
IMI REPORT

Number: 27518.1

KK – Kutsekvalifikatsioonid – Teabepäring

Päringu ülevaade

Kuupäevad

Päevade arv, mille jooksul
soovitakse vastust saada

7

Päevad arv, mille jooksul vastus
saadetakse

7

Saatmiskuupäev 11/10/2021

Vastuvõtmise kuupäev 11/10/2021

Tähtpäev 18/10/2021

Päringu eesmärk ja taust

Päringu liik Kutsetöötaja alalist tegevuskohta käsitlev päring

Päringu kategooria [A] Kutseala ja kutsetegevusega seotud küsimused
[B] Küsimused (kvalifikatsiooniga) kutsetöötaja kohta
[C] Küsimused kvalifikatsiooni, diplomi, koolituse ja/või kutsenimetuse kohta
[D] Küsimused karistuste kohta
[E] Küsimused kutseala kohta (proviisorid, meditsiiniõed, õpetajad)
[X] Küsimused lisatud dokumentide kohta

Päringu saatmise põhjendus Mõistlikud ja põhjendatud kahtlused kutsetöötaja esitatud dokumentide suhtes

Saatja kohalik/riiklik viitenumber
(olemasolu korral)

123456789

Taustateave (vajaduse korral) (en) sample text

Kutsetöötaja andmed

Saatja esitatud teave

Kutsetöötaja eesnimi (-nimed) sample text

Kutsetöötaja perekonnanimi (-
nimed)

sample text

Kutsetöötaja kodakondsus Austria

Kutsetöötaja sünnikuupäev ja -koht Teada

Sünnikuupäev 01/04/2020

Sünniriik Austria

Sünnikoht sample text

Kutsetöötaja aadress vastuvõtvas
liikmesriigis

Teada

Riik Austria
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Liidumaa/piirkond Burgenland

Piirkond/Maakond sample text

Linn sample text

Sihtnumber 123456789

Tänav ja majanumber sample text

Kutsetöötaja aadress saatja riigis Teada

Riik Austria

Liidumaa/piirkond Burgenland

Piirkond/Maakond sample text

Linn sample text

Sihtnumber 123456789

Tänav ja majanumber sample text

Kutsetöötaja kontaktandmed Saadaval

Telefoninumber +123456789

E-posti aadress sample@text.imi

Veebisait https://www.sample.com

Lisateave kutsetöötaja kohta (muud
kontaktandmed)

(en) sample text

Kutseala Teadaolev

Kutsevaldkond Lennundusega seotud kutsealad

Kutseala Lennuki salongipersonal / stjuuard

Kvalifikatsiooni tõendav dokument,
mis on saadud

Austria

Kutsetöötaja diplomi /
kvalifikatsiooni tõendava dokumendi

koopia

Saadaval

Diplomi nimetus (en) sample text

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU - IMI System
Lisatud: 11/10/2021 11:45 CEST

Täiendav teave kutsetöötaja
kvalifikatsiooni kohta (nt riik või
asutus, kus see on omandatud)

(en) sample text

[A001] Kas kutsetöötaja andmetes märgitud kutseala on teie
territooriumil reguleeritud?

[A001] Kas kutsetöötaja andmetes märgitud kutseala on teie territooriumil reguleeritud?

Kinnitus Enne päringu saatmist kontrollis saatja reguleeritud kutsealade andmebaasi (https://ec.europa.
eu/growth/tools-databases/regprof/), kuid ei leidnud soovitud teavet.

Vastus Teave ei ole kättesaadav

Palun selgitage, miks teave ei ole
kättesaadav

(en) sample text

[A002] Millist kutsealast tegevust teie territooriumil kutseala hõlmab?

[A002] Millist kutsealast tegevust teie territooriumil kutseala hõlmab?

Vastus (en) sample text

[A003] Kas kutseala hõlmab teie territooriumil järgmisi kutsetegevusi?
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[A003] Kas kutseala hõlmab teie
territooriumil järgmisi

kutsetegevusi?

(en) sample text

Vastus Vaadake allpool esitatud vastust

Üksikasjalik vastus (en) sample text

[A004] Kas kutsetöötajal on teie riigis õigus nimetatud kutsealal
tegutseda?

[A004] Kas kutsetöötajal on teie riigis õigus nimetatud kutsealal tegutseda?

Vastus Ei

Kas tal on õigus tegutseda mõnel
muul kutsealal?

Jah

Millises kutsevaldkonnas on tal õigus
kutsealal tegutseda?

Arhitektid ja ehitusega seotud kutsealad

Kutseala Kliimaseadmete mehaanik / küte/ keskkütteseadmete mehaanik / paigaldaja / parandaja

[A005] Millisel kutsealal on kutsetöötajal õigus teie riigis tegutseda?

[A005] Millisel kutsealal on kutsetöötajal õigus teie riigis tegutseda?

Vastus (kutsevaldkond) Arhitektid ja ehitusega seotud kutsealad

Kutseala Kliimaseadmete mehaanik / küte/ keskkütteseadmete mehaanik / paigaldaja / parandaja

[A006] Millisele kutsealale annab lisatud kutsekvalifikatsiooni tõendav
dokument juurdepääsu?

[A006] Millisele kutsealale annab lisatud kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument juurdepääsu? (Vt
manus kutsetöötaja andmete vahelehel.)

Vastus (kutsevaldkond) Arhitektid ja ehitusega seotud kutsealad

Kutseala Kliimaseadmete mehaanik / küte/ keskkütteseadmete mehaanik / paigaldaja / parandaja

[A007] Kas kutsetöötajal on teie riigis kolmeaastane erialane
töökogemus kutsealal, mis on märgitud kutsetöötaja andmetes?

[A007] Kas kutsetöötajal on teie riigis kolmeaastane erialane töökogemus kutsealal, mis on märgitud
kutsetöötaja andmetes?

Vastus Ei

Kas tal on kolmeaastane
töökogemus mis tahes sarnasel

kutsealal teie riigis?

Jah

Palun täpsustage kutseala ja esitage
töökogemuse üksikasjad

(en) sample text

[A008] Kas kutsetöötaja on teie riigis kutsealal tegelikult ja seaduslikult
tegutsenud vähemalt kolm aastat viimase viie aasta jooksul alates
tunnustamise taotlemise kuupäevast?

[A008] Kas kutsetöötaja on teie riigis kutsealal tegelikult ja seaduslikult tegutsenud vähemalt kolm
aastat viimase viie aasta jooksul alates tunnustamise taotlemise kuupäevast? (Vt asjaomane kutseala,
mis on märgitud kutsetöötaja andmete vahelehel)

Tunnustamise taotlemise kuupäev /
millest algab viimase viie aasta

arvestus

03/10/2021

Vastus Ei

Kas ta on samal ajavahemikul
tegutsenud sarnasel kutsealal?

Jah

Palun täpsustage kutseala ja esitage
töökogemuse üksikasjad

(en) sample text

[A009] Kas kutsetöötajal on õigus tegeleda asjaomase kutsetegevusega
kogu teie riigi territooriumil?

[A009] Kas kutsetöötajal on õigus tegeleda asjaomase kutsetegevusega kogu teie riigi territooriumil?
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Vastus Teave ei ole kättesaadav

Märkige, miks teave ei ole
kättesaadav

(en) sample text

[A010] Kas kutsetöötaja on teie territooriumil tegelenud mõne direktiivi
2005/36/EÜ IV lisas loetletud kutsetegevusega?

[A010] Kas kutsetöötaja on teie territooriumil tegelenud mõne direktiivi 2005/36/EÜ IV lisas loetletud
kutsetegevusega?

Vastus Jah, vt üksikasju allpool

Üksikasjalik vastus (en) sample text

[A011] Kas kutsetöötaja tegeles teie territooriumil järgmise
kutsetegevusega?

[A011] Kas kutsetöötaja tegeles teie territooriumil järgmise kutsetegevusega?

Kutsetegevus: (en) sample text

Vastus Jah, vt üksikasju allpool

Üksikasjalik vastus või selgitus, miks
teave ei ole kättesaadav

(en) sample text

[A012] Kas kutsetöötaja tegutses palgatöötajana kutsealal, mis on
märgitud kutsetöötaja andmete vahelehel?

[A012] Kas kutsetöötaja tegutses palgatöötajana kutsealal, mis on märgitud kutsetöötaja andmete
vahelehel? Kui jah, siis kui kaua?

Vastus Jah

Kui kaua? (Palun esitage kõik
asjakohased üksikasjad)

(en) sample text

[A013] Kas teate, kas kutsetöötaja tegeles oma kutsetegevusega? Kui
jah, siis palun täpsustage, millises rollis / millisel ametikohal ja kui kaua.

[A013] Kas teate, kas kutsetöötaja tegeles oma kutsetegevusega? Kui jah, siis palun täpsustage,
millises rollis / millisel ametikohal ja kui kaua.

Vastus Jah, vt üksikasju allpool

Millises rollis/ametikohal? palgatöötajana
füüsilisest isikust ettevõtjana
ettevõtte juhina
direktorina
juhtival ametikohal
muu (vt allpool)

Roll/ametikoht (en) sample text

Ajavahemik, mille jooksul tegeleti
kutsetegevusega, ja muud

asjakohased üksikasjad

(en) sample text

[A014] Kas kutsetöötaja tegeles vähemalt kolmel aastal tehniliste
küsimustega ja vastutas vähemalt ettevõtte ühe osakonna eest?

[A014] Kas kutsetöötaja tegeles vähemalt kolmel aastal tehniliste küsimustega ja vastutas vähemalt
ettevõtte ühe osakonna eest?

Vastus Teave ei ole kättesaadav

Märkige, miks teave ei ole
kättesaadav

(en) sample text

[A020] Kas teate, millal kutsetöötaja alustas tegutsemist kutsealal, mis
on märgitud kutsetöötaja andmete vahelehel?

[A020] Kas teate, millal kutsetöötaja alustas tegutsemist kutsealal, mis on märgitud kutsetöötaja
andmete vahelehel?

Vastus Jah, vt üksikasju allpool

Kuupäev, mil kutsetöötaja alustas
tegelemist kutsetegevusega, ja muu

asjakohane teave

(en) sample text
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[A021] Kas teate, millal kutsetöötaja lõpetas tegutsemise kutsealal, mis
on märgitud kutsetöötaja andmete vahelehel?

[A021] Kas teate, millal kutsetöötaja lõpetas tegutsemise kutsealal, mis on märgitud kutsetöötaja
andmete vahelehel?

Vastus Jah, vt üksikasju allpool

Kuupäev, mil kutsetöötaja lõpetas
tegelemise kutsetegevusega, ja muu

asjakohane teave

(en) sample text

[A022] Kui kaua tegutses kutsetöötaja kutsealal, mis on märgitud
kutsetöötaja andmete vahelehel?

[A022] Kui kaua tegutses kutsetöötaja kutsealal, mis on märgitud kutsetöötaja andmete vahelehel?

Vastus (en) sample text

Tõendavad dokumendid ja lisateave

Täiendav teave päringu jaoks (en) sample text

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU - IMI System
Lisatud: 11/10/2021 11:45 CEST

Päringu kontaktisik sample text

Täiendav teave vastuse jaoks (en) sample text

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU
Lisatud: 11/10/2021 11:54 CEST

Vastuse kontaktisik sample text

Saaja kohalik/riiklik viitenumber sample text

Pärast päringu saatmist lisatud dokumendid on kättesaadavad vahekaardil „Sõnumid ja manused“.

[B001] Kas kutsetöötaja on teie liikmesriigi kodanik?

[B001] Kas kutsetöötaja on teie liikmesriigi kodanik?

Vastus Ei

Kutsetöötaja kodakondsus: Teada

Kodakondsus Austria

[B002] Kas kutsetöötaja on ühenduse või organisatsiooni liige?

[B002] Kas kutsetöötaja on ühenduse või organisatsiooni liige?

Vastus Yes

Ühenduse/organisatsiooni nimi (en) sample text

[B003] Kas teie liikmesriigis on kutsetöötaja ametlikult asutatud?

[B003] Kas teie liikmesriigis on kutsetöötaja ametlikult asutatud?

Vastus Yes

[B091] Kas saate välja anda ja/või lisada dokumendi, mis käsitleb
kutsetöötaja vaimset tervist?

[B091] Kas saate välja anda ja/või lisada dokumendi, mis käsitleb kutsetöötaja vaimset tervist?
(Dokument on nõutav kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks)

Vastus Jah
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Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU
Lisatud: 11/10/2021 12:00 CEST

[B092] Kas saate välja anda ja/või lisada dokumendi, mis käsitleb
kutsetöötaja füüsilist tervist?

[B092] Kas saate välja anda ja/või lisada dokumendi, mis käsitleb kutsetöötaja füüsilist tervist?
(Dokument on nõutav kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks)

Vastus Jah

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU
Lisatud: 11/10/2021 12:00 CEST

[B093] Kas saate välja anda ja/või lisada dokumendi, mis käsitleb
kutsetöötaja head mainet või laitmatut reputatsiooni?

[B093] Kas saate välja anda ja/või lisada dokumendi, mis käsitleb kutsetöötaja head mainet või
laitmatut reputatsiooni? (Dokument on nõutav kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks)

Vastus Jah

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU
Lisatud: 11/10/2021 12:00 CEST

[B094] Kas saate välja anda ja/või lisada dokumendi, mis käsitleb
kutsetöötaja pankroti väljakuulutamise puudumist?

[B094] Kas saate välja anda ja/või lisada dokumendi, mis käsitleb kutsetöötaja pankroti
väljakuulutamise puudumist? (Dokument on nõutav kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks)

Vastus Jah

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU
Lisatud: 11/10/2021 12:00 CEST

Tõendavad dokumendid ja lisateave

Täiendav teave päringu jaoks (en) sample text

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU - IMI System
Lisatud: 11/10/2021 11:45 CEST

Päringu kontaktisik

Täiendav teave vastuse jaoks (en) sample text

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU
Lisatud: 11/10/2021 12:00 CEST

Vastuse kontaktisik sample text

Saaja kohalik/riiklik viitenumber sample text

[C001] Kas olete kutsetöötaja kvalifikatsiooni tunnustanud? Kui jah, siis
millisel kutsealal?

[C001] Kas olete kutsetöötaja kvalifikatsiooni tunnustanud? Kui jah, siis millisel kutsealal?

Vastus Jah

Millises kutsevaldkonnas? Arhitektid ja ehitusega seotud kutsealad

Millisel kutsealal? Kliimaseadmete mehaanik / küte/ keskkütteseadmete mehaanik / paigaldaja / parandaja

[C002] Milline kutsekvalifikatsioon on teie territooriumil kutsetöötajale
antud?
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[C002] Milline kutsekvalifikatsioon on teie territooriumil kutsetöötajale antud?

Vastus (en) sample text

[C003] Kas kutsetöötajal on ametlik kutsekvalifikatsiooni tõendav
dokument, mis annab teie territooriumil juurdepääsu kõnealusele
kutsealale?

[C003] Kas kutsetöötajal on ametlik kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument, mis annab teie
territooriumil juurdepääsu kõnealusele kutsealale?

Vastus Jah

Kutsetöötaja kvalifikatsiooni
üksikasjad, sealhulgas teave
kvalifikatsiooni taseme kohta

(en) sample text

[C004] Kas kutsetöötajal on ametlik kvalifikatsiooni tõendav dokument,
mis tõendab reguleeritud haridust ja koolitust ning annab õiguse
tegutseda asjaomasel kutsealal?

[C004] Kas kutsetöötajal on ametlik kvalifikatsiooni tõendav dokument, mis tõendab reguleeritud
haridust ja koolitust ning annab õiguse tegutseda asjaomasel kutsealal?

Vastus Jah

Üksikasjalik vastus (kvalifikatsiooni,
hariduse ja koolituse kohta,

sealhulgas teave kvalifikatsiooni
taseme kohta või selgitus, miks

teave ei ole kättesaadav)

(en) sample text

[C005] Kas kutsetöötajal on ametlik kvalifikatsiooni tõendav dokument,
mis tõendab riiklikult tunnustatud koolituse edukat läbimist?

[C005] Kas kutsetöötajal on ametlik kvalifikatsiooni tõendav dokument, mis tõendab riiklikult
tunnustatud koolituse edukat läbimist?

Vastus Jah

Üksikasjalik vastus (kvalifikatsiooni,
hariduse ja koolituse kohta,

sealhulgas teave kvalifikatsiooni
taseme kohta või selgitus, miks

teave ei ole kättesaadav)

(en) sample text

[C006] Kas kutsetöötaja on diplomi saamiseks läbinud teie riigis osalise
ajaga koolituse?

[C006] Kas kutsetöötaja on diplomi saamiseks läbinud teie riigis osalise ajaga koolituse?

Vastus Jah

Osalise ajaga koolituse üksikasjad
või selgitus selle kohta, miks teave

ei ole kättesaadav

(en) sample text

[C007] Kas kutsetöötajal on ametlik diplom, mis on loetletud direktiivi
2005/36/EÜ V lisas teie riigi puhul?

[C007] Kas kutsetöötajal on ametlik diplom, mis on loetletud direktiivi 2005/36/EÜ V lisas teie riigi
puhul?

Vastus Teave ei ole kättesaadav

Palun selgitage, miks teave ei ole
kättesaadav

(en) sample text

[C010] Kas kutsetöötaja diplomil on teie territooriumil sama õiguslik
staatus kui teie väljaantaval diplomil, mida tunnustatakse automaatselt?

[C010] Kas kutsetöötaja diplom on teie territooriumil juriidiliselt samaväärne teie riigis väljaantavate
diplomitega, mida tunnustatakse automaatselt, võimaldades juurdepääsu asjaomasele kutsealale ja
sellel tegutsemist?

Vastus Teave ei ole kättesaadav

Palun selgitage, miks teave ei ole
kättesaadav

(en) sample text

15/11/2021 15:06 CET7training  user  EU Training
authority



[C011] Kas kutsetöötajal on ametlik kvalifikatsiooni tõendav dokument,
mis annab teie territooriumil õiguse tegutseda asjaomasel kutsealal?

[C011] Kas kutsetöötajal on ametlik kvalifikatsiooni tõendav dokument, mis annab teie territooriumil
õiguse tegutseda asjaomasel kutsealal?

Vastus Ei, vt üksikasju allpool

Üksikasjalik vastus (en) sample text

[C012] Kas kutsealal tegutsemiseks vajalik diplom on välja antud varem
eksisteerinud riigis?

[C012] Kas kutsealal tegutsemiseks vajalik diplom on välja antud varem eksisteerinud riigis?

Vastus Jah

Üksikasjalik vastus (sh teave
väljaandva riigi ja kvalifikatsiooni

taseme kohta)

(en) sample text

[C013] Kas kutsetöötaja diplom tõendab koolituse edukat läbimist
vastavalt direktiivi 2005/36/EÜ artiklile 23?

[C013] Kas kutsetöötaja diplom tõendab koolituse edukat läbimist vastavalt direktiivi 2005/36/EÜ
artiklile 23?

Vastus Ei

Palun selgitage, miks. (en) sample text

[C014] Kas käsitate kutsetöötaja diplomit sarnaselt oma riigi diplomile,
mis on loetletud direktiivi 2005/36/EÜ asjakohases lisas?

[C014] Kas käsitate kutsetöötaja diplomit sarnaselt oma riigi diplomile, mis on loetletud direktiivi
2005/36/EÜ asjakohases lisas?

Vastus Ei

Palun selgitage, miks. (en) sample text

[C020] Kas olete kutsetöötaja poolt järgmises riigis omandatud
kutsekvalifikatsiooni tunnustanud esmakordselt?

[C020] Kas olete kutsetöötaja poolt
järgmises riigis omandatud

kutsekvalifikatsiooni tunnustanud
esmakordselt?

Austria

Vastus Jah

Kas olete tunnustanud kutsetöötaja
andmete hulgas nimetatud kutseala

kvalifikatsiooni?

Jah

Palun esitage tunnustamisotsuse
üksikasjad (nt kuupäev jne)

(en) sample text

[C025] Kas kutsealal tegutsemiseks omandatav haridus ja antav koolitus
on teie territooriumil reguleeritud?

[C025] Kas kutsealal tegutsemiseks omandatav haridus ja antav koolitus on teie territooriumil
reguleeritud? (Palun esitage üksikasjad)

Vastus Jah

Üksikasjalik vastus (en) sample text

[C030] Kas saate kinnitada, millal kutsetöötaja diplom on välja antud?

[C030] Kas saate kinnitada, millal kutsetöötaja diplom on välja antud?

Vastus Jah

Kuupäev (diplomi väljaandmise
kuupäev)

03/10/2021
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[C031] Kas teate, millal alustas kutsetöötaja oma diplomi saamiseks
õpinguid?

[C031] Kas teate, millal alustas kutsetöötaja oma diplomi saamiseks õpinguid?

Vastus Jah

Kuupäev (koolituse alguskuupäev) 03/10/2021

[C033] Kas saate esitada teavet kutsetöötaja diplomi omandamiseks
vajaliku koolituse kestuse kohta?

[C033] Kas saate esitada teavet kutsetöötaja diplomi omandamiseks vajaliku koolituse kestuse kohta?

Vastus Jah

Kursuse kestus (en) sample text

[C034] Kas saate esitada üksikasjalikku teavet kutsetöötaja koolituse
sisu kohta?

[C034] Kas saate esitada üksikasjalikku teavet kutsetöötaja koolituse sisu kohta?

Vastus Jah

Kutsetöötaja koolituse sisu (en) sample text

Täiendav teave (en) sample text

[C032] Kas kutsetöötaja on varem läbinud asjaomasel kutsealal
töötamiseks koolituse, mida tõendab tunnistus?

[C032] Kas kutsetöötaja on eelnevalt läbinud kutsealaseks tegevuseks vajaliku koolituse, mida
tõendab liikmesriigis tunnustatud tunnistus või mille on pädev kutseorganisatsioon täielikult kehtivaks
tunnistanud?

Vastus Jah

Palun täpsustage (en) sample text

[C080] Mis on kutsetöötaja andmetes osutatud kutsetegevuse
kutsenimetus?

[C080] Mis on kutsetöötaja andmetes osutatud kutsetegevuse kutsenimetus? Palun täpsustage ka
kutsenimetuse lühendatud vormid.

Vastus (en) sample text

[C081] Kas järgmine kutsenimetus on teie territooriumil kutsetöötaja
andmetes osutatud kutsealal tegutsemiseks reguleeritud?

[C081] Kas järgmine kutsenimetus
on teie territooriumil kutsetöötaja

andmetes osutatud kutsealal
tegutsemiseks reguleeritud?

(en) sample text

Vastus Ei

Lisateave (en) sample text

[C082] Kas allpool esitatud kutsenimetus/lühend vastab kutsetöötaja
kvalifikatsioonile?

[C082] Kas allpool esitatud
kutsenimetus/lühend vastab

kutsetöötaja kvalifikatsioonile?

(en) sample text

Vastus Ei, vt üksikasju allpool

Lisateave (en) sample text

[C090] Kas koolituse korraldanud asutuse koolituskursus, mille alusel on
välja antud kutsetöötaja ametlikku kvalifikatsiooni tõendavad
dokumendid, on vastavalt artikli 50 lõikele 3 atesteeritud teie
territooriumil asuva õppeasutuse poolt?
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[C090] Kas koolituse korraldanud asutuse koolituskursus, mille alusel on välja antud kutsetöötaja
ametlikku kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, on vastavalt artikli 50 lõikele 3 atesteeritud teie
territooriumil asuva õppeasutuse poolt?

Vastus Vaadake allpool esitatud vastust

Üksikasjalik vastus (en) sample text

[C091] Kas kutsetöötaja ametlikku kvalifikatsiooni tõendavad
dokumendid on vastavalt artikli 50 lõikele 3 samad, mis oleks väljastatud
juhul, kui koolituskursus oleks tervenisti läbitud teie territooriumil?

[C091] Kas kutsetöötaja ametlikku kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid on vastavalt artikli 50
lõikele 3 samad, mis oleks väljastatud juhul, kui koolituskursus oleks tervenisti läbitud teie
territooriumil?

Vastus Vaadake allpool esitatud vastust

Üksikasjalik vastus (en) sample text

[C092] Kas kutsetöötaja ametlikku kvalifikatsiooni tõendavad
dokumendid annavad vastavalt artikli 50 lõikele 3 teie territooriumil
samad kutsealased õigused, nagu annaks teie territooriumil läbitud
koolituskursus?

[C092] Kas kutsetöötaja ametlikku kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid annavad vastavalt artikli
50 lõikele 3 teie territooriumil samad kutsealased õigused, nagu annaks teie territooriumil läbitud
koolituskursus?

Vastus Vaadake allpool esitatud vastust

Üksikasjalik vastus (en) sample text

Tõendavad dokumendid ja lisateave

Täiendav teave päringu jaoks (en) sample text

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU - IMI System
Lisatud: 11/10/2021 11:45 CEST

Päringu kontaktisik sample text

Täiendav teave vastuse jaoks (en) sample text

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU
Lisatud: 11/10/2021 12:00 CEST

Vastuse kontaktisik sample text

Saaja kohalik/riiklik viitenumber sample text

[D010] Kas saate kinnitada, et kutsetöötaja suhtes ei kohaldata teie
territooriumil mingit ametialast laadi distsiplinaarkaristust, sealhulgas
ajutist karistust?

[D010] Kas saate kinnitada, et kutsetöötaja suhtes ei kohaldata teie territooriumil mingit ametialast
distsiplinaarkaristust, sealhulgas ajutist karistust?

Vastus Ei

Palun selgitage, miks te ei saa seda
kinnitada

(en) sample text

[D011] Kas teie teada kohaldatakse kutsetöötaja suhtes teie riigis või
mõnes teises riigis ametialast laadi distsiplinaarkaristust, sealhulgas
ajutist karistust?

[D011] Kas teie teada kohaldatakse kutsetöötaja suhtes teie riigis või mõnes teises riigis ametialast
laadi distsiplinaarkaristust, sealhulgas ajutist karistust?

Vastus Jah

Palun esitage üksikasjad karistuste
kohta (nt riik, asjaolud, viimases

instantsis võetud meetmed).

(en) sample text
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[D020] Kas saate kinnitada, et kutsetöötaja suhtes ei kohaldata teie
territooriumil mingit ametialast laadi kriminaalkaristust, sealhulgas
ajutist  karistust?

[D020] Kas saate kinnitada, et kutsetöötaja suhtes ei kohaldata teie territooriumil mingit ametialast
laadi kriminaalkaristust, sealhulgas ajutist karistust?

Vastus Ei

Palun selgitage, miks te ei saa seda
kinnitada

(en) sample text

[D021] Kas teie teada kohaldatakse kutsetöötaja suhtes teie riigis või
mõnes teises riigis ametialast laadi kriminaalkaristust, sealhulgas ajutist
karistust?

[D021] Kas teie teada kohaldatakse kutsetöötaja suhtes teie riigis või mõnes teises riigis ametialast
laadi kriminaalkaristust, sealhulgas ajutist karistust?

Vastus Jah

Palun esitage üksikasjad karistuste
kohta (nt riik, asjaolud, viimases

instantsis võetud meetmed).

(en) sample text

[D091] Kas saate välja anda ja/või lisada dokumendi selle kohta, et
ametialaste käitumisreeglite vastu eksimise või kuriteos süüdimõistmise
tõttu ei ole kutsetöötaja kutsealal tegutsemist edasi lükatud või
keelustatud?

[D091] Kas saate välja anda ja/või lisada dokumendi selle kohta, et ametialaste käitumisreeglite vastu
eksimise või kuriteos süüdimõistmise tõttu ei ole kutsetöötaja kutsealal tegutsemist edasi lükatud või
keelustatud? (Dokument on nõutav kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks)

Vastus Jah

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU
Lisatud: 11/10/2021 12:11 CEST

Tõendavad dokumendid ja lisateave

Täiendav teave päringu jaoks (en) sample text

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU - IMI System
Lisatud: 11/10/2021 11:45 CEST

Päringu kontaktisik sample text

Täiendav teave vastuse jaoks (en) sample text

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU
Lisatud: 11/10/2021 12:11 CEST

Vastuse kontaktisik sample text

Saaja kohalik/riiklik viitenumber sample text

[EPH1] Proviisorid – kas saate kinnitada, et kutsetöötaja koolitus
kinnitas, et asjaomane isik on omandanud allpool nimetatud teadmised
ja oskused?

[EPH1] Kas saate kinnitada, et
kutsetöötaja koolitus kinnitas, et

asjaomane isik on omandanud
allpool nimetatud teadmised ja

oskused?

a) piisavad teadmised ravimite ja ravimitootmises kasutatavate ainete kohta;
b) piisavad teadmised farmaatsia tehnoloogia, samuti ravimite füüsikalise, keemilise, bioloogilise ja
mikrobioloogilise kontrollimise kohta;
c) piisavad teadmised metabolismi ja ravimite mõju ning mürgiste ainete toime, samuti ravimite
kasutamise kohta;
d) piisavad teadmised ravimeid puudutavate statistiliste andmete hindamiseks, et olla suuteline oma
teadmiste põhjal andma asjakohast teavet;
e) proviisorina tegutsemiseks vajalike juriidiliste ja teiste nõuete piisav tundmine;
x) muu;

Palun täpsustage (en) sample text

Vastus Jah
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Üksikasjalik vastus (kohustuslik) (en) sample text

[EPH2] Proviisorid – kas saate kinnitada, et kutsetöötaja on tegelenud
allpool täpsustatud farmaatsiaalase kutsetegevusega?

[EPH2] Kas saate kinnitada, et
kutsetöötaja on tegelenud allpool

täpsustatud farmaatsiaalase
kutsetegevusega?

a) ravimite ravimvormide valmistamine;
b) ravimite tootmine ja testimine;
c) ravimite testimine ravimite testimislaboratooriumis;
d) ravimite ladustamine, säilitamine ja jaotamine hulgimüügi staadiumis;
e) ravimite valmistamine, testimine, ladustamine ja tarnimine avalikes apteekides;
f) ravimite valmistamine, kontroll, ladustamine ja jagamine haiglates;
g) teabe jagamine ja nõustamine ravimite valdkonnas;
x) muu

Palun täpsustage (en) sample text

Vastus Jah

Üksikasjalik vastus (kohustuslik) (en) sample text

[EPH3] Proviisorid – kas kutsetöötaja on allpool täpsustatud
ajavahemikul teie territooriumil seaduslikult tegelenud ühe või mitme
proviisori kutsetegevusega?

[EPH3] Kas kutsetöötaja on allpool
täpsustatud ajavahemikul teie

territooriumil seaduslikult tegelenud
ühe või mitme proviisori

kutsetegevusega?

(en) sample text

Vastus Jah

Millistes järgmistest
kutsetegevustest?

a) ravimite ravimvormide valmistamine;
b) ravimite tootmine ja testimine;
c) ravimite testimine ravimite testimislaboratooriumis;
d) ravimite ladustamine, säilitamine ja jaotamine hulgimüügi staadiumis;
e) ravimite valmistamine, testimine, ladustamine ja tarnimine avalikes apteekides;
f) ravimite valmistamine, kontroll, ladustamine ja jagamine haiglates;
g) teabe jagamine ja nõustamine ravimite valdkonnas;
x) muu

Palun täpsustage (en) sample text

[EPH4] Proviisorid – kas kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendav dokument
tõendab, et ta vastab direktiivi 2005/36/EÜ artiklis 44 nõutavatele
koolitustingimustele?

[EPH4] Kas kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendav dokument tõendab, et ta vastab direktiivi
2005/36/EÜ artiklis 44 nõutavatele koolitustingimustele? (Vt kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendavad
dokumendid, mis on esitatud kutsetöötaja andmete vahelehel ja/või tõendavate dokumentide
jaotises)

Vastus Teave ei ole kättesaadav

Märkige, miks teave ei ole
kättesaadav

(en) sample text

[EDO1] Arst – Üldarst – kas kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendav
dokument tõendab, et ta vastab direktiivi 2005/36/EÜ artiklis 24
nõutavatele koolitustingimustele?

[EDO1] Kas kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendav dokument tõendab, et ta vastab direktiivi
2005/36/EÜ artiklis 24 nõutavatele koolitustingimustele? (Vt kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendavad
dokumendid, mis on esitatud kutsetöötaja andmete vahelehel ja/või tõendavate dokumentide
jaotises)

Vastus Teave ei ole kättesaadav

Märkige, miks teave ei ole
kättesaadav

(en) sample text

[EDS1] Arst – Eriarst – kas kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendav
dokument tõendab, et ta vastab direktiivi 2005/36/EÜ artiklis 25
nõutavatele koolitustingimustele?

[EDS1] Kas kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendav dokument tõendab, et ta vastab direktiivi
2005/36/EÜ artiklis 25 nõutavatele koolitustingimustele? (Vt kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendavad
dokumendid, mis on esitatud kutsetöötaja andmete vahelehel ja/või tõendavate dokumentide
jaotises)

Vastus Teave ei ole kättesaadav
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Märkige, miks teave ei ole
kättesaadav

(en) sample text

[EDG1] Arst – Perearst – kas kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendav
dokument tõendab, et ta vastab direktiivi 2005/36/EÜ artiklis 28
nõutavatele koolitustingimustele?

[EDG1] Kas kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendav dokument tõendab, et ta vastab direktiivi
2005/36/EÜ artiklis 28 nõutavatele koolitustingimustele? (Vt kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendavad
dokumendid, mis on esitatud kutsetöötaja andmete vahelehel ja/või tõendavate dokumentide
jaotises)

Vastus Teave ei ole kättesaadav

Märkige, miks teave ei ole
kättesaadav

(en) sample text

[EDG2] Arst – Perearst – kas kutsetöötajal on seaduslik õigus tegutseda
perearstina siseriikliku sotsiaalkindlustussüsteemi raames vastavalt
direktiivi 2005/36/EÜ artiklile 30?

[EDG2] Kas kutsetöötajal on seaduslik õigus tegutseda perearstina siseriikliku
sotsiaalkindlustussüsteemi raames vastavalt direktiivi 2005/36/EÜ artiklile 30?

Vastus Jah

Kas te teate, mis ajast? Jah

Mis ajast? 03/10/2021

[EDG3] Arst – Perearst – kas kutsetöötajale on välja antud direktiivi
2005/36/EÜ artikli 30 kohane tunnistus? Kui jah, siis millal?

[EDG3] Kas kutsetöötajale on välja antud direktiivi 2005/36/EÜ artikli 30 kohane tunnistus? Kui jah,
siis millal?

Vastus Jah

Millal see välja anti? 03/10/2021

[EN01] Üldõed – kas kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendav dokument
tõendab, et ta vastab direktiivi 2005/36/EÜ artiklis 31 nõutavatele
koolitustingimustele?

[EN01] Kas kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendav dokument tõendab, et ta vastab direktiivi
2005/36/EÜ artiklis 31 nõutavatele koolitustingimustele? (Vt kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendavad
dokumendid, mis on esitatud kutsetöötaja andmete vahelehel ja/või tõendavate dokumentide
jaotises)

Vastus Teave ei ole kättesaadav

Märkige, miks teave ei ole
kättesaadav

(en) sample text

[EN05] Meditsiiniõed – kas kutsetöötajal on õigus töötada eriõena? Kui
jah, märkige asjaomane eriala.

[EN05] Kas kutsetöötajal on õigus töötada eriõena? Kui jah, märkige asjaomane eriala.

Vastus Jah

Eriala(d) (valida võib mitu) Täiskasvanute meditsiiniõde
Laste meditsiiniõde
Õppimisraskustega patsientide meditsiiniõde
Psühhiaatriaõde
Üldõde
Rahvatervise meditsiiniõde
Kooli meditsiiniõde
Teise astme meditsiiniõde
Geriaatriaõde / vanurite hooldaja
Parameedik / kiirabiõde
Muu eriõde

Palun täpsustage (en) sample text

[EN06] Meditsiiniõed – kas kutsetöötajal on õigus töötada eriõena, kes
on spetsialiseerunud järgmisele erialale?
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[EN06] Kas kutsetöötajal on õigus
töötada eriõena, kes on

spetsialiseerunud järgmis(t)ele eriala
(de)le? (Võib valida mitu eriala)

Täiskasvanute meditsiiniõde
Laste meditsiiniõde
Õppimisraskustega patsientide meditsiiniõde
Psühhiaatriaõde
Üldõde
Rahvatervise meditsiiniõde
Kooli meditsiiniõde
Teise astme meditsiiniõde
Geriaatriaõde / vanurite hooldaja
Parameedik / kiirabiõde
Muu eriõde

Palun täpsustage (en) sample text

Vastus Vaadake allpool esitatud vastust

Üksikasjalik vastus (en) sample text

[EDE1] Hambaarstid – Üldhambaarst – kas kutsetöötaja kvalifikatsiooni
tõendav dokument tõendab, et ta vastab direktiivi 2005/36/EÜ artiklis 34
nõutavatele koolitustingimustele?

[EDE1] Kas kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendav dokument tõendab, et ta vastab direktiivi
2005/36/EÜ artiklis 34 nõutavatele koolitustingimustele? (Vt kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendavad
dokumendid, mis on esitatud kutsetöötaja andmete vahelehel ja/või tõendavate dokumentide
jaotises)

Vastus Teave ei ole kättesaadav

Märkige, miks teave ei ole
kättesaadav

(en) sample text

[EDE2] Hambaarstid – Erihambaarst – kas kutsetöötaja kvalifikatsiooni
tõendav dokument tõendab, et ta vastab direktiivi 2005/36/EÜ artiklis 35
nõutavatele koolitustingimustele?

[EDE2] Kas kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendav dokument tõendab, et ta vastab direktiivi
2005/36/EÜ artiklis 35 nõutavatele koolitustingimustele? (Vt kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendavad
dokumendid, mis on esitatud kutsetöötaja andmete vahelehel ja/või tõendavate dokumentide
jaotises)

Vastus Teave ei ole kättesaadav

Märkige, miks teave ei ole
kättesaadav

(en) sample text

[EVS1] Veterinaararstid – kas kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendav
dokument tõendab, et ta vastab direktiivi 2005/36/EÜ artiklis 38
nõutavatele koolitustingimustele?

[EVS1] Kas kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendav dokument tõendab, et ta vastab direktiivi
2005/36/EÜ artiklis 38 nõutavatele koolitustingimustele? (Vt kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendavad
dokumendid, mis on esitatud kutsetöötaja andmete vahelehel ja/või tõendavate dokumentide
jaotises)

Vastus Teave puudub

Märkige, miks teave ei ole
kättesaadav

(en) sample text

[EM01] Ämmaemandad – kas kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendav
dokument tõendab, et ta vastab direktiivi 2005/36/EÜ artiklis 40
nõutavatele koolitustingimustele?

[EM01] Kas kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendav dokument tõendab, et ta vastab direktiivi
2005/36/EÜ artiklis 40 nõutavatele koolitustingimustele? (Vt kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendavad
dokumendid, mis on esitatud kutsetöötaja andmete vahelehel ja/või tõendavate dokumentide
jaotises)

Vastus Teave ei ole kättesaadav

Märkige, miks teave ei ole
kättesaadav

(en) sample text

[EA01] Arhitektid – kas kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendav dokument
tõendab, et ta vastab direktiivi 2005/36/EÜ artiklites 46 ja 47 nõutavatele
koolitustingimustele?

[EA01] Kas kutsetöötaja kvalifikatsiooni tõendav dokument tõendab, et ta vastab direktiivi
2005/36/EÜ artiklites 46 ja 47 nõutavatele koolitustingimustele? (Vt kutsetöötaja kvalifikatsiooni
tõendavad dokumendid, mis on esitatud kutsetöötaja andmete vahelehel ja/või tõendavate
dokumentide jaotises)
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Vastus Teave ei ole kättesaadav

Märkige, miks teave ei ole
kättesaadav

(en) sample text

[ET70] Õpetajad – Millises vanuses õpilasi võib kutsetöötaja õpetada?

[ET70] Millises vanuses õpilasi võib kutsetöötaja õpetada?

Vastus (en) sample text

[ET71] Õpetaja – Kas kutsetöötajal on õigus õpetada allpool täpsustatud
vanuses lapsi?

[ET71] Kas kutsetöötajal on õigus
õpetada allpool täpsustatud vanuses

lapsi?

(en) sample text

Vastus Teave ei ole kättesaadav

Palun selgitage, miks teave ei ole
kättesaadav

(en) sample text

[ET72] Õpetajad – Milliseid õppeaineid võib kutsetöötaja õpetada?

[ET72] Milliseid õppeaineid võib kutsetöötaja õpetada?

Vastus (en) sample text

[ET73] Õpetaja – Kas kutsetöötajal on õigus õpetada kõiki allpool
nimetatud õppeaineid?

[ET73] Kas kutsetöötajal on õigus
õpetada kõiki allpool nimetatud

õppeaineid?

(en) sample text

Vastus Ei

Kas tal on õigus õpetada mõnda
eespool nimetatud õppeainet?

Jah

Millist õppeainet on tal õigus
õpetada?

(en) sample text

Tõendavad dokumendid ja lisateave

Täiendav teave päringu jaoks (en) sample text

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU - IMI System
Lisatud: 11/10/2021 11:45 CEST

Päringu kontaktisik sample text

Täiendav teave vastuse jaoks (en) sample text

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU
Lisatud: 11/10/2021 12:11 CEST

Vastuse kontaktisik sample text

Saaja kohalik/riiklik viitenumber sample text

[X050] Dokumendi omanik – kas kutsetöötaja on allpool lisatud
dokumendi seaduslik omanik?

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU - IMI System
Lisatud: 11/10/2021 11:45 CEST

Vastus Ei

Palun selgitage, miks. (en) sample text
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[X051] Dokumendi omanik – kas kutsetöötaja on allpool lisatud
dokumendi seaduslik omanik?

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU - IMI System
Lisatud: 11/10/2021 11:45 CEST

Vastus Ei

Palun selgitage, miks. (en) sample text

[X060] Dokumendi kuupäev – millal allpool nimetatud dokument välja
anti?

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU - IMI System
Lisatud: 11/10/2021 11:45 CEST

Vastus (en) sample text

[X061] Dokumendi kuupäev – millal allpool nimetatud dokument välja
anti?

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU - IMI System
Lisatud: 11/10/2021 11:45 CEST

Vastus (en) sample text

[X065] Dokumendi kuupäev – millal allpool nimetatud dokument
väljastati?

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU - IMI System
Lisatud: 11/10/2021 11:45 CEST

Vastus (en) sample text

[X066] Dokumendi kuupäev – millal allpool nimetatud dokument
väljastati?

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU - IMI System
Lisatud: 11/10/2021 11:45 CEST

Vastus (en) sample text

[X070] Palun selgitage, mida tõendab allpool lisatud dokument /
tõendavad allpool lisatud dokumendid

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU - IMI System
Lisatud: 11/10/2021 11:45 CEST

Vastus (en) sample text

Lisateave (en) sample text

[X080] Kas lisatud dokument tõendab / dokumendid tõendavad ühte
järgmistest? (tervis, vastutus, kindlustus jne. – Vt nimekiri allpool
paneelil)

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU - IMI System
Lisatud: 11/10/2021 11:45 CEST
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Kas lisatud dokument tõendab /
dokumendid tõendavad ühte

järgmistest?

Kutseorganisatsiooni/-koja liikmesus
Kutsealane vastutus
Kutsetöötaja füüsiline tervis
Kutsetöötaja vaimne tervis
Kutsetöötaja hea maine või laitmatu reputatsioon
Kutsetöötaja pankroti väljakuulutamise puudumine
Ametialaste käitumisreeglite vastu eksimise või kuriteos süüdimõistmise tõttu kutsealal tegutsemise
edasilükkamise või keelustamise puudumine
Ametialase vastutuse katteks sõlmitud kindlustuse või muu erialase vastutuse osas isiklikku või ühist
kaitset pakkuva meetme kirjeldus
Muu, vt allpool

Märkused küsimuste kohta (en) sample text

Vastus Jah

Mida on tõendatud? Kutseorganisatsiooni/-koja liikmesus
Kutsealane vastutus
Kutsetöötaja füüsiline tervis
Kutsetöötaja vaimne tervis
Kutsetöötaja hea maine või laitmatu reputatsioon
Kutsetöötaja pankroti väljakuulutamise puudumine
Ametialaste käitumisreeglite vastu eksimise või kuriteos süüdimõistmise tõttu kutsealal tegutsemise
edasilükkamise või keelustamise puudumine
Ametialase vastutuse katteks sõlmitud kindlustuse või muu erialase vastutuse osas isiklikku või ühist
kaitset pakkuva meetme kirjeldus
Muu, vt allpool

Palun täpsustage (en) sample text

[X081] Kas lisatud dokument tõendab / dokumendid tõendavad ühte
järgmistest? (koolitus, tegevus, töökogemus jne. – Vt nimekiri allpool
paneelil)

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU - IMI System
Lisatud: 11/10/2021 11:45 CEST

Kas lisatud dokument tõendab /
dokumendid tõendavad ühte

järgmistest?

Professional experience in the country of the request's recipient
Professional experience in another country, recognised by the request's recipient
Professional activity pursued in the country of the request's recipient
The professional finished exercising the professional activity
Previous training for the professional activity
Acquired rights
Regulated education or training
Successful completion of training
Successful completion of training recognised by the request's recipient, being of an equivalent level
and conferring the same rights of access to the profession as a training in the country of the request's
recipient
Other as specified below

Märkused küsimuste kohta (en) sample text

Vastus Jah

Mida on tõendatud? Professional experience in the country of the request's recipient
Professional experience in another country, recognised by the request's recipient
Professional activity pursued in the country of the request's recipient
The professional finished exercising the professional activity
Previous training for the professional activity
Acquired rights
Regulated education or training
Successful completion of training
Successful completion of training recognised by the request's recipient, being of an equivalent level
and conferring the same rights of access to the profession as a training in the country of the request's
recipient
Other as specified below

Palun täpsustage (en) sample text

[X084] Omandatud õigused – kas allpool lisatud dokument tõendab /
dokumendid tõendavad kutsetöötaja omandatud õigusi?

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU - IMI System
Lisatud: 11/10/2021 11:45 CEST

Vastus Vaadake allpool esitatud vastust

Üksikasjalik vastus (en) sample text
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[X085] Kas allpool lisatud dokument tõendab / dokumendid tõendavad,
et kutsetöötaja tegeles vähemalt kolmel aastal tehniliste küsimustega ja
vastutas vähemalt ettevõtte ühe osakonna eest?

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU - IMI System
Lisatud: 11/10/2021 11:45 CEST

Vastus Vaadake allpool esitatud vastust

Üksikasjalik vastus (en) sample text

[X086] Kas allpool lisatud dokument tõendab / dokumendid tõendavad,
et kutsetöötaja tegutses kutsealal, mis on märgitud kutsetöötaja
andmete vahelehel? Kui jah, siis palun täpsustage, millises rollis /
millisel ametikohal ja kui kaua.

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU - IMI System
Lisatud: 11/10/2021 11:45 CEST

Vastus Vaadake allpool esitatud vastust

Üksikasjalik vastus (en) sample text

[X087] Kas allpool lisatud dokument tõendab / dokumendid tõendavad,
et kutsetöötaja tegeles kutsetegevusega allpool täpsustatud
rollis/ametikohal? Kui jah, siis palun täpsustage, kui kaua?

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU - IMI System
Lisatud: 11/10/2021 11:45 CEST

Roll/ametikoht palgatöötajana
füüsilisest isikust ettevõtjana
ettevõtte juhina
direktorina
juhtival ametikohal
muu (vt allpool)

Palun täpsustage (en) sample text

Vastus Vaadake allpool esitatud vastust

Üksikasjalik vastus (en) sample text

[X091] Dokument 1 – Palun kinnitage lisatud dokumendi ehtsust

Manus Manuse nimi: sample text
Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU - IMI System
Lisatud: 11/10/2021 11:45 CEST
Kommentaar: (en) sample text

Vastus Kontrollimine ei olnud võimalik.

Põhjused, miks kontrollimine ei
olnud võimalik

(en) sample text

[X092] Dokument 2 – Palun kinnitage lisatud dokumendi ehtsust

Manus Manuse nimi: sample text
Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU - IMI System
Lisatud: 11/10/2021 11:45 CEST
Kommentaar: (en) sample text

Vastus Kontrolli ei ole tehtud, sest

Põhjused, miks kontrolli ei ole tehtud (en) sample text
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[X093] Dokument 3 – Palun kinnitage lisatud dokumendi ehtsust

Manus Manuse nimi: sample text
Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU - IMI System
Lisatud: 11/10/2021 11:45 CEST
Kommentaar: (en) sample text

Vastus Jah.

[X094] Dokument 4 – Palun kinnitage lisatud dokumendi ehtsust

Manus Manuse nimi: sample text
Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU - IMI System
Lisatud: 11/10/2021 11:45 CEST
Kommentaar: (en) sample text

Vastus Ei.

[X095] Dokument 5 – Palun kinnitage lisatud dokumendi ehtsust

Manus Manuse nimi: sample text
Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU - IMI System
Lisatud: 11/10/2021 11:45 CEST
Kommentaar: (en) sample text

Vastus Kontrollimine ei olnud võimalik.

Põhjused, miks kontrollimine ei
olnud võimalik

(en) sample text

Tõendavad dokumendid ja lisateave

Täiendav teave päringu jaoks (en) sample text

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU - IMI System
Lisatud: 11/10/2021 11:45 CEST

Päringu kontaktisik sample text

Täiendav teave vastuse jaoks (en) sample text

Manus Faili nimi: Test attachment.pdf
Lisanud: EU
Lisatud: 11/10/2021 12:11 CEST

Vastuse kontaktisik sample text

Saaja kohalik/riiklik viitenumber sample text

Sõnumid ja manused

Haldusteave

Vorm KK – Kutsekvalifikatsioonid – Teabepäring

Haldusliik Request

Number 27518

Staatus Suletud

Versioon 1

Viimane uuendus 14/10/2021 14:01 CEST
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History

History Item Version: 1
Action: Vastusega on nõustutud
Old status: Vastatud – sulgemise ootel
New status: Suletud
Modified by: VOCASEK Magdalena
Date: 14/10/2021 14:01 CEST

History Item Version: 1
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Asutuse nimi European Commission
Commission européenne
Europäische Kommission

Asutuse mitteametlik nimi IMI System

Riik EU

Aadress Rue de Spa, 2
1000  Bruxelles

Telefon + +32 229 55470

Faks + +32 229 68867

E-post IMI-Helpdesk@ec.europa.eu

Requesting Coordinator

Asutuse nimi European Commission
Commission européenne
Europäische Kommission

Asutuse mitteametlik nimi IMI System

Riik EU

Aadress Rue de Spa, 2
1000  Bruxelles

Telefon + +32 229 55470

Faks + +32 229 68867

E-post IMI-Helpdesk@ec.europa.eu

Responding Authority

Asutuse nimi Training authority
Training authority
Training authority

Asutuse mitteametlik nimi

Riik EU

Aadress street and number
1234  town

Telefon +3212345678

Faks

E-post training@ec.imi

Responding Coordinator

Asutuse nimi European Commission
Commission européenne
Europäische Kommission

Asutuse mitteametlik nimi IMI System

Riik EU

Aadress Rue de Spa, 2
1000  Bruxelles

Telefon + +32 229 55470

Faks + +32 229 68867

E-post IMI-Helpdesk@ec.europa.eu
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