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FLASH INNOBAROMETER 2007, FINAL QUESTIONNAIRE
INFORMAŢII DESPRE FIRMĂ
D1.

Voi începe cu câteva întrebări de bază despre firma dumneavoastră. Firma dumneavoastră
(inclusiv compania mamă şi alte sucursale) execută produse sau produce servicii, fără să luăm în
calcul vânzările sau serviciile post-vânzare în alte ţări?
NU CITI – UN SINGUR RĂSPUNS
-

D2N.

Da .................................................................................................................................1
Nu .................................................................................................................................2
[Nu ştie/Nu răspunde] ...................................................................................................9

Pentru următoarele întrebări, vă rog să limitaţi răspunsurile dumneavoastră la activităţile firmei doar
din România. Câţi angajaţi are firma dumneavoastră în România?

DACĂ D2N = NȘ/NR
D2.

Pentru următoarele întrebări, vă rog să limitaţi răspunsurile dumneavoastră la activităţile firmei doar
din România. Câţi angajaţi are firma dumneavoastră în România?
CITEŞTE – UN SINGUR RĂSPUNS
-

D3.

Mai puţin de 20 .............................................................................................................0
20-49.............................................................................................................................1
50-249...........................................................................................................................2
250-499.........................................................................................................................3
500 sau mai mulţi..........................................................................................................4
[Nu ştie/Nu răspunde] ...................................................................................................9
DACĂ MAI PUŢIN DE 20, MULŢUMIŢI ŞI ÎNCHEIAŢI INTERVIUL

Firma dumneavoastră a fost înfiinţată după 1 ianuarie 2000?
NU CITI - UN SINGUR RĂSPUNS
-

D4.

Da .................................................................................................................................1
Nu .................................................................................................................................2
[Nu ştie/Nu răspunde] ...................................................................................................9

Principalul domeniu de activitate al firmei se găseşte în unul dintre următoarele sectoare?
INTERVIEVATOR: DACĂ SE APLICĂ MAI MULT DE O CATEGORIE, ÎNTREBAțI DESPRE CELE MAI
CARACTERISTICE

CITEŞTE - UN SINGUR RĂSPUNS
D5.

ICT şi echipament comunicaţii .....................................................................................1
Software ......................................................................................................................2
Aeronautică şi spaţiu.....................................................................................................3
Biotehnologii [agricole, medicale, industriale] ...............................................................4
Medicamente ................................................................................................................5
Dispozitive medicale sau instrumente medicale ...........................................................6
Divertisment [film, radio şi TV, jocuri video, parcuri de distracţie, etc.].........................7
Altele .............................................................................................................................8

Comparând cifra de afaceri din 2006 cu cea din 2004, venitul anual al firmei dumneavoastră a
scăzut, a crescut sau a rămas aproximativ la fel (între plus sau minus 5%)?
NU CITI - UN SINGUR RĂSPUNS

-

A scăzut ........................................................................................................................1
A crescut ......................................................................................................................2
Aproximativ la fel...........................................................................................................3
[Nu ştie/Nu răspunde] ...................................................................................................9

DACĂ A SCĂZUT (D5 = 1)
D5a.

A scăzut...
CITEŞTE - UN SINGUR RĂSPUNS
-

...cu mai puţin de 5% ....................................................................................................1
...cu 5% până la 25% ....................................................................................................2
cu mai mult de 25% .....................................................................................................3
Nu ştie/Nu răspunde .....................................................................................................9

DACĂ A CRESCUT (D5 = 2)
D5b.

A crescut...
CITEŞTE - UN SINGUR RĂSPUNS
-

D6.

...cu mai puţin de 5% ....................................................................................................1
...cu 5% până la 9% ......................................................................................................2
...cu 10% până la 25% ..................................................................................................3
...cu 26% până la 50% ..................................................................................................4
...cu mai mult de 50% ...................................................................................................5
[Nu ştie/Nu răspunde] ...................................................................................................9

Care dintre următoarele sunt pieţe importante pentru bunurile si serviciile firmei dumneavoastră:
CITEŞTE - CODIFICĂ TOT CEEA CE SE APLICĂ
a)
b)
c)

Da ...............................................................................................1
Nu ...............................................................................................2
Nu ştie/Nu răspunde...................................................................9

Alte divizii ale firmei dumneavoastră ............................................................1 2 9
Alte firme ......................................................................................................1 2 9
Consumatori individuali ................................................................................1 2 9

D7.

NU SE VA ÎNTREBA, ÎNREGISTREAZĂ DIN BAZA DE DATE: codul CAEN al principalului
domeniu de activitate al firmei

D8a.

NU SE VA ÎNTREBA, ÎNREGISTREAZĂ DIN BAZA DE DATE: regiunea NUTS în care se află firma
(NIVEL REGIONAL DE EŞANTIONARE - BAZAT PE NUTS)

:
D8b.

-

999999 -

SECŢIUNEA 1: INOVAŢIE
Q1.

Inovaţia se întâmplă atunci când o firmă introduce un produs nou sau semnificativ îmbunătăţit, un
proces sau o metodă organizaţională. O firmă nu trebuie să dezvolte inovaţia în sine, dar poate
obţine inovaţia sau ideea de la alte firme sau organizaţii.
În ultimii doi ani firma dumneavoastră a realizat oricare dintre următoarele activităţi inovatoare?
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CITEŞTE - CODIFICĂ TOT CEEA CE SE APLICĂ
a)
b)
c)

Da ...............................................................................................1
Nu ...............................................................................................2
[Nu ştie/Nu răspunde].................................................................9

A introdus produse noi sau semnificativ îmbunătăţite ..................................1 2 9
A introdus servicii noi sau semnificativ îmbunătăţite ....................................1 2 9
A introdus procese noi sau semnificativ îmbunătăţite pentru fabricarea produselor sau producerea
serviciilor dvs................................................................................................1 2 9
A introdus logistică, procese de livrare sau distribuţie noi sau semnificativ îmbunătăţite 1
.....................................................................................................................2 9
A introdus procese de întreţinere, cum ar fi cele de mentenanţă, achiziţie, contabilitate sau
sisteme computerizate noi sau semnificativ îmbunătăţite ............................1 2 9
A introdus metode organizaţionale noi sau semnificativ îmbunătăţite, de exemplu o schimbare in
structura managerială, organizarea muncii sau noi metode de interacţiune cu alte firme.1
.....................................................................................................................2 9
Se aplică pentru unul sau mai multe patente ...............................................1 2 9
Am condus C&D [cercetare şi dezvoltare] interne........................................1 2 9
Am contractat C&D [cercetare şi dezvoltare] la alte firme, consultanţi, universităţi sau institute de
cercetare ......................................................................................................1 2 9

d)
e)
f)

g)
h)
i)

DACĂ TOATE RĂSPUNSURILE LA ÎNTREBAREA 1 SUNT “NU” SAU “NU ŞTIU” ÎNCHEIAŢI INTERVIUL
Q2. Cu aproximaţie, cât de mult a cheltuit firma dumneavoastră anul trecut pentru toate activităţile

inovatoare?
NU CITI - UN SINGUR RĂSPUNS
-

mai puţin de 100,000 euro [350,000 RON] ...................................................................1
100,000 până la 499,000 euro [350,000 - 1,700,000 RON]..........................................2
500,000 până la 1 milion euro [1,700,000 - 3,300,000 RON] .......................................3
1 milion până la 5 milioane euro [3,300,000 - 16,550,000 RON]..................................4
peste 5 milioane euro [16,550,000 RON]......................................................................5
[Nu ştie/Nu răspunde] ...................................................................................................9

ÎNTREABĂ DACĂ Q1H = DA SAU Q1I = DA
Q3.

Cu aproximaţie ce procent din totalul cheltuielilor firmei dumneavoastră pentru inovaţii a fost anul
trecut pentru C&D?
Completează............................................................................. ____________________ %
Nu ştie/Nu răspunde .................................................................................................999

ÎNTREABĂ DACĂ Q1H = DA SAU Q1I = DA
Q4.

Inovaţia poate sau nu, să implice activităţi C&D interne. Întreprinderile inovatoare ar putea
achiziţiona sau obţine soluţii inovatoare, proiecte de la furnizori externi. În ultimii doi ani firma
dumneavoastră a dezvoltat oricare din următoarele tipuri de inovaţii fără a utiliza C&D (fie intern
sau contractare C&D)?
CITEŞTE - CODIFICĂ TOT CEEA CE SE APLICĂ
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-

Da ...............................................................................................1
Nu ...............................................................................................2
[Nu ştie/Nu răspunde].................................................................9

Întreabă dacă Q1a = 1 sau Q1b = 1
a)
Una sau mai multe inovaţii de produs ..........................................................1 2 9
Întreabă dacă Q1c = 1 sau Q1d sau Q1e = 1
b)
Unul sau mai multe procese inovatoare .......................................................1 2 9
Întreabă dacă Q1f = 1
c)
Una sau mai multe inovaţii organizaţionale..................................................1 2 9

IF (Q1A = 1 OR Q1B = 1) AND (Q1C = 1 OR Q1D = 1 OR Q1E = 1). ELSE GO TO Q6
Q5.

Aţi afirmat că firma dumneavoastră a introdus atât inovații legate de produse sau servicii, cât și
legate de procese
Pe parcursul ultimilor doi ani, care dintre următoarele două tipuri de inovaţii au solicitat cel mai
mare efort din partea firmei?
CITEŞTE - UN SINGUR RĂSPUNS
-

Q6.

Inovaţia produsului........................................................................................................1
Inovaţia procesului ........................................................................................................2
Ambele, cam în aceeași măsură...................................................................................3
[Nu ştie/Nu răspunde] ...................................................................................................9

În ultimii doi ani, firma dumneavoastră a avut nevoie să furnizeze pregătire sau îmbunătăţirea
calificărilor pentru angajaţi? Această pregătire a fost necesară pentru...
CITEŞTE - CODIFICĂ TOT CEEA CE SE APLICĂ
-

Da ...............................................................................................1
Nu ...............................................................................................2
Nu ştie/Nu răspunde...................................................................9

Întreabă dacă Q1a = 1 sau Q1b = 1
a
)...inovaţiile produsului..................................................................................1 2 9
Întreabă dacă Q1c = 1 sau Q1d sau Q1e = 1
b)
...inovaţiile proceselor...................................................................................1 2 9
Întreabă dacă Q1f = 1
c)
...inovaţiile organizaţionale ...........................................................................1 2 9
Q7.

În ultimii doi ani, oricare dintre următoarele, au reprezentat o sursă importantă de idei pentru
activităţi inovative în cadrul firmei?
CITEŞTE - CODIFICĂ TOT CEEA CE SE APLICĂ
a)
b)
c)
d)
e)

Da ...............................................................................................1
Nu ...............................................................................................2
[Nu există această unitate / departament] ..................................8
[Nu ştie/Nu răspunde].................................................................9

Inginerii şi tehnicienii de producţie ai firmei dumneavoastră ........................1
Departamentul de marketing al firmei dumneavoastră ................................1
Personalul de proiectare al firmei dumneavoastră .......................................1
Managementul firmei dumneavoastră ..........................................................1
Departamentul de cercetare al firmei dumneavoastră .................................1

2
2
2
2
2

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

SECŢIUNEA 2: NON-C&D BAZAT PE INOVAŢIE
DACĂ Q1A = DA SAU Q1B = DA. ALTFEL TRECI LA ÎNTREBAREA Q10.
Q8.

În ultimii doi ani a introdus firma dumneavoastră produse noi sau semnificativ îmbunătăţite pentru
clienţii dumneavoastră, utilizând oricare dintre următoarele metode de inovare? Din nou, produsele
ar putea include bunuri sau servicii:
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CITEŞTE - CODIFICĂ TOT CEEA CE SE APLICĂ
a)
b)
c)
d)

Da ...............................................................................................1
Nu ...............................................................................................2
Nu ştie/Nu răspunde...................................................................9

Vânzarea de produse dezvoltate de alte companii, organizaţii sau persoane cu puţine sau fără
moficări de către firma dumneavoastră ........................................................1 2 9
Personalizarea sau modificarea produselor care au fost iniţial dezvoltate de alte companii,
organizaţii sau persoane ..............................................................................1 2 9
Dezvoltarea în interiorul firmei a unor produse total noi sau semnificativ îmbunătăţite1 2
.....................................................................................................................9
Dezvoltarea în întregime de noi produse în colaborare cu alte firme, consultanţi, universităţi, etc.
.....................................................................................................................1 2 9

DACĂ Q8B = DA. ALTFEL TRECI LA ÎNTREBAREA Q10.
Q9.

În ceea ce priveşte activităţile firmei dumneavoastră de a modifica produsele obţinute din alte
surse, firma dumneavoastră a obţinut informaţii, sfaturi sau sprijin pentru a vă ajuta la
personalizarea sau modificarea acestor produse de la:
CITEŞTE - CODIFICĂ TOT CEEA CE SE APLICĂ
a)
b)
c)
d)

Da ...............................................................................................1
Nu ...............................................................................................2
Nu ştie/Nu răspunde...................................................................9

Dezvoltatorul iniţial sau furnizorul acestor produse......................................1
Alte firme care utilizează produse similare...................................................1
Clienţii dumneavoastră, pentru aceste produse ...........................................1
Experţi, spre exemplu consultanţi, universităţi, etc. .....................................1

2
2
2
2

9
9
9
9

IF Q1C = 1 OR Q1D = 1 OR Q1E = 1. ELSE GO TO QUESTION 12
Q10.

În ultimii doi ani, firma dumneavoastră a introdus procese noi sau semnificativ îmbunătăţite
(inclusiv echipament de producţie, logistică, livrare sau sisteme de mentenanţă, etc.) utilizând
fiecare din următoarele metode:
CITEŞTE - CODIFICĂ TOT CEEA CE SE APLICĂ
a)
b)
c)
d)

Q11.

Da ...............................................................................................1
Nu ...............................................................................................2
[Nu ştie/Nu răspunde].................................................................9

Achiziţionare procese dezvoltate de alte companii, organizaţii sau persoane, cu puţine sau fără
moficări de către firma dumneavoastră ........................................................1 2 9
Personalizarea sau modificarea proceselor dezvoltate iniţial de alte companii, organizaţii sau
persoane ......................................................................................................1 2 9
Dezvoltarea în totalitate a noi procese sau îmbunătăţirea semnificativă a celor existente intern
.....................................................................................................................1 2 9
Dezvoltarea în întregime a noi procese sau îmbunătăţirea semnificativă a celor existente în
colaborare cu alte companii, consultanţi, universităţi, etc. ...........................1 2 9

În privinţa activităţilor firmei dumneavoastră de a modifica procesele obţinute din alte surse, firma
dumneavoastră a obţinut informaţii, sfaturi sau sprijin pentru a vă ajuta la personalizarea sau
modificarea acestor procese de la:
CITEŞTE - CODIFICĂ TOT CEEA CE SE APLICĂ
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a)
b)
c)
d)

Da ...............................................................................................1
Nu ...............................................................................................2
[Nu ştie/Nu răspunde].................................................................9

Dezvoltatorul iniţial sau furnizorul acestor procese ......................................1
Alte firme care utilizează procese similare ...................................................1
Clienţii dumneavoastră, pentru aceste procese ...........................................1
Experţi, spre exemplu consultanţi, universităţi, etc. .....................................1

2
2
2
2

9
9
9
9

DACĂ Q1A = 1 SAU Q1B = 1 SAU Q1C = 1 SAU Q1D = 1 SAU Q1E = 1. ALTFEL TRECI LA ÎNTREBAREA 13
Q12.

Pe parcursul ultimilor doi ani, ce procent aproximativ din timpul total al personalului, pentru
dezvoltarea produsului si procesul de inovaţie, a fost consumat pe:
CITEŞTE – NOTEAZĂ PROCENTELE
a)
b)
c)

Personalizarea sau modificarea produselor obţinute de la alte companii, organizaţii sau persoane
........................................................................................ ____________________ %
Dezvoltarea produselor sau proceselor intern ................... ____________________ %
Dezvoltarea produselor sau proceselor în colaborare cu alte companii, consultanţi, universităţi, etc.
........................................................................................ ____________________ %
...............................................................................100%

DACĂ Q1F = 1. ALTFEL TRECI LA ÎNTREBAREA Q14
Q13.

În ultimii doi ani, firma dumneavoastră a introdus metode organizaţionale noi sau semnificativ
îmbunătăţite (inclusiv schimbări în structura managerială, munca în cadrul organizaţiei sau metode
de interacţiune cu alte companii) utilizând oricare dintre următoarele metode:
CITEŞTE - CODIFICĂ TOT CEEA CE SE APLICĂ
a)
b)
c)
d)

Da ...............................................................................................1
Nu ...............................................................................................2
[Nu ştie/Nu răspunde].................................................................9

Adoptarea metodelor organizaţionale dezvoltate de alte companii, organizaţii sau persoane, cu
puţine sau fără modificări de către firma dumneavoastră. ...........................1 2 9
Personalizarea sau modificarea metodelor organizaţionale dezvoltate iniţial de alte companii,
organizaţii sau persoane ..............................................................................1 2 9
Dezvoltarea internă a unor metode organizaţionale noi sau semnificativ îmbunătăţite1 2
.....................................................................................................................9
Dezvoltarea unor metode organizaţionale noi sau semnificativ îmbunătăţite, în colaborare cu alte
companii, consultanţi, universităţi, etc..........................................................1 2 9

SECŢIUNEA 3: POLITICI DE SUSŢINERE
Q14.

În ultimii doi ani, firma dumneavoastră a aplicat pentru sau a primit sprijin de la oricare din
următoarele structuri de finanţare publică care sunt concepute pentru a sprijini inovaţia?
CITEŞTE - CODIFICĂ TOT CEEA CE SE APLICĂ
-

Da ...............................................................................................1
Nu ...............................................................................................2
Nu ştie/Nu răspunde...................................................................9

6

a)
b)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
k)

Sprijin direct de finanţare a C&D bazat pe proiecte de inovaţie...................1
Sprijin direct de finanţare a proiectelor de inovaţie fără implicarea C&D .....1
Subvenţii pentru clădiri sau alte infrastructuri pentru activităţi de inovaţie...1
Subvenţii pentru achiziţie de maşini, echipament sau software ...................1
Reduceri de taxe pentru cheltuieli C&D .......................................................1
Reduceri de taxe pentru cheltuieli, altele decât C&D ...................................1
Prezenţa sau participarea la târguri de comerţ sau misiuni de comerţ ........1
Colaborarea cu universităţi şi institute de cercetare ....................................1
Colaborare cu companii ...............................................................................1
Informaţii despre cerinţele pieţei, condiţiile de pe piaţă, noi reglementări, etc.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

9
9
9
9
9
9
9
9
9
2 9

DACĂ DA LA ORICE ITEM LA Q14
Q15.

A fost sprijinul din fondurile publice crucial pentru oricare din proiectele de inovaţie ale firmei
dumneavoastră, spre exemplu că inovaţia nu ar fi putut fi dezvoltată sau introdusă fără sprijin?
NU CITI - UN SINGUR RĂSPUNS
-

Da .................................................................................................................................1
Nu .................................................................................................................................2
Nu ştie/Nu răspunde .....................................................................................................9
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