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AA..  CCOONN..  SSEERRVV..  
AANNCCHHEETTAA  DDEE  CCOONNJJUUNNCCTTUURRĂĂ  

PRIVIND SITUAŢIA ŞI PERSPECTIVELE ACTIVITĂŢII 
DIN SERVICII 

 Domnule Director,   Cu ajutorul dumneavoastră, ne propunem să completăm datele statistice curente cu informaţii calitative despre evoluţia previzibilă pe termen scurt a sectorului de servicii şi problemele cu care se confruntă acest important domeniu al economiei naţionale.  Întrebările din chestionar solicită opiniile dumneavoastră, pe baza experienţei acumulate şi a informaţiilor conjuncturale de care dispuneţi, cu privire la aspectele economice care caracterizează activitatea de servicii prezentă şi de perspectivă a întreprinderii pe care o conduceţi.  Vă mulţumim pentru sprijinul acordat şi exprimăm speranţa că rezultatele finale ale anchetei la care aţi contribuit, să vă intereseze şi să vă fie utile.  
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Activitatea principală, denumire:  ......................................... 
    

             …………………….......................... (semnătura conducătorului întreprinderii) L.S.  Nr....................................din....... 2016 
     Chestionarul poate fi completat on-line la adresa: https://esop.insse.ro/esop-web/      Dacă doriţi să completaţi pe suport de hârtie, vă rugăm să transmiteţi chestionarul        completat integral  şi corect până la data de..............2016, la............................... 

 Aprobat de Institutul Naţional de Statistică în baza Legii nr. 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede:  - " Institutul Naţional de Statistică este autorizat să solicite şi să obţină gratuit date statistice de la toate persoanele fizice şi juridice rezidente în România sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României”. - Constituie contravenţii faptele prevăzute la Art.45 litera a), b), c) din Legea nr.226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România.   
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BIFAŢI    NUMAI O VARIANTĂ DE RĂSPUNS, SPECIFICĂ ÎNTREPRINDERII DUMNEAVOASTRĂ 
 
MODUL 1   

 
1. Apreciaţi că evoluţia situaţiei economice a întreprinderii dumneavoastră în ultimele 3 luni:  

                                s-a îmbunătăţit    1    a rămas aproximativ aceeaşi     2    s-a înrăutăţit     3 
 

2.   Apreciaţi că cererea de servicii (cifra de afaceri) a întreprinderii dumneavoastră,  
       în ultimele 3 luni: 

                                a crescut     1            a fost aproximativ aceeaşi     2              a scăzut      3 
 

3.  Estimaţi că cererea de servicii (cifra de afaceri) a întreprinderii dumneavoastră,  
        în următoarele 3 luni: 

                          va creşte     1                  va fi aproximativ aceeaşi       2           va scădea       3 
 

4.   Apreciaţi că numărul de salariaţi din întreprinderea dumneavoastră, în ultimele 3 luni: 
              a crescut     1            a fost aproximativ acelaşi     2              a scăzut     3 
 
5.   Estimaţi că numărul de salariaţi din întreprinderea dumneavoastră, în următoarele 3 luni: 

                             va creşte     1                va fi aproximativ acelaşi       2             va scădea     3 
 
                6.   Estimaţi că preţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor pe care le efectuaţi, în următoarele 3 luni: 
                                vor creşte     1                   vor fi stabile      2                          vor scădea    3 
 

 MODUL 2  
  7. Există cauze care limitează situaţia economică a întreprinderii dumneavoastră ? 

    Da         1                                      Nu         2 
   7.1.Dacă Da, acestea sunt (bifaţi  cauzele): 
      - cererea insuficientă...............................................................................   01 
      - lipsa forţei de muncă..............................................................................  02 
      - lipsa spaţiului şi/sau a echipamentelor..................................................  03 
      - probleme financiare...............................................................................  04 
      - altele (specificaţi)...................................................................................  05 
 
 8.  Dacă cererea de servicii creşte, aţi putea creşte volumul activitaţii cu resursele de care dispuneţi în prezent ? 
    Da          1                                       Nu         2 
    Dacă Da, cu cât?..................................................................................................... └─┴─┴─┘% 

  


