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SELECTION OF THE ELIGIBLE RESPONDENT
SC0.
Bună ziua / Bună seara, numele meu este ----------- şi sunt de la [AGENŢIA]. Realizăm un sondaj de opinie despre
Comisia Europeană în rândul persoanelor cu putere de decizie din companii.Chestionarul va dura aproximativ 10
minute.
OPERATOR: DACĂ NUMELE EXISTĂ ÎN SECŢIUNEA “OFERIT DE COMPANIE” FOLOSEŞTE ACEST NUME,
ALTFEL SELECTEAZĂ NUMELE POTRIVIT DIN NUMELE MENŢIONATE ÎN SECŢIUNEA “EŞANTIONUL
ORIGINAL”

Pot vorbi cu [NUMELE]?
DACĂ NU ESTE OFERIT NICI UN NUME, OPERATOR CITIEŞE

Pot vorbi cu persoana de decizie din compania dvs., care este responsabilă pentru deciziile strategice luate în
companie?
OPERATOR: DACĂ PERSOANA DE CONTACT NU ESTE DATĂ ÎN EŞANTION, ÎNCEARCĂ SĂ GĂSEŞTI
CEA MAI IMPORTANTĂ PERSOANĂ CARE IA DECIZIA! PERSOANELE DE DECIZIE SUNT: MANAGER
EXECUTIV, MANAGER GENERAL, MANAGER FINANCIAR SAU ALTĂ PERSOANĂ IMPORTANTA DIN
COMPANIE CU PUTERE DE DECIZIE PRIVIND STRATEGIA FIRMEI, ÎN ACEASTĂ ORDINE.
00 – Persoana de decizie eligibilă este la telefon

SKIP SC11

01 – Persoana de decizie este disponibilă

SKIP SC1

-----Revenire:-----------------02 - Programează ora la care se va reveni (FOLOSEŞTE ACEST COD ÎN FIECARE CAZ CÂND NU POŢI
AJUNGE SĂ VORBEŞTI CU PERSOANA DE DECIZIE, DE EX.: AJUNGI DOAR PÂNĂ LA SECRETARĂ,
RECEPŢIONISTĂ, COLEGI, ETC., SAU CÂND NU POŢI DECIDE DACĂ PERSOANA RESPECTIVĂ ESTE
DISPONIBILĂ / ARE COMPETENŢĂ)
03 - Respondentul nu este disponibil pe perioada desfăşurării terenului, posibil
înregistrează datele

o altă persoană eligibilă,

04 - Respondentul nu are competenţă, posibil un alt respondent eligibil, înregistrează datele
05- Refuzat de recepţioneră/secretară/centralistă – REFUZ UŞOR
06- Refuzat de respondent, posibil un alt respondent eligibil, înregistrează datele
Nu se revine:---------------07 - Respondentul nu este disponibil pe perioada desfăşurării terenului, posibil
înregistrează datele

o altă persoană eligibilă,

08 - Refuzat de respondent, nici un alt respondent nu este disponibil –REFUZ DUR
09 - Bariere de comunicare legate de limbă
10 - Nu se pot obţine numele şi adresa persoanei de decizie
11 - Compania este în lichidare
SC1.
IF SC0=0
Bună ziua / Bună seara, numele meu este ----------- şi sunt de la [AGENŢIA]. Realizăm un sondaj de opinie despre
Comisia Europeană în rândul persoanelor cu putere de decizie din companii. Chestionarul va dura aproximativ 10
minute.
(CITEŞTE PENTRU
TOŢI
RESPONDENŢII)
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Această cercetare face parte dintr-un studiu realizat la nivel European şi colectează opinia persoanelor de decizie
ale companiilor referitoare la aspecte legate de afaceri. Se garantează confidenţialitatea răspunsurilor dvs. Puteţi
vă rog să ne răspundeţi la câteva întrebări?

01 – Acceptă, începe interviul acum
02 - Acceptă, începe interviul altă dată
-----Revenire:-----------------03 - Respondentul nu este disponibil pe perioada desfăşurării terenului, posibil
înregistrează datele

o altă persoană eligibilă,

04 - Respondentul nu are competenţă, posibil un alt respondent eligibil, înregistrează datele
Nu se revine:---------------05 – Respondentul nu este disponibil pe perioada desfăşurării terenului, nu este disponibil nici un alt
respondent
06 - Refuzat de respondent, nici un alt respondent nu este disponibil
07 - Bariere de comunicare legate de limbă
08 - Nu se pot obţine numele şi adresa persoanei de decizie
09 – Compania este în lichidare
SC11.
IF SC0=1
Această cercetare face parte dintr-un studiu realizat la nivel European şi colectează opinia persoanelor de decizie ale
companiilor referitoare la aspecte legate de afaceri. Se garantează confidenţialitatea răspunsurilor dvs. Puteţi vă rog să
ne răspundeţi la câteva întrebări?
01 – Acceptă, începe interviul acum
02 - Acceptă, începe interviul altă dată
SC2.
ECRAN PENTRU PROGRAMARI
Puteţi să îmi răspundeţi acum sau vreţi să programăm interviul la o altă oră mai potrivită pentru dvs.?
1 – desfăşoară interviul acum
2 – ală dată

SC3.
Care este poziţia dvs. în cadrul companiei?
………………………………………………………….
1 – director executiv, manager general, etc.
2 – director financiar, manager financiar
3 – altă persoană de decizie
SC4.
ECRAN PENTRU PROGRAMARI DACĂ RESPONDENTUL ELIGIBIL ESTE GĂSIT
Puteţi să îmi spuneţi numărul de telefon la care vreţi să vă sun data viitoare?
Numărul: _________________
Puteţi să îmi spuneţi numele dvs.?: __________________
Şi ce funcţie aveţi?: __________________
La ce oră preferaţi să revin? (AALLZZOOMM)
Vă mulţumim foarte mult, voi reveni aşa cum am stabilit.
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SC6.
INTRODUCERE PENTRU URMĂTOAREA REVENIRE
Bună ziua / Bună seara, numele meu este --------- şi sunt de la [AGENŢIE]. Data trecută când v-am sunat mi-aţi
sugerat să vă sun din nou la această oră pentru a completa sondajul de opinie realizat pentru Comisia Europeană
în rândul persoanelor cu putere de decizie din cadrul companiilor. Putem începe interviul?
1 – Da
2 – Reprogramează

SC5.
ECRAN PENTRU PROGRAMARI DACĂ RESPONDENTUL ELIGIBIL NU ESTE GĂSIT
Puteţi să îmi daţi numele persoanei potrivite?: __________________
Şi funcţia ei / lui este: __________________
Puteţi să îmi daţi, vă rog, numărul de telefon unde să îl/o sun din nou?
Numărul: _________________
La ce oră preferaţi să revin? (AALLZZOOMM)

FIRST SCREENER
D1.

Voi începe cu câteva întrebări de bază referitoare la compania dvs. Câţi angajaţi are compania dvs.?
- Mai puţin de 20 ................................................................................. 0
- 20-49.................................................................................................. 1
- 50-249................................................................................................ 2
- 250-499.............................................................................................. 3
-

500 sau mai mult ............................................................................. 4

- [NŞ/NR].............................................................................................. 9
DACĂ SUNT MAI PUŢINI DE 20 MULŢUMEŞTE ŞI ÎNCHEIE

SECOND SCREENER
D2.

Când, în ce an a fost înfiinţată compania dvs.?
- înainte de 1986 .................................................................................. 1
- între 1986 şi 2001 .............................................................................. 2
- după 2001.......................................................................................... 3
- [NŞ/NR].............................................................................................. 9

D3.

Între ultimii doi ani încheiaţi financiar, cum a evoluat cifra de afaceri - venitul anual al companie dvs.?
- A scăzut............................................................................................. 1
- A crescut cu mai puţin de 5% ............................................................ 2
- A crescut cu 6% până la 25%............................................................ 3
- A crescut cu mai mult de 25% ........................................................... 4
- Nu s-a schimbat................................................................................. 5
- [Nu există 2 ani încheiaţi financiar] ................................................... 6
- [NŞ/NR].............................................................................................. 9

D4.

NU ÎNTREBA, ÎNREGISTREAZP DIN BAZA DE DATE
Codul CAEN al activităţii principale a companiei

D5.

NU ÎNTREBA, ÎNREGISTREAZP DIN BAZA DE DATE
Regiunea NUTS a companiei (nivel NUTS 2)
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Q1.

Compania dvs. (biroul local al companiei) are legături semnificativ mai strânse cu distribuitorii şi furnizorii de
servicii care sunt geografic mai apropiaţi decât alţii?

OPERATOR: PRIN “FIRMĂ” SAU “COMPANIE” SE ÎNŢELEGE BIROUL LOCAL AL COMPANIEI, ÎN CAZUL ÎN
CARE RESPONDENTULUI NU ÎI ESTE CLAR
DOAR UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL
- Da ....................................................................................................... 1
- Nu ........................................................................................................ 2
- [NŞ/NR]………….. ............................................................................... 9
Q2.

În regiunea dvs., compania dvs. are contacte cu alte firme, universităţi şi instituţii administrative pentru a discuta
probleme comune sau potenţiale oportunităţi ?
CITEŞTE – DOAR UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL
- Da, în mod frecvent ............................................................................. 1
- Da, ocazional ....................................................................................... 2
- Doar rar................................................................................................ 3
- Niciodată.............................................................................................. 4
- [NŞ/NR]................................................................................................ 9

Q3.

Compania dvs. este într-o regiune în care concentraţia de firme care lucrează în acelaşi sector de activitate ca
al dvs. este:
CITEŞTE– DOAR UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL
- Mai ridicată decât în alte părţi din ţară................................................. 1
- Similară cu cea în alte părţi din ţară .................................................... 2
- Mai scăzută decât în alte părţi din ţară................................................ 3
- [NŞ/NR]................................................................................................ 9

Q4.

OPERATOR, CITEŞTE RAR
Economiştii vorbesc deseori despre aşa zisele “clustere”. Clusterele sunt grupuri de companii interconectate,
furnizori, companii de servicii şi instituţii asociate dintr-un domeniu anume, apropiate ca locaţie geografică.
Într-un cluster toţi aceşti actori sunt legaţi în diverse moduri. Acestea includ: situaţii similare de ex.: acelaşi
sector de activitate, piaţă comună, probleme comune de rezolvat şi funcţiuni complementare de ex.:
laboratoarele universitare pot ajuta firmele private; mai multe firme pot dezvolta împreună produse noi, sau pot
să intre împreună pe noi pieţe
Clusterele funcţionează deseori într-o regiune anume, sau câteodată într-un singur oraş.
Dvs. cunoaşteţi acest concept de cluster?
DOAR UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL
- Da ........................................................................................................ 1
- Nu ....................................................................................................... 2
- [NŞ/NR]................................................................................................ 9

Q5.

Există clustere în regiunea dvs., în domeniul dvs. de activitate?
DOAR UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL
- Da ........................................................................................................ 1
- Nu ....................................................................................................... 2
- [NŞ/NR]................................................................................................ 9
1 punct este acordat pentru fiecare dintre următoarele răspunsuri
Q1 – 1
Q2 – 1 or 2
Q3 – 1
Q4 – 1
Q5 – 1
Scorul maxim este 5 puncte
Interviul va fi continuat doar cu companiile care au 3 sau mai multe puncte.
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MAIN QUESTIONNAIRE
Q7.

Compania dvs. consideraţi că face sau nu parte dintr-un cluster?
DOAR UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL
- Da ........................................................................................................ 1
- Nu ........................................................................................................ 2
- [NŞ/NR]................................................................................................ 9
DACĂ Q7=1, SELECTEAZĂ [CLUSTER] ÎN TOATE ÎNTREBĂRILE UNDE ESTE INDICAT
DACĂ Q7=2 SAU 9, SELECTEAZĂ [REGION] ÎN TOATE ÎNTREBĂRILE UNDE ESTE
INDICAT

Q8

Compania dvs. participă în mod ACTIV în cadrul uneia sau mai multor parteneriate incluzând companii locale
(concurenţă, furnizori, clienţi) şi/sau administraţia publică implicate în acelaşi sector de afaceri?
CITEŞTE – DOAR UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL
- Da, într-un astfel de parteneriat ........................................................... 1
- Da, în două sau mai multe astfel de parteneriate................................ 2
- Nu ........................................................................................................ 3
- [NŞ/NR]................................................................................................ 9

Q9.

În ultimii doi ani, compania dvs.:
CITEŞTE – ROTEŞTE – MAI MULTE RĂSPUNSURI POSIBILE
- Da ........................................................................................................ 1
- Nu ........................................................................................................ 2
- [NŞ/NR]................................................................................................ 9
a) A realizat studii de piaţă pentru introducerea de noi produse sau servicii .................................. 1 2 9
b) A introdus produse sau servicii noi sau semnificative îmbunătăţite ........................................... 1 2 9
c) A introdus tehnologie de producţie nouă sau semnificativ îmbunătăţită ..................................... 1 2 9
d) A aplicat pentru unul sau mai multe patente .............................................................................. 1 2 9
e) A înregistrat una sau mai multe mărci la nivel internaţionale .................................................... 1 2 9
f) A realizat activităţi de cercetare în laboratoare proprii................................................................. 1 2 9
g) A comandat cercetări altor firme, universităţi sau instituţii de cercetare. ................................... 1 2 9

Q10.

În ce sector îşi desfăşoară compania dvs. activităţile principale?
CITEŞTE – DOAR UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL
- ITC şi echipamente de comunicare .................................................... 1
- Aeronautică şi Spaţiu........................................................................... 2
- Farmaceutic & dispozitive medicale .................................................... 3
- Construcţii (materiale, echipament, construcţii grele).......................... 4
- Auto ..................................................................................................... 5
- Prelucrarea metalului........................................................................... 6
- Mase plaatice ...................................................................................... 7
- Produse chimice .................................................................................. 8
- Textil, piele, încălţăminte ..................................................................... 9
- Energetic ........................................................................................... 10
- Producere de echipamente (maşini, electice) ................................... 11
- Alimentară ........................................................................................ 12
- Divertisment....................................................................................... 13
- Servicii ............................................................................................... 14
- Alt… ................................................................................................... 15
- [NŞ/NR]………….. ............................................................................. 99
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Q12.

[CLUSTER]: Cooperaţi cu următorii parteneri în cadrul cluster-ului?
[REGION]: Cooperaţi cu următorii parteneri în regiune?
MAI MULTE RĂSPUNSURI POSIBILE
Da ......................................................................................................... 1
- Nu ....................................................................................................... 2
- [NŞ/NR]................................................................................................ 9
a) Administraţie Publică .................................................................................................................. 1 2 9
b) Universtiate şi alte instituţii de învăţământ.................................................................................. 1 2 9
c) Laboratoare publice sau alte centre de cercetare....................................................................... 1 2 9
d) Companii mari............................................................................................................................. 1 2 9
e) Întreprinderi mici şi mijlocii ......................................................................................................... 1 2 9
f) Companii noi / nou înfiinţate ........................................................................................................ 1 2 9
g) Instituţii financiare ....................................................................................................................... 1 2 9

Q13.

[CLUSTER]: Faptul că sunteţi parte din cluster-ul în care activaţi vă oferă un avantaj pentru a concura pe ....
[REGION]: Faptul că sunteţi prezent în regiunea dvs. vă oferă un avantaj pentru a concura pe ...
MAI MULTE RĂSPUNSURI POSIBILE
- Da ........................................................................................................ 1
- Nu ........................................................................................................ 2
- [NŞ/NR]................................................................................................ 9
a) Piaţa locală ................................................................................................................................. 1 2 9
b) Piaţa regională ............................................................................................................................ 1 2 9
c) Piaţa naţională ............................................................................................................................ 1 2 9
d) Piaţa europeană.......................................................................................................................... 1 2 9
e) Piaţa mondială ............................................................................................................................ 1 2 9

Q14.

[CLUSTER]: Vă rog să îmi spuneţi pentru fiecare dintre următoarele activităţi şi domenii, dacă sunt
caracteristice pentru cluster-ul dvs.?
[REGION]: Vă rog să îmi spuneţi pentru fiecare dintre următoarele activităţi şi domenii, dacă sunt caracteristice
pentru regiunea dvs.?
CITEŞTE – ROTEŞTE – MAI MULTE RĂSPUNSURI POSIBILE
Este caracteristic ................................................................................... 1
NU este caracteristic.............................................................................. 2
- [NŞ/NR]................................................................................................ 9
a) Schimb de informaţii despre tehnologie...................................................................................... 1 2 9
b) Schimb de informaţii despre piaţă............................................................................................... 1 2 9
c) Schimburi despre cele mai bune practici ................................................................................... 1 2 9
d) Dezvoltare parteneriate pe proiecte specifice de afaceri ............................................................ 1 2 9
e) Dezvoltare parteneriate pentru a concura pe piaţa europeană................................................... 1 2 9
f) Angajare personal calificat.......................................................................................................... 1 2 9
g) Stimulare spirit antreprenorial ..................................................................................................... 1 2 9
h) Facilitarea accesului la finanţe.................................................................................................... 1 2 9
i) Facilitarea accesului la terenuri................................................................................................... 1 2 9
j) Facilitarea utilizării în comun a infrastructurii (de ex. clădiri, laboratoare de cercetare, facilităţi de training)
........................................................................................................................................................ 1 2 9
k) Acces la infrastructura de cercetare (laboratoare, universităţi, etc.) .......................................... 1 2 9
l) Reducerea timpului de pătrundere pe piaţă ................................................................................ 1 2 9
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Q15.

[CLUSTER]: Este cererea pentru produse sau servicii inovatoare mai ridicată în cadrul cluster-ului, comparativ
cu cererea existentă în afara acestuia?
[REGION]: Este cererea pentru produse sau servicii inovatoare mai ridicată în cadrul regiunii dvs., comparativ
cu cererea existentă în afara acesteia?
CITEŞTE – DOAR UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL
- Da, semnificativ mai ridicată................................................................ 1
- Da, puţin mai ridicată........................................................................... 2
- Nu, este similară în ambele cazuri ...................................................... 3
- Nu, este mai scăzută ........................................................................... 4
- [NŞ/NR]................................................................................................ 9

Q16.

[CLUSTER]: Cât de avantajos este pentru diverse departamente ale companiei dvs. să fie într-un cluster?
[REGION]: Cât de avantajos este pentru diverse departamente ale companiei dvs. să fie în regiunea dvs.?
CITEŞTE – MAI MULTE RĂSPUNSURI POSIBILE
- Foarte avantajos .................................................................................. 1
- Întrucâtva avantajos ............................................................................ 2
- Puţin sau neavantajos ......................................................................... 3
- [Nu există astfel de departament] ........................................................ 8
- [NŞ/NR]................................................................................................ 9
a) Cercetare & Dezvoltare......................................................................................................... 1 2 3 8 9
b) Marketing ............................................................................................................................. 1 2 3 8 9
c) Vânzări ................................................................................................................................. 1 2 3 8 9
d) Producţie............................................................................................................................... 1 2 3 8 9
e) Resurse uname..................................................................................................................... 1 2 3 8 9
f) Achiziţii / Aprovizionare / Furnizori......................................................................................... 1 2 3 8 9

Q17.

Vă rog să îmi spuneţi dacă sunteţi sau nu de acord cu fiecare dintre următoarele afirmaţii:
MAI MULTE RĂSPUNSURI POSIBILE
- Acord ................................................................................................... 1
- Dezacord ............................................................................................. 2
- [NŞ/NR]................................................................................................ 9
a)[CLUSTER]: Concurenţa este mai intensă în cluster comparativ cu alte regiuni
[REGION]: Concurenţa este mai intensă în regiunea dvs. comparativ cu alte regiuni................. 1 2 9
FILTRU, ÎNTREABĂ b.c. şi d, DOAR DACĂ Q17a=1
b)[CLUSTER]: Concurenţa mai ridicată în cluster este benefică pentru îmbunătăţirea competitivităţii
[REGION]: Concurenţa mai ridicată în regiunea dvs. este benefică pentru îmbunătăţirea competitivităţii
........................................................................................................................................................ 1 2 9
c)[CLUSTER]: O concurenţă mai ridicată este parte a succesului cluster-ului sau a regiunii mele
[REGION]: O concurenţă mai ridicată este parte a succesului regiunii mele............................... 1 2 9
d)[CLUSTER]: Concurenţa mai ridicată în cluster limitează capacitatea de dezvoltare a firmelor
[REGION]: Concurenţa mai ridicată în regiunea dvs. limitează capacitatea de dezvoltare a firmelor1 2 9

ÎNTREABĂ TOŢI RESPONDENŢII
Q18.

Aţi extins activităţile firmei în ultimii 5 ani (însemnând de exemplu adăugarea de noi servicii pentru clienţii dvs.)?
CITEŞTE – DOAR UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL
[CLUSTER]:- Da, şi făcând parte din cluster a facilitat acest lucru
[REGION]:- Da, şi făcând parte din regiunea mea a facilitat acest lucru1
[CLUSTER]: -Da, dar fiind într-un cluster nu a facilitat în mod special acest lucru
[REGION]: -Da, dar fiind în regiunea mea nu a facilitat în mod special acest lucru
- Nu ........................................................................................................ 3
- [NŞ/NR]................................................................................................ 4

FILTRU Q19: ÎNTREABĂ DOAR PE CEI CARE AU CONSIDERAT CĂ SUNT ÎNTR-UN CLUSTER, Q7=1
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Q19.

În ceea ce priveşte locaţia firmei dvs. cu care afirmaţie sunteţi de acord:
CITEŞTE – DOAR UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL
- Firma dvs. a fost amplasată (înfiinţată sau mutată) în actuala locaţie datorită altor motive decât
cele de a fi într-un cluster, sau............................................................... 1
- A fi în cluster a fost un motiv important pentru a vă amplasa firma..... 2
- [NŞ/NR]................................................................................................ 9

Q20.

[CLUSTER]: Consideraţi că autorităţile publice joacă un rol în sprijinirea cluster-ului dvs.?
[REGION]: Consideraţi că autorităţile publice joacă un rol în sprijinirea regiunii dvs.?
CITEŞTE – DOAR UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL
- Da, rolul lor este fundamental.............................................................. 1
- Da, rolul lor este important .................................................................. 2
- Da, dar rolul lor este limitat.................................................................. 3
- Nu ....................................................................................................... 4
- NŞ/NR.................................................................................................. 9

Q21.

Cunoaşteţi planuri strategice pentru a face regiunea dvs. recunoscută pentru competenţa ei în unul sau mai
multe sectoare industriale?
CITEŞTE – DOAR UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL
- Da, în sectorul în care firma mea activează ........................................ 1
- Da, dar într-un sector în care firma mea nu activează ........................ 2
- Nu ....................................................................................................... 3
- NŞ/NR.................................................................................................. 9

Q22.

[CLUSTER:] Din următoarea listă de instrumente, vă rog să îmi spuneţi care sunt cele furnizate în prezent de
către autorităţile publice în vederea sprijinirii cluster-ului dvs.?
[REGION:] Din următoarea listă de instrumente, vă rog să îmi spuneţi care sunt cele furnizate în prezent de
către autorităţile publice în vederea sprijinirii regiunii dvs.?
MAI MULTE RĂSPUNSURI POSIBILE
- Oferit în prezent ................................................................................... 1
- Nu este oferit în prezent ...................................................................... 2
- NŞ/NR.................................................................................................. 9
a) Suport financiar direct pentru finanţarea proiectelor specifice ................................................... 1 2 9
b) Facilitarea procedurilor administrative ....................................................................................... 1 2 9
c) Furnizarea clădirilor sau altor infrastructuri ................................................................................. 1 2 9
d) Programe de reducere a impozitelor pentru activităţi de Cercetare&Dezvoltare şi cheltuieli de inovare
....................................................................................................................................................... 1 2 9
e) Programe de reducere a impozitelor pentru activităţi non - Cercetare&Dezvoltare şi non - cheltuieli de inovare
....................................................................................................................................................... 1 2 9
f) Organizare de evenimente publice (târguri, delegaţii comerciale)............................................. 1 2 9
g) Facilitarea legăturii cu universităţi, administraţie ....................................................................... 1 2 9
h) Facilitarea legăturii cu firme ....................................................................................................... 1 2 9
i) Sprijinirea incubatoarelor de afaceri........................................................................................... 1 2 9
j) Suport pentru îmbunătăţirea reputaţiei regiunii / cluster-ului....................................................... 1 2 9
k) Facilitarea transmiterii de informaţii (nevoile pieţei, situaţia pieţei, noi reglementări...) ............. 1 2 9
l) Facilitarea relaţiei trans - naţionale cu alte clustere sau arii geografice .................................... 1 2 9
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Q23

[CLUSTER:] În opinia dvs., în care arii ar trebui autorităţile publice să îşi îmbunătăţească activităţile lor pentru
sprijinirea mai bună a dezvoltării cluster-ului dvs.?
[REGION:] În opinia dvs., în care arii ar trebui autorităţile publice să îşi îmbunătăţească activităţile lor pentru
sprijinirea mai bună a dezvoltării regiunii dvs.?
MAI MULTE RĂSPUNSURI POSIBILE
- Ar trebui îmbunătăţit ............................................................................ 1
- Nu ar trebui îmbunătăţit ....................................................................... 2
- NŞ/NR.................................................................................................. 9
a) Suport financiar direct pentru finanţarea proiectelor specifice .................................................... 1 2 9
b) Facilitarea procedurilor administrative ........................................................................................ 1 2 9
c) Furnizarea clădirilor sau altor infrastructuri ................................................................................. 1 2 9
d) Programe de reducere a impozitelor pentru activităţi de Cercetare&Dezvoltare şi cheltuieli de inovare
........................................................................................................................................................ 1 2 9
e) Programe de reducere a impozitelor pentru activităţi non - Cercetare&Dezvoltare şi non - cheltuieli de inovare
........................................................................................................................................................ 1 2 9
f) Organizare de evenimente publice (târguri, delegaţii comerciale)............................................... 1 2 9
g) Facilitarea legăturii cu universităţi, administraţie ........................................................................ 1 2 9
h) Facilitarea legăturii cu firme ........................................................................................................ 1 2 9
i) Sprijinirea incubatoarelor de afaceri............................................................................................. 1 2 9
j) Suport pentru îmbunătăţirea reputaţiei regiunii / cluster-ului........................................................ 1 2 9
k) Facilitarea transmiterii de informaţii (nevoile pieţei, situaţia pieţei, noi reglementări...) .............. 1 2 9
l) Facilitarea relaţiei trans - naţionale cu alte clustere sau arii geografice ...................................... 1 2 9

Q24.

[CLUSTER:] Consideraţi că dezvoltarea relaţiilor cu alte clustere europene active în acelaşi sector de afaceri
este:
[REGION:] Consideraţi că dezvoltarea relaţiilor cu alte regiuni europene active în acelaşi sector de afaceri este:
CITEŞTE – DOAR UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL
- o ameninţare, sau................................................................................ 1
- o oportunitate....................................................................................... 2
- NŞ/NR.................................................................................................. 9

D6.

În final, aş dori să vă întreb dacă Comisia Europeană ar avea permisiunea dvs. sau nu să vă recontacteze în
viitor pentru a vă informa despre oportunităţile pe care aceasta le oferă firmelor care fac parte din clustere.
Dacă sunteţi de acord, vom dezvălui numele companiei dvs. Comisiei Europene, dacă nu sunteţi de acord,
compania dvs. va rămâne anonimă.
CITEŞTE – DOAR UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL
- Acceptă să fie recontactat ulterior ....................................................... 1
- Nu acceptă să fie recontactat ulterior .................................................. 2
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