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Metodologie 

 
Completarea unui chestionar este adeseori un exercițiu agreabil pentru respondenți ș i deopotrivă 

util  celor interesați de rezultate prin informațiile consistente care se pot obține din cercetare. 

 

 AAFBR reunește membri din diverse companii ș i industrii, specialiști cu îndatoriri diferite, care 

sunt legați de preocupări profesionale comune. Prin urmare percepțiile și opiniile exprimate în 

acest sondaj aparțin membrilor ș i nu asociației din care fac parte, iar prezentul raport indică 

modul în care se distribuie ș i se grupează aceste opinii individuale.  

 

Sondajul a investigat percepțiile membrilor cu privire la evoluția câtorva aspecte ș i sectoare 

economice în contextul pandemiei COVID19. La chestionar au răspuns un număr de 55 membri 

AAFBR în perioada 17- 23 Noiembrie 2020.  

Întrebările au fost construite într-o echipă de proiect in cadrul AAFBR. Derularea cercetării în 

teren, colectarea răspunsurilor, prelucrarea datelor ș i întocmirea acestui raport a fost făcută prin 

curtoazia ACCESS BUSINESS SRL.  

 

Chestionarul cuprinde 27 întrebări, din care întrebarea nr 14 conține la rândul ei 8 părti distincte, 

ridicând astfel numărul total al subiectelor investigate la 34.  

Chestionarul nu a conținut întrebări demografice, astfel toate răspunsurile reflectă percepțiile 

participanților fară sa verificăm distribuții in funcție de caracteristicile comune ale acestora (ex: 

funcție, departament, vârsta etc)  

 

Răspunsurile fiecărei  întrebări sunt prezentate în raport grafic, în ordine cronologica. Fiecărei 

întrebări îi  corespund câte doua grafice de tip „bar chart” pe aceiași pagina. Acestea indică 

distribuția răspunsurilor pe total participanți atât procentual cât ș i în mărime absolută. Cele mai 

multe întrebări au ș i un al treilea grafic de tip „pie-chart” pentru o reprezentare complementară, 

considerată  în anumite situații poate mai sugestivă.  

 

Distribuțiile statistice astfel obținute pun la dispoziție o imagine consistentă si sistematică a 

percepțiilor investigate. 

 

 

 

ACCESS BUSINESS 
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Chestionarul 
 

Nr 
pag 

Intrebarea 

1.  1. Care este așteptarea dvs. în ceea ce privește rata șomajului pentru următoarele 12 luni? 

2.  2.  În ce măsură considerați că educația de la distanță reprezintă o soluție și după terminarea 
pandemiei? 

3.  3.  După terminarea pandemiei cât din timpul dedicat activității profesionale estimați că se va 
desfășură de acasă? 

4.  4.  În ce măsură considerați că importul de forță de munca va continua în Romania în 2021? 

5.  5.  Cum credeți că vor reacționa companiile în situația în care se va deschide o noua piață, cea a 
muncii de la distanță? 

6.  6.  Cum credeți că va evolua volumul tranzacțiilor online în următoarele 12 luni? 

7.  7.  Cum credeți că vor evolua economiile în bănci ale populației în 2021 fata de 2020? 

8.  8.  Cât de mult din venitul realizat estimați că au economisit în medie Românii în timpul 
pandemiei? 

9.  9.  În ce măsură considerați ca pandemia COVID are impact negativ asupra evoluției creșterii 
creanțelor neîncasate (blocajului financiar în economie)? 

10.  10. În ce măsură considerați că vânzările on line din perioada pandemiei au dat mai multa 
încredere cardurilor bancare? 

11.  11.  Cum credeți că vor evolua vânzările retail în următoarele 12 luni? 

12.  12.  În ce măsură va așteptați ca vânzările on line să crească în detrimentul vânzărilor în rețeaua 
de comercianți după terminarea pandemiei? 

13.  13.  Care din industriile următoare va așteptați să aibă cea mai mare creștere în 2021   (Selectați 
maxim 3 opțiuni) ? 

14.  14. Cât de mare estimați impactul negativ al pandemiei asupra vânzărilor în 2021 în următoarele 
industrii:  [a) Elecrocasnice] 

15.  14. Cât de mare estimați impactul negativ al pandemiei asupra vânzărilor în 2021 în următoarele 
industrii:  [b) IT] 

16.  14. Cât de mare estimați impactul negativ al pandemiei asupra vânzărilor în 2021 în următoarele 
industrii:  [c) Industrie alimentara si băuturi] 

17.  14. Cât de mare estimați impactul negativ al pandemiei asupra vânzărilor în 2021 în următoarele 
industrii:  [d) HORECA] 

18.  14. Cât de mare estimați impactul negativ al pandemiei asupra vânzărilor în 2021 în următoarele 
industrii:  [e)Banking] 

19.  14. Cât de mare estimați impactul negativ al pandemiei asupra vânzărilor în 2021 în următoarele 
industrii:  [f)Construcții] 
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20.  14. Cât de mare estimați impactul negativ al pandemiei asupra vânzărilor în 2021 în următoarele 
industrii:  [g) Infrastructura rutiera] 

21.  14. Cât de mare estimați impactul negativ al pandemiei asupra vânzărilor în 2021 în următoarele 
industrii:  [h) Industria auto] 

22.  15. Care sunt primele trei cele mai frecvente cumpărături realizate online de la începutul 
pandemiei (Selectați maxim 3 opțiuni)? 

23.  16. Cât de mult estimați că au cumpărat românii în timpul pandemiei de la producători locali fața 
de perioada anterioară? 

24.  17.  Care sunt așteptările dumneavoastră în legătură cu prețul locuințelor din mediul urban în 
următoarele 12 luni? 

25.  18.  Care sunt așteptările dumneavoastră în legătură cu prețul chiriilor din marile orașe  în 
următoarele 12 luni? 

26.  19.  Care sunt așteptările dumneavoastră în legătură cu prețul spațiilor din clădirile de birouri  în 
următoarele 12 luni? 

27.  20.  În ce măsură credeți că telemunca va determina creșterea prețurilor locuințelor din mediul 
rural? 

28.  21.  În ce măsură credeți că vânzările online vor determina scăderea prețurilor de achiziție/ 
închiriere a spațiilor comerciale? 

29.  22. Care sunt așteptările dumneavoastră în legătură cu prețul caselor fată de cel al 
apartamentelor în următoarele 12 luni 

30.  23.  Cum considerați că vor evolua împrumuturile către IMM în următoarele 12 luni? 

31.  24.  Cum credeți că va evolua economia (PIB-ul) în următoarele 12 luni? 

32.  25.  Care credeți că va fi forma revenirii din criza economica generata de COVID? 

33.  26. La ce nivel  credeți că se va situa  ROBOR la 3 luni în anul următor? 

34.  27. La ce nivel  credeți că se va situa deficitul bugetar la finele anului următor? 
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15% 13%

73%

a)  va scădea b)  va rămâne constantă C) va crește

1) Care este așteptarea dvs. în ceea ce privește rata șomajului 
pentru următoarele 12 luni?

8 7

40

a)  va scădea b)  va rămâne constantă C) va crește

1) Care este așteptarea dvs. în ceea ce privește rata șomajului 
pentru următoarele 12 luni?

15%

13%

73%

1) Care este așteptarea dvs. în ceea ce privește rata șomajului 
pentru următoarele 12 luni?

a)  va scădea

b)  va rămâne constantă

C) va crește
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49%

36%

15%

a)  în mică măsură b)  in oarecare măsură C)  în mare măsură

2) În ce măsură considerați că educația de la distanță reprezintă 
o soluție și după terminarea pandemiei?

27

20

8

a)  în mică măsură b)  in oarecare măsură C)  în mare măsură

2) În ce măsură considerați că educația de la distanță 
reprezintă o soluție și după terminarea pandemiei?

49%

36%

15%

2) În ce măsură considerați că educația de la distanță reprezintă 
o soluție și după terminarea pandemiei?

a)  în mică măsură

b)  in oarecare măsură

C)  în mare măsură
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26 25

4

a) 0% - 33% b) 33% - 67% C) 67% - 100%

3)  După terminarea pandemiei cât din timpul dedicat 
activității profesionale estimați că se va desfășură de acasă?

47% 45%

7%

a) 0% - 33% b) 33% - 67% C) 67% - 100%

3)  După terminarea pandemiei cât din timpul dedicat 
activității profesionale estimați că se va desfășură de acasă?

47%

45%

7%

3)  După terminarea pandemiei cât din timpul 
dedicat activității profesionale estimați că se va 

desfășură de acasă?

a) 0% - 33%

b) 33% - 67%

C) 67% - 100%
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27%

53%

20%

a)  în mică măsură b)  in oarecare măsură C)  în mare măsură

4) În ce măsură considerați că importul de forță de munca va 
continua în Romania în 2021?

15

29

11

a)  în mică măsură b)  in oarecare măsură C)  în mare măsură

4) În ce măsură considerați că importul de forță de munca va 
continua în Romania în 2021?

27%

53%

20%

4) În ce măsură considerați că importul de forță 
de munca va continua în Romania în 2021?

a)  în mică măsură

b)  in oarecare măsură

C)  în mare măsură



 

 

  5 | 38 

 

AAFBR Survey Report Nov 2020 vnnv26200000          

    

0

1

4

7

10

11

12

15

21

37

47

Vor fi  preferați angajații locali din patriotism

Telemunca nu va influența piața muncii

Vor fi  preferați angajații locali deoarece controlul 
acestora este mai ușor posibil

Veniturile angajaților la distanță vor crește

Salariile vor tinde să scadă la presiunea masiva a 
angajaților din tari sărace

Veniturile angajaților se vor diminua pentru munca la 
distanta

Vor fi  preferați angajații locali deoarece periodic se pot 
organiza întâlniri directe

Salariile în UE vor tinde să se echivaleze pentru aceleași 
roluri

Companiile vor reduce beneficiile acordate

Vor fi  angajați profesioniști din alte orașe/state

Companiile vor reduce sediul fizic

5.  Cum credeți că vor reacționa companiile în situația în care se va deschide o noua 
piață

0%

2%

7%

13%

18%

20%

22%

27%

38%

67%

85%

Vor fi  preferați angajații locali din patriotism

Telemunca nu va influența piața muncii

Vor fi  preferați angajații locali deoarece controlul 
acestora este mai ușor posibil

Veniturile angajaților la distanță vor crește

Salariile vor tinde să scadă la presiunea masiva a 
angajaților din tari sărace

Veniturile angajaților se vor diminua pentru munca la 
distanta

Vor fi  preferați angajații locali deoarece periodic se pot 
organiza întâlniri directe

Salariile în UE vor tinde să se echivaleze pentru aceleași 
roluri

Companiile vor reduce beneficiile acordate

Vor fi  angajați profesioniști din alte orașe/state

Companiile vor reduce sediul fizic

5.  Cum credeți că vor reacționa companiile în situația în care se va deschide o 

noua piață
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11%

89%

b)  va rămâne constantă C) va crește

6) Cum credeți că va evolua volumul tranzacțiilor online în 
următoarele 12 luni?

6

49

b)  va rămâne constantă C) va crește

6) Cum credeți că va evolua volumul tranzacțiilor online în 
următoarele 12 luni?

11%

89%

6) Cum credeți că va evolua volumul tranzacțiilor 
online în următoarele 12 luni?

b)  va rămâne constantă

C) va crește
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22%

29%

49%

a)  vor scădea b)  vor rămâne relativ
constante

C) vor crește

7) Cum credeți că vor evolua economiile în bănci ale populației în 
2021 fata de 2020?

12

16

27

a)  vor scădea b)  vor rămâne relativ
constante

C) vor crește

7) Cum credeți că vor evolua economiile în bănci ale 
populației în 2021 fata de 2020?

22%

29%

49%

7) Cum credeți că vor evolua economiile în bănci 
ale populației în 2021 fata de 2020?

a)  vor scădea

b)  vor rămâne relativ
constante

C) vor crește
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45% 47%

7%

a) 0-10% b) 10% - 30% C) Peste 30%

8)  Cât de mult din venitul realizat estimați că au economisit 
în medie Românii în timpul pandemiei?

25 26 

4 

a) 0-10% b) 10% - 30% C) Peste 30%

8)  Cât de mult din venitul realizat estimați că au economisit în 
medie Românii în timpul pandemiei?

45%

47%

7%

8)  Cât de mult din venitul realizat estimați că au 
economisit în medie Românii în timpul 

pandemiei?

a) 0-10%

b) 10% - 30%

C) Peste 30%
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4%

27%

69%

a)  în mică măsură b)  in oarecare măsură C)  în mare măsură

9)  În ce măsură considerați ca pandemia COVID are impact 
negativ asupra evoluției creșterii creanțelor neincasate 

(blocajului financiar în economie)?

2

15

38

a)  în mică măsură b)  in oarecare măsură C)  în mare măsură

9)  În ce măsură considerați ca pandemia COVID are impact 
negativ asupra evoluției creșterii creanțelor neincasate 

(blocajului financiar în economie)?

4%

27%

69%

9)  În ce măsură considerați ca pandemia COVID 
are impact negativ asupra evoluției creșterii 
creanțelor neincasate (blocajului financiar în 

economie)?

a)  în mică măsură

b)  in oarecare măsură

C)  în mare măsură
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4%

36%

60%

a)  în mică măsură b)  in oarecare măsură C)  în mare măsură

10) În ce măsură considerați că vânzările on line din perioada 
pandemiei au dat mai multa încredere cardurilor bancare?

2

20

33

a)  în mică măsură b)  in oarecare măsură C)  în mare măsură

10) În ce măsură considerați că vânzările on line din perioada 
pandemiei au dat mai multa încredere cardurilor bancare?

4%

36%

60%

10) În ce măsură considerați că vânzările on line 
din perioada pandemiei au dat mai multa 

încredere cardurilor bancare?

a)  în mică măsură

b)  in oarecare măsură

C)  în mare măsură
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22%

47%

31%

a)  vor scădea b)  vor rămâne relativ constante C) vor crește

11)  Cum credeți că vor evolua vânzările retail în următoarele 12 
luni?

12

26

17

a)  vor scădea b)  vor rămâne relativ
constante

C) vor crește

11)  Cum credeți că vor evolua vânzările retail în următoarele 
12 luni?

22%

47%

31%

11)  Cum credeți că vor evolua vânzările retail în 
următoarele 12 luni?

a)  vor scădea

b)  vor rămâne relativ
constante

C) vor crește
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4%

56%

40%

a)  în mică măsură b)  in oarecare măsură C)  în mare măsură

12) În ce măsură va așteptați ca vânzările on line să crească în detrimentul 
vânzărilor în rețeaua de comercianți după terminarea pandemiei?

2

31

22

a)  în mică măsură b)  in oarecare măsură C)  în mare măsură

12) În ce măsură va așteptați ca vânzările on line să crească în 
detrimentul vânzărilor în rețeaua de comercianți după 

terminarea pandemiei?

4%

56%

40%

12) În ce măsură va așteptați ca vânzările on line 
să crească în detrimentul vânzărilor în rețeaua de 

comercianți după terminarea pandemiei?

a)  în mică măsură

b)  in oarecare măsură

C)  în mare măsură
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1

1

2

5

6

6

6

11

11

15

16

20

21

28

Curierat

Training on line

Activități ale gospodariilor private în calitate de angajator de 
personal

Învătămant

Hoteluri și restaurante

Tranzacții imobiliare

IT, programare, digitalizare

 Industria prelucrătoare si manufacturieră

Intermedieri financiare, asigurari

Comerț cu ridicata și amănuntul,  repararea autovehicolelor și 
motocicletelor

Transport și depozitare

Agricultură,  silvicultură,  pescuit

Construcții

Sănătate și asistență socială

13.  Care din industriile următoare va așteptați să aibă cea mai mare creștere în 2021   
(Selectați maxim 3 opțiuni) ?

2%

2%

4%

9%

11%

11%

11%

20%

20%

27%

29%

36%

38%

51%

Curierat

Training on line

Activități ale gospodariilor private în calitate de angajator de …

Învătămant

Hoteluri și restaurante

Tranzacții imobiliare

IT, programare, digitalizare

 Industria prelucrătoare si manufacturieră

Intermedieri financiare, asigurari

Comerț cu ridicata și amănuntul,  repararea autovehicolelor și …

Transport și depozitare

Agricultură,  silvicultură,  pescuit

Construcții

Sănătate și asistență socială

13.  Care din industriile următoare va așteptați să aibă cea mai mare creștere în 2021   
(Selectați maxim 3 opțiuni) ?
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40%
45%

15%

a) Nu mă aștept sa aibă vreun 
impact

b) Estimez un impact relativ
mic

c) Estimez un Impact
semnificativ

14 a)  Cât de mare estimați impactul negativ al pandemiei asupra 
vânzărilor în 2021 în următoarele industrii:  [a) Elecrocasnice]

22
25

8

a) Nu mă aștept sa aibă vreun 
impact

b) Estimez un impact relativ
mic

c) Estimez un Impact
semnificativ

14 a)  Cât de mare estimați impactul negativ al pandemiei 
asupra vânzărilor în 2021 în următoarele industrii:  [a) 

Elecrocasnice]

40%

45%

15%

14 a)  Cât de mare estimați impactul negativ al 
pandemiei asupra vânzărilor în 2021 în 

următoarele industrii:  [a) Elecrocasnice]

a) Nu mă aștept sa aibă 
vreun impact

b) Estimez un impact relativ
mic

c) Estimez un Impact
semnificativ
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64%

25%

11%

a) Nu mă aștept sa aibă vreun 
impact

b) Estimez un impact relativ
mic

c) Estimez un Impact
semnificativ

14 b)  Cât de mare estimați impactul negativ al pandemiei asupra 
vânzărilor în 2021 în următoarele industrii:  [b) IT]

35

14

6

a) Nu mă aștept sa aibă vreun 
impact

b) Estimez un impact relativ
mic

c) Estimez un Impact
semnificativ

14 b)  Cât de mare estimați impactul negativ al pandemiei 
asupra vânzărilor în 2021 în următoarele industrii:  [b) IT]

64%

25%

11%

14 b)  Cât de mare estimați impactul negativ al 
pandemiei asupra vânzărilor în 2021 în 

următoarele industrii:  [b) IT]

a) Nu mă aștept sa aibă 
vreun impact

b) Estimez un impact relativ
mic

c) Estimez un Impact
semnificativ
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49%

40%

11%

a) Nu mă aștept sa aibă vreun 
impact

b) Estimez un impact relativ
mic

c) Estimez un Impact
semnificativ

14 c) Cât de mare estimați impactul negativ al pandemiei asupra vânzărilor 
în 2021 în următoarele industrii:  [c) Industrie alimentara si bauturi]

27

22

6

a) Nu mă aștept sa aibă vreun 
impact

b) Estimez un impact relativ
mic

c) Estimez un Impact
semnificativ

14 c) Cât de mare estimați impactul negativ al pandemiei 
asupra vânzărilor în 2021 în următoarele industrii:  [c) 

Industrie alimentara si bauturi]

49%

40%

11%

14 c) Cât de mare estimați impactul negativ al 
pandemiei asupra vânzărilor în 2021 în 

următoarele industrii:  [c) Industrie alimentara si 
bauturi]

a) Nu mă aștept sa aibă 
vreun impact

b) Estimez un impact relativ
mic

c) Estimez un Impact
semnificativ
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2% 2%

96%

a) Nu mă aștept sa aibă vreun 
impact

b) Estimez un impact relativ
mic

c) Estimez un Impact
semnificativ

14 d) Cât de mare estimați impactul negativ al pandemiei asupra 
vânzărilor în 2021 în următoarele industrii:  [d) HORECA]

1 1

53

a) Nu mă aștept sa aibă vreun 
impact

b) Estimez un impact relativ
mic

c) Estimez un Impact
semnificativ

14 d) Cât de mare estimați impactul negativ al pandemiei 
asupra vânzărilor în 2021 în următoarele industrii:  [d) 

HORECA]

2%2%

96%

14 d) Cât de mare estimați impactul negativ al 
pandemiei asupra vânzărilor în 2021 în 

următoarele industrii:  [d) HORECA]

a) Nu mă aștept sa aibă 
vreun impact

b) Estimez un impact relativ
mic

c) Estimez un Impact
semnificativ
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22%

55%

24%

a) Nu mă aștept sa aibă vreun 
impact

b) Estimez un impact relativ
mic

c) Estimez un Impact
semnificativ

14 e)  Cât de mare estimați impactul negativ al pandemiei asupra 
vânzărilor în 2021 în următoarele industrii:  [e)Banking]

12

30

13

a) Nu mă aștept sa aibă vreun 
impact

b) Estimez un impact relativ
mic

c) Estimez un Impact
semnificativ

14 e)  Cât de mare estimați impactul negativ al pandemiei 
asupra vânzărilor în 2021 în următoarele industrii:  [e)Banking]

22%

55%

24%

14 e)  Cât de mare estimați impactul negativ al 
pandemiei asupra vânzărilor în 2021 în 

următoarele industrii:  [e)Banking]

a) Nu mă aștept sa aibă 
vreun impact

b) Estimez un impact relativ
mic

c) Estimez un Impact
semnificativ
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18%

51%

31%

a) Nu mă aștept sa aibă vreun 
impact

b) Estimez un impact relativ
mic

c) Estimez un Impact
semnificativ

14 f) Cât de mare estimați impactul negativ al pandemiei asupra vânzărilor 
în 2021 în următoarele industrii:  [f)Constructii]

10

28

17

a) Nu mă aștept sa aibă 
vreun impact

b) Estimez un impact
relativ mic

c) Estimez un Impact
semnificativ

14 f) Cât de mare estimați impactul negativ al pandemiei 
asupra vânzărilor în 2021 în următoarele industrii:  

[f)Constructii]

18%

51%

31%

14 f) Cât de mare estimați impactul negativ al 
pandemiei asupra vânzărilor în 2021 în 
următoarele industrii:  [f)Constructii]

a) Nu mă aștept sa aibă 
vreun impact

b) Estimez un impact relativ
mic

c) Estimez un Impact
semnificativ
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44%
38%

18%

a) Nu mă aștept sa aibă vreun 
impact

b) Estimez un impact relativ
mic

c) Estimez un Impact
semnificativ

14 g) Cât de mare estimați impactul negativ al pandemiei asupra vânzărilor 
în 2021 în următoarele industrii:  [g) Infrastructura rutiera]

24
21

10

a) Nu mă aștept sa aibă vreun 
impact

b) Estimez un impact relativ mic c) Estimez un Impact
semnificativ

14 g) Cât de mare estimați impactul negativ al pandemiei asupra vânzărilor în 
2021 în următoarele industrii:  [g) Infrastructura rutiera]

44%

38%

18%

14 g) Cât de mare estimați impactul negativ al 
pandemiei asupra vânzărilor în 2021 în următoarele 

industrii:  [g) Infrastructura rutiera]

a) Nu mă aștept sa aibă vreun 
impact

b) Estimez un impact relativ
mic

c) Estimez un Impact
semnificativ
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5%

24%

71%

a) Nu mă aștept sa aibă vreun 
impact

b) Estimez un impact relativ
mic

c) Estimez un Impact
semnificativ

14 h) Cât de mare estimați impactul negativ al pandemiei asupra 
vânzărilor în 2021 în următoarele industrii:  [h) Industria auto]

3

13

39

a) Nu mă aștept sa aibă vreun 
impact

b) Estimez un impact relativ
mic

c) Estimez un Impact
semnificativ

14 h) Cât de mare estimați impactul negativ al pandemiei 
asupra vânzărilor în 2021 în următoarele industrii:  [h) 

Industria auto]

5%

24%

71%

14 h) Cât de mare estimați impactul negativ al 
pandemiei asupra vânzărilor în 2021 în 

următoarele industrii:  [h) Industria auto]

a) Nu mă aștept sa aibă 
vreun impact

b) Estimez un impact relativ
mic

c) Estimez un Impact
semnificativ
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2%

2%

3.6%

15%

20%

33%

33%

36%

49%

64%

Utilitati

 Obiecte de Lux

 Sanatate, medicamente

g) Mobila

b)  Timp liber (carti bilete la spectacole etc.)

f) Inbracaminte

e) Electronice

d) Electrocasnice

c)  Bunuri de uz casnic

a) Alimente

15. Care sunt primele trei cele mai frecvente cumpărături realizate online de la 
începutul pandemiei (Selectați maxim 3 opțiuni)?

1

1

2

8

11

18

18

20

27

35

Utilitati

 Obiecte de Lux

 Sanatate, medicamente

g) Mobila

b)  Timp liber (carti bilete la spectacole etc.)

f) Inbracaminte

e) Electronice

d) Electrocasnice

c)  Bunuri de uz casnic

a) Alimente

15. Care sunt primele trei cele mai frecvente cumpărături realizate online de la 
începutul pandemiei (Selectați maxim 3 opțiuni)?
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5%

42%

53%

a) Mai puțin b) Aproximativ la fel C) Mult sau ceva mai mult

16)  Cât de mult estimați că au cumpărat românii în timpul 
pandemiei de la producători locali fața de perioada 

anterioară?

3

23

29

a) Mai puțin b) Aproximativ la fel C) Mult sau ceva mai mult

16)  Cât de mult estimați că au cumpărat românii în timpul 
pandemiei de la producători locali fața de perioada 

anterioară?

5%

42%53%

16)  Cât de mult estimați că au cumpărat românii 
în timpul pandemiei de la producători locali fața 

de perioada anterioară?

a) Mai puțin

b) Aproximativ la fel

C) Mult sau ceva mai mult
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35%

47%

18%

a)  vor scădea b)  vor rămâne relativ
constante

C) vor crește

17) Care sunt așteptările dumneavoastră în legătură cu 
prețul locuințelor din mediul urban în următoarele 12 luni?

19

26

10

a)  vor scădea b)  vor rămâne relativ
constante

C) vor crește

17) Care sunt așteptările dumneavoastră în legătură cu prețul 
locuințelor din mediul urban în următoarele 12 luni?

35%

47%

18%

17) Care sunt așteptările dumneavoastră în 
legătură cu prețul locuințelor din mediul urban în 

următoarele 12 luni?

a)  vor scădea

b)  vor rămâne relativ
constante

C) vor crește
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55%

35%

11%

a)  vor scădea b)  vor rămâne relativ
constante

C) vor crește

18) Care sunt așteptările dumneavoastră în legătură cu 
prețul chiriilor din marile orașe  în următoarele 12 luni?

30

19

6

a)  vor scădea b)  vor rămâne relativ
constante

C) vor crește

18) Care sunt așteptările dumneavoastră în legătură cu prețul 
chiriilor din marile orașe  în următoarele 12 luni?

55%35%

11%

18) Care sunt așteptările dumneavoastră în 
legătură cu prețul chiriilor din marile orașe  în 

următoarele 12 luni?

a)  vor scădea

b)  vor rămâne relativ
constante

C) vor crește
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93%

7%

a)  vor scădea b)  vor rămâne relativ constante

19)  Care sunt așteptările dumneavoastră în legătură cu 
prețul spațiilor din clădirile de birouri  în următoarele 12 

luni?

51

4

a)  vor scădea b)  vor rămâne relativ  constante

19)  Care sunt așteptările dumneavoastră în legătură cu prețul 
spațiilor din clădirile de birouri  în următoarele 12 luni?

93%

7%

19)  Care sunt așteptările dumneavoastră în 
legătură cu prețul spațiilor din clădirile de birouri  

în următoarele 12 luni?

a)  vor scădea

b)  vor rămâne relativ
constante
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44%
47%

9%

a)  în mică măsură b)  in oarecare măsură C)  în mare măsură

20)  În ce măsură credeți că telemunca va determina 
creșterea prețurilor locuințelor din mediul rural?

24
26

5

a)  în mică măsură b)  in oarecare măsură C)  în mare măsură

20)  În ce măsură credeți că telemunca va determina creșterea 
prețurilor locuințelor din mediul rural?

44%

47%

9%

20)  În ce măsură credeți că telemunca va 
determina creșterea prețurilor locuințelor din 

mediul rural?

a)  în mică măsură

b)  in oarecare măsură

C)  în mare măsură
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13%

51%

36%

a)  în mică măsură b)  in oarecare măsură C)  în mare măsură

21)  În ce măsură credeți că vânzările online vor determina 
scăderea prețurilor de achiziție/ închiriere a spațiilor 

comerciale?

7

28

20

a)  în mică măsură b)  in oarecare măsură C)  în mare măsură

21)  În ce măsură credeți că vânzările online vor determina 
scăderea prețurilor de achiziție/ închiriere a spațiilor 

comerciale?

13%

51%

36%

21)  În ce măsură credeți că vânzările online vor 
determina scăderea prețurilor de achiziție/ 

închiriere a spațiilor comerciale?

a)  în mică măsură

b)  in oarecare măsură

C)  în mare măsură
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53%

47%

a) Prețul caselor va crește mai mult 
decât cel al apartamentelor

b) Raportul între prețul celor doua 
tipuri de proprietăți va rămâne relativ 

constant

22) Care sunt așteptările dumneavoastră în legătură cu 
prețul caselor fată de cel al apartamentelor în următoarele 

12 luni

29

26

a) Prețul caselor va crește mai mult decât cel 
al apartamentelor

b) Raportul între prețul celor doua tipuri de 
proprietăți va rămâne relativ constant

22) Care sunt așteptările dumneavoastră în legătură cu prețul 
caselor fată de cel al apartamentelor în următoarele 12 luni

53%

47%

22) Care sunt așteptările dumneavoastră în 
legătură cu prețul caselor fată de cel al 
apartamentelor în următoarele 12 luni

a) Prețul caselor va crește 
mai mult decât cel al 

apartamentelor

b) Raportul între prețul celor 
doua tipuri de proprietăți va 

rămâne relativ constant
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24% 24%

53%

a)  vor scădea b)  vor rămâne relativ
constante

C) vor crește

23)  Cum considerați că vor evolua împrumuturile către IMM 
în următoarele 12 luni?

13 13

29

a)  vor scădea b)  vor rămâne relativ
constante

C) vor crește

23)  Cum considerați că vor evolua împrumuturile către IMM în 
următoarele 12 luni?

24%

24%

53%

23)  Cum considerați că vor evolua împrumuturile către IMM 
în următoarele 12 luni?

a)  vor scădea

b)  vor rămâne relativ
constante

C) vor crește
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16%

31%

2%

45%

5%

a) va scadea
semnificativ

b) va scadea
moderat

C)  va rămane 
la același nivel

d) va creste
moderat

e) va creste
semnificativ

24)  Cum credeți că va evolua economia (PIB-ul) în 
următoarele 12 luni?

9

17

1

25

3

a) va scadea
semnificativ

b) va scadea
moderat

C)  va rămane la 
același nivel

d) va creste
moderat

e) va creste
semnificativ

24)  Cum credeți că va evolua economia (PIB-ul) în 
următoarele 12 luni?

16%

31%

2%

45%

5%

24)  Cum credeți că va evolua economia (PIB-ul) 
în următoarele 12 luni?

a) va scadea semnificativ

b) va scadea moderat

C)  va rămane la același nivel

d) va creste moderat

e) va creste semnificativ
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13%

25%

13%

44%

2% 2% 2%

a) L b) U C) V d) W Swash Swoosh V inclinat
(revenire

lenta)

25)  Care credeți că va fi forma revenirii din criza economica 
generata de COVID?

7

14

7

24

1 1 1

a) L b) U C) V d) W Swash Swoosh V inclinat
(revenire

lenta)

25)  Care credeți că va fi forma revenirii din criza economica 
generata de COVID?

13%

25%

13%

44%

2%2%2%

25)  Care credeți că va fi forma revenirii din criza 
economica generata de COVID?

a) L

b) U

C) V

d) W

Swash

Swoosh

V inclinat (revenire lenta)
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2%

35%

62%

2%

a) între 0 si 1% b)  între 1% si 2% c)  între 2 si 3% d)  între 3 si 4%

26) La ce nivel  credeți că se va situa  ROBOR la 3 luni în anul 
următor?

1

19

34

1

a) între 0 si 1% b)  între 1% si 2% c)  între 2 si 3% d)  între 3 si 4%

26) La ce nivel  credeți că se va situa  ROBOR la 3 luni în anul 
următor?

0.018181818

0.345454545

0.618181818

0.018181818

26) La ce nivel  credeți că se va situa  ROBOR la 3 luni în anul 
următor?

a) între 0 si 1%

b)  între 1% si 2%

c)  între 2 si 3%

d)  între 3 si 4%
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4% 4%

29%

11%

53%

a) între 0 si 3% b)  între 3% si
4%

C)  între 4 si 5% d) între 5 si 6% e) peste 6%

27) La ce nivel  credeți că se va situa deficitul bugetar la 
finele anului următor?

2 2

16

6

29

a) între 0 si 3% b)  între 3% si 4% C)  între 4 si 5% d) între 5 si 6% e) peste 6%

27) La ce nivel  credeți că se va situa deficitul bugetar la finele 
anului următor?

4% 4%

29%

11%

53%

27) La ce nivel  credeți că se va situa deficitul 
bugetar la finele anului următor?

a) între 0 si 3%

b)  între 3% si 4%

C)  între 4 si 5%

d) între 5 si 6%

e) peste 6%


