
www.gesis.org/info/piaac | piaac-studie@kantar.com | Număr de telefon cu apelare gratuită:0800/100 1425 (luni-vineri:9-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

##123456## 

Prenume, nume       

Strada 

XXXXX localitatea 

Localitatea, luna 2022 

 

PIAAC – Studiul internațional privind deprinderile de viață ale adulților 

Mult stimate domnule X, 

Prin această notificare vă invităm călduros să participați la studiul PIAAC. Obiectivul studiului este 
de a afla ce competențe esențiale au dobândit adulții de-a lungul vieții, atât în Germania, cât și în 
cadrul unei comparații la nivel internațional. Constatările vor furniza o bază importantă pentru 
deciziile politice și schimbările sociale. În Germania, studiul PIAAC se realizează la cererea 
Ministerului Federal al Educației și Cercetării, sub conducerea științifică a GESIS – Institutul 
Leibniz pentru Științe Sociale. 

Cum ați fost selectat? 

Pentru studiul PIAAC sunt intervievate câteva mii de persoane cu vârste cuprinse între 16 și 65 de 
ani.Deoarece nu toți adulții pot fi intervievați, au fost selectate aleatoriu diferite persoane, prin 
birourile de evidența populației. Participarea dumneavoastră este bineînțeles voluntară. Însă este 
foarte important ca toate persoanele selectate să participe, astfel încât rezultatele să fie 
concludente. 
Din acest motiv, participarea dumneavoastră este deosebit de valoroasă. 

Aveți întrebări despre protecția datelor și despre sondaj? 

Toți participanții la studiul PIAAC se angajează să respecte protecția datelor. Pentru informații mai 
detaliate, vă rugăm să consultați declarația de confidențialitate anexată. 

Pentru mai multe informații despre studiul PIAAC, vă rugăm să consultați pliantul anexat sau să 
accesați pagina de Internet www.gesis.org/info/piaac. La această notificare este atașată suma de 
5 euro pentru a vă mulțumi că v-ați făcut timp să consultați informațiile referitoare la studiul 
nostru. 

Ce se întâmplă în continuare? 

Sondajul este realizat de Institutul de Sondaj Kantar (fostul Infratest). În următoarele câteva 
săptămâni, doamna ABC de la Kantar vă va contacta pentru a stabili o dată potrivită pentru interviu. 
Aceasta vă va prezenta legitimația sa de intervievator și va răspunde cu plăcere la întrebările 
dumneavoastră. 

La finalul sondajului, veți primi încă 50 de euro în numerar, în semn de apreciere pentru 
participarea dumneavoastră. Așteptăm cu nerăbdare să participați la acest sondaj important și vă 
mulțumim anticipat pentru sprijinul dumneavoastră. 

Cu considerație, 

 
Prof. Dr. Beatrice Rammstedt  Günter Steinacker  
Director de proiect PIAAC Germania Director de proiect Kantar 
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