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Acest sondaj urmărește să obțină opiniile dvs. despre competiția dintre companii și despre politicile de
competitivitate din Uniunea Europeană. Competiția reprezintă faptul că firme independente vând
produse sau servicii similare și se află în competiție între ele, de exemplu, pentru preț, calitate și servicii
pentru atragerea clienților. Vă va lua doar câteva minute din timpul dvs. pentru a răspunde la acest
chestionar . Răspunsurile dvs., care vor rămâne anonime, constituie informații foarte valoroase. Vă
mulțumim anticipat pentru cooperarea dvs.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Q1. Pentru fiecare din afirmațiile următoare, vă rog să îmi spuneți dacă sunteți total de acord, tindeți să fiți de
acord, tindeți să fiți în dezacord sau sunteți în total dezacord:
CITEȘTE ‐ ROTEȘTE ‐ UN SINGUR RĂSPUNS PE LINIE
‐

Total de acord ...................................................................................... 1

‐

Înclin să fiu de acord............................................................................. 2

‐

Înclin să nu fiu de acord ....................................................................... 3

‐

Dezacord total ...................................................................................... 4

‐

[Nu sunt în măsură să răspund – SPONTAN] ........................................ 8

‐

Nu știu / Nu răspund ............................................................................ 9

A., Competiția între companii permite prețuri mai bune pentru consumatori. ...................... 1 2 3 4 8 9
B., Competiția între companii permite mai multe alternative pentru consumatori. ............... 1 2 3 4 8 9
C., Acordurile dintre companii privind prețurile nu ar trebui să fie permise. .......................... 1 2 3 4 8 9
D., Ajutorul financiar dat de guverne companiilor le poate acorda acestora un avantaj nedrept față de
competitorii lor. ............................................................................................................ 1 2 3 4 8 9
E., Companiilor care primesc ajutor financiar de la guvernele lor nu ar trebui să le fie permis să intre în
competiții la nivel european. ........................................................................................ 1 2 3 4 8 9
F., Fuzionările între companii mari distorsionează competiția. ............................................... 1 2 3 4 8 9
G., Controlul competiției între companii la nivel național și european oferă beneficii consumatorilor și
societății din țara noastră. ............................................................................................ 1 2 3 4 8 9
H., Companiile mici ar trebui să fie protejate de competiția companiilor mari....................... 1 2 3 4 8 9

Q2. În ceea ce privește temele pe care tocmai le‐am discutat, ați auzit sau ați citit în media (TV, radio, internet,
presă, etc.) despre competiția din anul trecut?
‐

Da ......................................................................................................... 1
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‐

Nu ......................................................................................................... 2

‐

[NȘ/NR] ................................................................................................ 9

Q3. Din experiența dvs., în care dintre următoarele sectoare este o lipsă de competitivitate în ce priveşte prețurile şi
gama de produse, care cauzează cele mai multe probleme pentru consumatori? În primul rând? Și altul? [2
RĂSPUNSURI]
‐

telecomunicații și internet ................................................................... 1

‐

energie (gaze și electricitate) ............................................................... 2

‐

servicii financiare (bănci, asigurări, etc.) .............................................. 3

‐

servicii de transport (căi ferate, căi aeriene, etc.) ................................ 4

‐

distribuția alimentelor .......................................................................... 5

‐

produse farmaceutice (medicamente, produse pentru sănătate) ....... 6

‐

alt sector, vă rog specificați .................................................................. 7

‐

[niciunul dintre acestea]....................................................................... 8

‐

[NȘ/NR] ................................................................................................ 9

Q4. Tocmai mi‐ați spus că în următorul sector companiile nu sunt suficient de competitive între ele:
[inserează primul răspuns de la Q3]
Care este principala problemă, în acest sector?

[CITEȘTE ‐ MAI MULTE RĂSPUNSURI POSIBILE]
‐

Prețurile sunt prea mari ....................................................................... 1

‐

Calitatea produselor şi serviciilor nu este satisfăcătoare ..................... 2

‐

Sunt prea puține opțiuni sau nu există nici o opțiune .......................... 3

‐

Este dificil sau imposibil să schimbi furnizorii ...................................... 4

‐

[Altceva] .............................................................................................. 5

‐

[NȘ/NR] ................................................................................................ 9

Q5. Tocmai mi‐ați spus că în următorul sector companiile nu sunt suficient de competitive între ele:
[inserează al doilea răspuns de la Q3]
Care este problema principală?
[CITEȘTE ‐ MAI MULTE RĂSPUNSURI POSIBILE]
‐

Prețurile sunt prea mari ....................................................................... 1

‐

Calitatea produselor şi serviciilor nu este satisfăcătoare ..................... 2

‐

Sunt prea puține opțiuni sau nu există nici o opțiune .......................... 3

‐

Este dificil sau imposibil să schimbi furnizorii ...................................... 4

‐

[NȘ/NR] ................................................................................................ 9
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Q6. În care câmp al politicilor de competitivitate simțiți nevoia să fiți mai bine informat(ă)?
[CITEȘTE ‐ MAI MULTE RĂSPUNSURI POSIBILE]

D1.

‐

Interzicerea înțelegerilor asupra prețurilor (carteluri) ......................... 1

‐

Interzicerea abuzului de poziții puternice ale companiilor mari .......... 2

‐

Controlarea fuziunilor dintre companii ................................................ 3

‐

Controlarea ajutoarelor financiare de la guverne către companii ....... 4

‐

[Niciunul dintre acestea ‐ nu mă interesează]...................................... 5

‐

[Niciunul dintre acestea ‐ sunt deja suficient de informat] .................. 6

‐

[NȘ/NR] ................................................................................................ 9

Sexul
[NU ÎNTREBA ‐ MARCHEAZĂ RĂSPUNSUL CORESPUNZĂTOR]

D3.

‐

[1] Masculin

‐

[2] Feminin

Ce vârstă aveați când ați terminat ultima şcoală la zi?
[SCRIE VÂRSTA LA CARE A TERMINAT ŞCOALA]

D4.

‐

[_][_] .......................................................................................................... ani

‐

[ 0 0 ] ............................. [ÎNCĂ URMEAZĂ O FORMĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA ZI]

‐

[ 0 1 ] ........................ [NU A FOST VREODATĂ LA ŞCOALĂ CU CURSURI DE ZI]

‐

[ 9 9 ] ............................................................................. [Refuz/Fără răspuns]

În ce priveşte ocupația dvs. actuală, ați spune că sunteți întreprinzător pe cont propriu, angajat, muncitor
necalificat sau ați spune că nu aveți o activitate profesională? Înseamnă că sunteți...
[DACĂ VĂ ESTE DAT UN RĂSPUNS DIN CATEGORIA GENERALĂ, CITEŞTE SUB‐CATEGORIILE CORESPUNZĂTOARE]
- Întreprinzător pe cont propriu
Æ i.e. :
- agricultor, silvicultor, pescar ...............................................................................11
- proprietarul unui magazin, meşteşugar ..............................................................12
- specialist cu studii superioare (avocat, medic, contabil, arhitect,...) ..................13
- managerul unei companii....................................................................................14
- altceva .................................................................................................................15
- Angajat
Æ i.e. :
- specialist cu studii superioare angajat (medic, avocat, contabil, arhitect) .........21
- manager general, director, poziţie de management de top ...............................22
- poziţie managerială de mijloc .............................................................................23
- Funcţionar public.................................................................................................24
- Funcţionar, lucrător la birou ................................................................................25
- Alt angajat (vânzător, asistentă, etc...) ...............................................................26
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- altceva .................................................................................................................27
- Muncitor calificat
Æ i.e. :
- Maistru / supervizor (şef de echipă, etc...).........................................................31
- Muncitor calificat .................................................................................................32
- Muncitor necalificat .............................................................................................33
- altceva .................................................................................................................34
- Fără o activitate profesională
Æ i.e. :
- are grijă de gospodărie .......................................................................................41
- Student (la zi) ......................................................................................................42
- pensionar ...........................................................................................................43
- în căutarea unui loc de muncă ...........................................................................44
- altceva .................................................................................................................45
- [Refuz] ..................................................................................................................................99

D6.

Ați spune că locuiți în...?
‐

zonă metropolitană ...................................................................................... 1

‐

alt oraş / centru urban ................................................................................. 2

‐

zonă rurală ................................................................................................... 3

‐

[Refuz] .......................................................................................................... 9
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