
Stimate domn / Stimată doamnă, 

 

Vă reamintim că ați acceptat să participați la un sondaj online pentru o cercetare efectuată de Comisia 

Europeană. 

 

Dacă ați completat chestionarul, vă rugăm să ignorați acest e-mail. 

 

Dacă nu ați completat chestionarul, v-am fi recunoscători dacă ați putea-o face până pe 14 octombrie 

2018. 

 

Faceți clic aici pentru a accesa chestionarul 

 

Cu stimă, 

Consiliul Arhitecților din Europa (ACE) 

GfK Social and Strategic Research 

 

——————————————— 

 

Stimate domn / Stimată doamnă, 

 

În numele Consiliului Arhitecților din Europa, doresc să vă invit să participați la o cercetare a Comisiei 

Europene. Acest sondaj online face parte dintr-un proiect mai amplu privind renovările energetice și 

construcția de clădiri cu consum de energie apropiat de zero în Europa. 

 

În cadrul sondajului vă vom întreba despre tipul lucrărilor pe care le-ați efectuat, despre caracteristicile 

energetice si despre cererea de soluții eficiente din punct de vedere energetic. Dacă o altă persoană 

din compania dvs. este într-o poziție mai bună pentru a răspunde la astfel de întrebări, vă rugăm să îi 

trimiteți acest e-mail. 

 

Puteți accesa chestionarul prin intermediul link-ului de mai jos. Completarea chestionarului va dura 

aproximativ 10-15 minute. Vă rugăm să completați chestionarul până pe 14 octombrie 2018. 

 

Faceți clic aici pentru a accesa chestionarul 

 

Renovarea clădirilor existente și transformarea acestora în clădiri cu consum de energie apropiat de zero 

reprezintă o prioritate cheie în procesul de elaborare a politicilor Comisiei Europene. Pentru mai multe 

detalii despre această cercetare, consultați scrisoarea de asistență online a Comisiei Europene. 

 

Comisia a contractat compania GfK pentru a desfășura acest sondaj la nivel european. GfK va asigura 

anonimatul răspunsurilor dvs. la acest sondaj. Rezultatele vor fi analizate la nivel agregat, iar numele dvs. 

sau numele firmei dvs. nu vor fi menționate în nici un raport. Pentru mai multe detalii despre modul în 

care GfK asigură confidențialitatea răspunsurilor dvs., faceți clic aici. 

 

Aș dori să vă mulțumesc anticipat pentru completarea chestionarului. Participarea dvs. la acest sondaj 

este foarte importantă pentru noi. 

 

Cu stimă, 

Consiliul Arhitecților din Europa (ACE) 

GfK Social and Strategic Research 

 

- 

https://web70.gfk.com/projects/BEL_471419_A/addrandom.asp
https://web70.gfk.com/projects/BEL_471419_A/addrandom.asp
http://www.significant.be/presentaties/European%20Commission_support_letter_building_energy.pdf
http://www.significant.be/presentaties/privacy_statement-architect_survey.pdf


GfK Social and Strategic Research colaborează cu organizații guvernamentale și neguvernamentale 

pentru a studia aspecte relevante pentru politicile publice. 

www.gfk.com/en-be/industries/social-and-strategic-research 

http://www.gfk.com/en-be/industries/social-and-strategic-research

