea și conținutul pachetelor nu trebuie să fie uniformizate.

A2. Care sunt tipurile de măsuri de însoțire oferite destinatarilor finali atunci când primesc asistență FEAD?
Recomandări privind prepararea și depozitarea produselor alimentare, ate
liere de gătit, activități educaționale care să promoveze alimentația sănătoasă
sau consiliere cu privire la modalitățile de reducere a risipei de alimente
Consiliere privind igiena personală
Redirecționare către serviciile competente (de exemplu, sociale/administra
tive)
Pregătire individuală (coaching) și ateliere
Ajutor psihologic și terapeutic
Consiliere în materie de gestionare a bugetului familial
Altele (de precizat)

[Casetă de text care trebuie comple
tată]

Nu există
(1) Întrebările se referă la asistența oferită la punctul de distribuție în care se desfășoară interviurile.
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A3. Organizația parteneră oferă, de asemenea, asistență materială destinatarilor finali care nu este
cofinanțată de FEAD?
Da

Nu

A3a. Dacă da, ce tip de asistență este furnizat de organizația parteneră fără participarea FEAD?
Pachete de produse alimentare
Mese
Bunuri distribuite copiilor
Bunuri distribuite persoanelor fără adăpost
Alte mărfuri

[precizați tipul]

B. ÎNTREBĂRI PENTRU DESTINATARUL FINAL

B1. Sunteți bărbat sau femeie?
Bărbat

Femeie

B2. Care este vârsta dumneavoastră?
15 sau mai
puțin

16-24

25-49

50-64

65 sau mai
mult

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege
întrebarea

B3. Ați putea, vă rog, să îmi spuneți dacă sunteți un părinte singur?
Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege între
barea

B4. Vă rog să îmi spuneți ce tip de asistență ați primit acum (sau veți primi acum)?
Da

Pachete de produse alimentare
Mese
Trusou (de primă necesitate pentru
copii)
Ghiozdane
Articole de papetărie, caiete, stilouri,
articole pentru pictură și alte articole
necesare în școli (nevestimentare)

Nu

Nu dorește să
răspundă

Nu știe sau nu
înțelege întrebarea
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Nu dorește să
răspundă

Nu

Nu știe sau nu
înțelege întrebarea

Echipamente sportive (încălțăminte
de sport, body-uri, costume de baie
etc.)
Îmbrăcăminte (haine de iarnă, articole
de încălțăminte, uniforme școlare
etc.)
Saci de dormit/pături
Articole de bucătărie (cratițe, tigăi, ta
câmuri etc.)
Lenjerie de casă (prosoape, lenjerie de
pat)
Articole de igienă (truse de prim aju
tor, săpunuri, periuțe de dinți, aparate
de ras de unică folosință etc.)
Alte categorii de bunuri

[Casetă de text care trebuie completată]

B5. Ați putea să-mi spuneți, vă rog, cine beneficiază de această asistență?
Dumneavoastră

Alte persoane din gospodăria
dumneavoastră

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege între
barea

În cazul în care răspunsul la întrebarea B5 este numai „dumneavoastră”, nu răspundeți la întrebarea B6.
B6. Ați putea, vă rog să îmi spuneți dacă și alte persoane vor beneficia de această asistență? În acest caz, ați
putea preciza câte alte persoane (în afară de dumneavoastră), precum și care este vârsta și sexul
acestora?
Bărbat

5 sau mai puțin
6-15
16-24
25-49
50-64
65 sau mai mult
Nu dorește să răspundă
Nu știe sau nu înțelege întrebarea

Femeie
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B7. Este prima dată când veniți să beneficiați de această asistență?
Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege între
barea

În cazul în care răspunsul la întrebarea B7 este „Da”, „Nu dorește să răspundă” sau „Nu știe sau nu înțelege
întrebarea”, treceți direct la întrebarea B9.
B8. Ați putea, vă rog, să îmi spuneți cât de des veniți să beneficiați de această asistență?
Zilnic

Săptămânal

Lunar

Altele

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege
întrebarea

B9. Știți când veți mai avea nevoie de același tip de asistență în viitor?
În cursul săptă
mânii următoare

Mâine

În cursul lunii
următoare

Altele

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege
întrebarea

B10. Ați putea, vă rog, să îmi spuneți dacă v-ați confruntat cu orice fel de dificultăți atunci când ați obținut
această asistență?
Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege între
barea

B10a. În cazul unui răspuns afirmativ, vă rog să precizați cu ce fel de dificultăți v-ați confruntat?
Necesitatea de a obține anumite documente de la un birou local, regional sau
național
Necesitatea de a parcurge o distanță lungă
Obstacole psihologice
Altele (de precizat)

[Casetă de text care trebuie comple
tată]

Nu dorește să răspundă
Nu știe sau nu înțelege întrebarea

B11. Puteți să îmi spuneți dacă asistența oferită de FEAD a produs schimbări reale pentru dumneavoastră
sau pentru membrii gospodăriei dumneavoastră?
Da

Parțial

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege
întrebarea
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B11a. Dacă răspunsul este „Nu” sau „Parțial”, îmi puteți spune de ce?
Cantitate insuficientă de alimente/bunuri
Frecvență insuficientă a distribuirii de alimente/bunuri
Calitate insuficientă a alimentelor/bunurilor
Alt tip de asistență necesară (a se preciza)

[Casetă de text care trebuie comple
tată]

Nu dorește să răspundă
Nu știe sau nu înțelege întrebarea

B12. Cu un an în urmă, dumneavoastră sau gospodăria dumneavoastră aveați capacitatea financiară pentru a
cumpăra alimentele sau bunurile pe care tocmai le-ați primit?
Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege între
barea

B13. Ați putea, vă rog, să îmi spuneți dacă dumneavoastră și/sau alți membri din gospodăria dumneavoastră
primiți asistență din partea altor organizații?
Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege între
barea

B13a. Dacă da, vă rugăm să ne spuneți ce tip de asistență primiți din partea altor organizații?
Da

Pachete de produse alimentare
Mese
Trusou (de primă necesitate pentru copii)
Ghiozdane
Articole de papetărie, caiete, stilouri, articole
pentru pictură și alte articole necesare în școli
(nevestimentare)
Echipamente sportive (încălțăminte de sport,
body-uri, costume de baie etc.)
Îmbrăcăminte (haine de iarnă, articole de în
călțăminte, uniforme școlare etc.)

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege
întrebarea
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Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege
întrebarea

Saci de dormit/pături
Articole de bucătărie (cratițe, tigăi, tacâmuri
etc.)
Lenjerie de casă (prosoape, lenjerie de pat)
Articole de igienă (truse de prim ajutor, săpu
nuri, periuțe de dinți, aparate de ras de unică
folosință etc.)
Altele

[Casetă de text care trebuie completată]

B14. În cazul în care ați primit (în prezent sau în trecut) consiliere sau recomandări prin intermediul
acestei organizații, îmi puteți spune pe ce temă au fost?
Recomandări privind prepararea și depozitarea produselor alimentare, ate
liere de gătit, activități educaționale care să promoveze alimentația sănătoasă
sau consiliere cu privire la modalitățile de reducere a risipei de alimente
Consiliere privind igiena personală
Redirecționare către serviciile competente (de exemplu, sociale/administra
tive)
Pregătire individuală (coaching) și ateliere
Ajutor psihologic și terapeutic
Consiliere în materie de gestionare a bugetului familial
Altele (de precizat)

[Casetă de text care trebuie comple
tată]

Nu dorește să răspundă
Nu știe sau nu înțelege întrebarea

B15. Vă rog să îmi spuneți dacă vi s-a părut utilă această consiliere sau îndrumare?
Foarte utilă

Parțial utilă

Nu foarte utilă

Absolut inutilă

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege
întrebarea

B16. Ați putea, vă rog, să îmi spuneți dacă aveți venituri din activități profesionale?
Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege între
barea
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B17. Ați putea, vă rog, să îmi spuneți dacă beneficiați de alte venituri sau prestații?
Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege între
barea

B18. Ați putea, vă rog, să îmi spuneți dacă vreunul dintre membrii gospodăriei dvs. are venituri din
activități profesionale?
Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege între
barea

B19. Ați putea, vă rog, să îmi spuneți dacă vreunul dintre membrii gospodăriei dvs. beneficiază de alte
venituri sau prestații?
Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege între
barea

B20. Ați putea, vă rog, să îmi spuneți dacă dețineți naționalitatea acestei țări?
Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege între
barea

B21. Dacă nu o dețineți, ați putea, vă rog, să îmi spuneți dacă dețineți naționalitatea unei alte țări din UE?
Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege între
barea

B22. Ați putea, vă rog, să îmi spuneți dacă sunteți solicitant de azil sau refugiat?
Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege între
barea

B23. Ați putea, vă rog, să îmi spuneți dacă aveți o locuință?
Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege între
barea

B23a. În cazul în care aveți o locuință, vă rog să îmi spuneți ce fel de locuință este aceasta?
Locuință sau casă în proprietate sau închiriată, singur sau cu familia
Locuință comună cu prieteni și alte persoane
Instituție de ședere pe termen lung (azil de bătrâni, adăpost pentru mame
singure sau pentru solicitanții de azil)
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Adăpost social
Casă în ruină sau cartier mărginaș
Locuință mobilă/rulotă
Tabără de refugiați
Altele (de precizat)
Nu dorește să răspundă
Nu știe sau nu înțelege întrebarea

[Casetă de text care trebuie comple
tată]

