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REZUMAT 

Prezentul capitol conține datele principale obținute în cadrul studiului în scopul determinării indicatorilor Raza de 

acțiune și Eficacitate ale organizațiilor ODIMM și MIEPO. 

În 2015, când s-a petrecut studiul baseline, raza de acțiune a ODIMM printre companiile țintă reprezenta 2%. În 

2017, aceasta a crescut și cuprinde 6% din ÎMM-uri. Indicatorul raza de acțiune pentru MIEPO în sondajul baseline 

a constituit 0% (în sondaj nu s-a nimerit niciun exportator care a beneficiat de serviciile MIEPO). În studiul actual 

(efectuat în 2017 pentru anul 2016) raza de acțiune MIEPO constituie 5% din exportatori. 

Se recomandă compararea indicatorilor razei de acțiune a organizațiilor din studiul actual cu indicatorii obținuți în 

studiul baseline. Motivele pentru această comparație sunt explicate în limitele și barierile cercetării la punctul 1. 

Eficacitea organizațiilor ODIMM și MIEPO de asemenea este în creștere în comparație cu datele baseline. Așadar, 

eficacitatea ODIMM constituie 76%, iar eficacitatea MIEPO - 59%. 

Indicatorii Raza de acțiune și Eficacitate în 2017 

Numele Indicatorului Unitate de măsură Studiul actual (2017) 

Raza de acțiune ODIMM sporită % 6 

Eficacitatea ODIMM sporită % 76 

Raza de acțiune MIEPO sporită % 5 

Eficacitatea MIEPO sporită % 59 

Aspecte generale 

Respondenții care au participat la studiu în 2017 dețin funcții de director, administrator sau au titlu de proprietar 

al afacerii în proporție de 52%. În același timp, 39% dintre respondenți sunt contabili, și 8% sunt manageri de 

nivelul doi. În comparație cu studiile din anii precedenți a crescut numărul de directori/administratori și contabili 

care au răspuns la întrebări. 

În 2017, 5% din companiile care au participat la studiu practica activitate de export, iar 22% spun că importă în 

Moldova. Astfel, 73% dintre companiile care au participat la studiul din 2017 nu practică nici activitate de import 

nici de export. 

ODIMM – Evaluarea opiniei întreprinderilor Mici și Mijlocii 

Notorietatea ODIMM în rândul ÎMM-urilor a fost determinată prin identificare ponderilor de întreprinderi care 

cunosc de ODIMM și a celor care au auzit de organizație dar nu cunosc detalii despre ea. Astfel, în 2017, 10% dintre 

companiile micro, mici și mijlocii cunosc de ODIMM, iar 34% dintre reprezentanții companiilor spun că au auzit de 

ODIMM dar nu cunosc detalii despre această organizație. În acest sens, comparativ cu anii precedenți, numărul 

companiilor care au auzit sau cunosc despre ODIMM este în creștere. Așadar, în 2017 cu 25% mai multe ÎMM-uri 

au auzit despre ODIMM decât în 2015, și cu 16% mai multe companii țintă a organizației au auzit de ea decât în 

2016. 

În 2017, 15% dintre ÎMM-uri declară că au accesat site-ul odimm.md. Ponderea companiilor țintă a ODIMM care au 

accesat site-ul organizației este cu 7p.p. mai mică decât în anul precedent. Printre beneficiarii ODIMM, rata 

accesării site-ului organizației este mai înaltă. Astfel, 66% dintre beneficiarii ODIMM din 2016 au accesat site-ul 

odimm.md, această pondere este cu 13 p.p. mai mică decât cea a beneficiarilor din 2015 care au accesat site-ul. 
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ODIMM – Evaluarea opiniei beneficiarilor programelor și serviciilor organizației 

În 2017, Net Promoter Score al ODIMM este excelent și constituie 81 puncte. NPS este un indicator care se 

utilizează pentru măsurarea loialității și măsurii în care beneficiarii unor servicii propriu-zise ar recomanda 

utilizarea acestora prietenilor și cunoscuților. NPS al ODIMM printre beneficiarii din 2016 este cu 13 puncte mai 

mare decât printre beneficiarii din 2015. Astfel, în rândurile beneficiarilor ODIMM din 2016 este mai mare 

ponderea beneficiarilor care ar recomanda serviciile organizației (81%), și lipsesc detractorii- beneficiari care nu ar 

recomanda organizația și ar defăima ODIMM. 

În general, printre beneficiarii ODIMM din 2016, 76% sunt foarte satisfăcuți de activitatea ODIMM, iar alte 20% 

spun că sunt satisfăcuți de activitatea organizației pe o notă de 4 (unde 1 – deloc satisfăcut, iar 5 – foarte 

satisfăcut). Cu atât mai mult, peste 77% dintre beneficiarii ODIMM din 2016 sunt foarte satisfăcuți de toate 

aspectele interacționării cu angajații organizației. Beneficiarii ODIMM din 2016 sunt cel mai mult satisfăcuți de 

receptivitatea și dorința de a ajuta a angajaților ODIMM. 

În studiul beneficiarilor ODIMM din 2016, 61% sunt beneficiari ai programului ”GEA”, 22% au beneficiat de 

”PNAET” și 21% de programul ”Pare 1+1”. 

În mare parte beneficiarii programelor ODIMM sunt satisfăcuți sau foarte satisfăcuți de serviciile de care au 

beneficiat. Ponderea cea mai mare de beneficiari din 2016 care sunt foarte satisfăcuți de serviciile ODIMM din 

cadrul unui program, au beneficiat de ”Pare 1+1.” Astfel, 87% din beneficiarii acestui program au declarat că sunt 

foarte satisfăcuți de serviciile primite. 

Printre beneficiarii programului ”PNAET” din 2016, 16% consideră că este ușor sau foarte ușor de accesat finanțare 

prin intermediul programului, pe când 8% spun că a fost dificilă accesarea finanțării. În același timp, 74% dintre 

beneficiarii programului ”Pare 1+1” spun că le-a fost ușor sau foarte ușor să acceseze programul. 

În mare parte, beneficiarii ODIMM aplică într-o careva măsură cunoștințele obținute ca rezultat al programelor 

organizației. Astfel, 37% dintre beneficiarii din 2016 aplică cunoștințele obținute în măsură mare, și 49% într-o 

măsură oarecare. 

Printre companiile beneficiari ai programelor ODIMM în 2016, 64% spun că afacerea a crescut ca rezultat al 

serviciilor prestate de organizație. Cele mai multe companii care au declarat că afacerea lor a crescut după 

impactul ODIMM, au beneficiat de programul ”Pare 1+1” sau ”PNAET.” 

Unele companii au devenit membri ai asociațiilor de afaceri ca rezultat al interacțiunii cu ODIMM – 11% dintre 

beneficiarii din 2016 au declarat acest lucru. Ponderi de 18-20% dintre beneficiarii ”PNAET” și ”Pare 1+1” au aderat 

la asociații în urma programelor. 

MIEPO – evaluarea opiniei exportatorilor 

Datele despre MIEPO pot varia considerabil față de datele ODIMM din cauza câtorva factori cel puțin:  

 Eșantion mic unde fiecare răspuns al unui respondent are o influență mai mare asupra rezultatului (deoarece 

segmentul țintă MIEPO sunt companiile exportatoare (36 companii în sondaj) cota cărora este mai mică decât 

în cazul segmentului țintă ODIMM (companii mici și mijlocii) - 293 companii în sondaj). 

 Numărul de exportatori în Republica Moldova este mai mic decât numărul întreprinderilor mici și mijlocii, 

respectiv efortul MIEPO pentru a atinge o cotă anumită de companii este mai mic în comparație cu ODIMM. 

24% dintre exportatorii care au participat la studiu în 2017, cunosc MIEPO, iar alte 25% spun că au auzit de 

organizație dar nu cunosc detalii despre ea. Astfel, ponderea companiilor exportatoare care au auzit de MIEPO s-a 

redus cu 7 p.p. în comparație cu 2016. 
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Un sfert din companiile exportatoare care au luat parte la studiul din 2017, spun că au accesat site-ul MIEPO. În 

2017, ponderea exportatorilor care accesează site-ul miepo.md este cu 17 p.p. mai mică ca în anul 2016. Dintre 

beneficiarii MIEPO din 2016, 78% au intrat pe site-ul organizației. Ponderea beneficiarilor MIEPO din 2016 care au 

accesat site-ul miepo.md este mai mică cu 12 p.p. decât cea a beneficiarilor din 2015. 

MIEPO – evaluarea opiniei beneficiarilor serviciilor și programelor organizației 

Ca rezultat al evaluării beneficiarilor MIEPO din 2016, Net Promoter Score al MIEPO reprezintă 78 puncte și este 

excelent. Astfel, în comparație cu beneficiarii din 2015, în rândul beneficiarilor din 2016 este mai mare numărul 

promotorilor MIEPO – beneficiarilor care ar recomanda serviciile organizației (81%) și este mai mic numărul 

detractorilor – companiilor care sunt nesatisfăcute cu serviciile MIEPO (2%). 

Printre beneficiarii MIEPO din 2016, 59% sunt foarte satisfăcuți de activitatea organizației, iar alte 37% sunt 

satisfăcuți de activitatea acesteia. Cel mai înalt apreciat aspect al interacțiunii cu MIEPO este atitudinea angajaților 

– 80% dintre beneficiari sunt foarte satisfăcuți de acest aspect. 

Ca și în anii precedenți cei mai mulți dintre beneficiarii MIEPO din 2016 au beneficiat de serviciile organizației de 

organizare și asigurare a participării la evenimente în țară și peste hotare. Ponderea companiilor care au beneficiat 

de acest serviciu este în creștere în comparație cu anii precedenți. Ponderi mai mici de beneficiari din 2016 au avut 

parte de sprijin informațional (27%), instruiri (24%) sau sprijin în elaborarea proiectelor investiționale (20%). 

În mare parte, beneficiarii MIEPO sunt satisfăcuți sau foarte satisfăcuți de serviciile acordate de organizație. 

Serviciul apreciat cel mai înalt este sprijinul în elaborarea proiectelor investiționale – 63% dintre beneficiarii 

acestuia au rămas foarte satisfăcuți de serviciu. 

49% dintre beneficiarii MIEPO din 2016 au încheiat cel puțin un contract ca rezultat al interacțiunii cu MIEPO iar 

51% au stabilit minim un parteneriat. În mediu companiile au încheiat 4 contracte și au beneficiat de 4 

parteneriate ca efect al participării în activitățile MIEPO. De asemenea, 15% dintre beneficiari au realizat minim un 

proiect investițional ca rezultat al colaborării cu MIEPO. 

În final, două treimi dintre companiile beneficiare MIEPO din 2016 au declarat că datorită interacțiunii cu MIEPO 

afacerea a crescut. Astfel, ponderea beneficiarilor care apreciază astfel efectul colaborării cu MIEPO a crescut în 

comparație cu anul precedent. 

Comerț transfrontalier 

24% dintre exportatorii din Moldova care au participat la studiul din 2017, declară că au cunoștințe foarte bune 

despre procedurile vamale ale RM. Această pondere înregistrează o creștere de 13 p.p. în comparație cu anul 

precedent. În același timp, este mai mică ponderea companiilor exportatoare care spun că cunosc foarte bine 

reglementările vamale ale UE. În 2017, 9% dintre exportatori afirmă că au astfel de cunoștințe, iar alte 21% spun că 

au cunoștințe bune despre procedurile vamale ale UE. În comparație cu anul 2016, este cu 35 p.p. în creștere 

ponderea companiilor care spun că au cunoștințe rele sau foarte rele despre reglementările vamale ale UE. 

O treime dintre exportatori spun că procedura de vămuire la export este foarte ușoară sau ușoare, în același timp, 

39% califică procedurile drept mediu de dificile. 
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Introducere 

Studiul dat a fost efectuat de compania Magenta Consulting în colaborare cu Ministerul Economiei, cu proiectul 

UIPAC (Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității), ODIMM 

(Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii) și MIEPO (Organizația de Atragere a 

Investițiilor și Promovare a Exportului). 

i.1 Scopul și obiectivele studiului 

Scopul primar al studiului a constat în evaluarea indicatorilor Outreach și Effectivenes al organizațiilor ODIMM și 

MIEPO. 

INDICATORI BASELINE: 

 Outreach (Raza de acțiune) – este perceput ca evaluarea razei de acțiune care se măsoară în indicatori precum 

notorietate, nivel de utilizare, incidență, etc. 

 Effectiveness (Eficacitate) – este perceput ca evaluarea activității unei instituții. În scopul evaluării eficacității 

au fost propuse spre evaluare aspecte ce țin de loialitate, satisfacția față de interacțiunea cu angajații 

instituțiilor, satisfacția față de serviciile/ programele oferite, ușurința aplicării, impact asupra afacerii, utilitatea 

serviciilor, etc. 

Auditorii:  

 Auditorii Outreach Auditorii Effectiveness 

ODIMM Toate întreprinderile Mici și Mijlocii Beneficiarii ODIMM din anul 2016  

MIEPO Exportatori Beneficiarii MIEPO din anul 2016 

i.2 Metodologia aplicată 

Metodologia a fost elaborată în urma efectuării interviurilor cu reprezentanții instituțiilor vizate în respectivul 

studiu. Chestionarul a fost elaborat de Magenta Consulting împreună cu MIEPO, ODIMM, UIPAC și Ministerul 

Economiei în cadrul discuțiilor unde au fost stabilite aspectele necesare pentru a fi evaluate. Chestionarul a fost 

elaborat în baza sugestiilor și feedbackului instituțiilor implicate.  

Testarea chestionarului 

Au fost efectuate 20 interviuri pentru a testa (pilota) chestionarul propus atât cu locuitorii localităților urbane cât și 

rurale. Acesta a fost testat în limba română și rusă. Pilotarea chestionarului a fost efectuată alături de un 

consultant senior care pe lângă aspectele ce țin de chestionar a testat și aspecte legate de selectarea 

respondentului. Intervievarea a fost efectuată de o echipă de operatori de interviu care au experiență în 

efectuarea cercetărilor similare. Interviurile au fost efectuate în limba preferată de respondent. Operatorii au fost 

instruiți despre particularitățile și aspectele specifice studiului dat, iar verificarea chestionarelor a fost făcută 

imediat după ce acestea au fost efectuate.  

Verificarea calității 

Verificarea calității este o prioritate pentru Magenta Consulting. Aceasta se face conform metodologiilor 

internaționale unde chestionarele efectuate sunt verificate utilizând o structură piramidală. Se telefonează 40% 

dintre anchete, iar în cazurile unde la un operator de interviuri se depistează vreo eroare de sens/ apar dubii  în 

corectitudinea completării - se verifică integral toate chestionarele efectuate de respectivul operator. În cadrul 

discuției telefonice se verifică atât întrebări demografice, cât și întrebări ce țin de subiectul studiului. 
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Introducerea datelor 

În scopul evitării erorilor mecanice la introducerea chestionarelor are loc dubla introducere a datelor. 

Chestionarele colectate se introduc într-o platformă cu o interfață on-line care ulterior generează o bază de date în 

format SPSS. Analiza datelor, generarea tabelelor de frecvență și a cross-taburilor se efectuează cu ajutorul 

programului de interpretare statistică a datelor – SPSS.  

i.2.1 Eșantionul și colectarea datelor 

Colectarea datelor a avut loc față în față cu ajutorul chestionarului care conține întrebări atât închise cât și 

deschise. Interviurile au fost efectuate cu persoanele care i-au decizii și dețin post de conducere în cadrul 

companiilor (directori, administratori, contabil șef sau șef departament). Colectarea datelor a fost desfășurată în 

toate regiunile țării. Un număr total de 505 interviuri au fost efectuate. Au fost utilizate 3 eșantioane care permit 

evaluarea aspectelor necesare studiului intervievând exportatori, SME-uri și beneficiari MIEPO și ODIMM.  

Mai jos este descrisă distribuția interviurilor în fiecare subeșantion: 

1. 362 interviuri cu întreprinderi în conformitate cu cotele calculate în baza datelor Biroului Național de 

Statistică. Subeșantionul dat asigură reprezentativitatea la nivel național cu o marjă de eroare de 5.1% la un 

interval de încredere de 95%. 

2. 41 interviuri cu agenți economici care în 2016 au beneficiat de serviciile/ programele MIEPO 

3. 102 interviuri cu agenți economici care în 2016 au beneficiat de serviciile/ programele ODIMM (în contactarea 

beneficiarilor ODIMM sa ținut cont de cotele oferite de reprezentanții ODIMM – detalii în tabelul de mai jos). 

DESCRIEREA EȘANTIONULUI 

În scopul măsurării aspectelor precum cunoștințe, atitudini și practici ale întreprinderilor pe un eșantion 

reprezentativ la nivel național au fost intervievate 362 de companii în alegerea cărora au fost respectate cotele 

calculate în baza datelor Biroului Național de Statistică. Companiile au fost intervievate indiferent de faptul dacă au 

beneficiat sau nu de serviciile/ programele MIEPO și ODIMM. Agenții economici care au beneficiat în 2016 de 

serviciile MIEPO sau ODIMM au completat versiunea lungă a chestionarului unde au fost rugați să aprecieze 

aspecte ce țin de interacțiunea și satisfacția față de serviciile prestate de MIEPO și ODIMM. Companiile care nu au 

beneficiat de serviciile MIEPO sau ODIMM au răspuns la un număr mai mic de întrebări datorită întrebărilor de 

filtru din chestionar (întrucât nu pot aprecia aspecte ce țin de interacțiunea cu respectivele organizații). Acest 

subeșantion presupune respectarea structurii companiilor prezente în Republica Moldova și permite evaluarea 

indicatorilor precum notorietate, atitudine și determinarea nevoilor.  

Pentru asigurarea reprezentativității datelor la nivel național a fost utilizat un eșantion probabilistic stratificat 

multistadial (unde companiile au fost alese aleatoriu), însă cu respectarea cotelor elaborate în baza datelor BNS 

(Criteriu 1: Regiune – Chișinău, Nord, Centru, Sud; Criteriu 2: Dimensiunea companiei – Micro, Mică, Medie, 

Mare; Criteriu 3: Domeniu de activitate – 18 domenii). Astfel eșantionarea a avut loc în 3 etape. Companiile au 

fost selectate cu ajutorul bazei de date din 2016 a BNS – care conține datele tuturor companiilor din Republica 

Moldova. Pentru accesarea informațiilor adăugătoare despre companii stau la dispoziție bazele de date de la Varo 

Inform și Kompass. 
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EȘANTION GENERAL A  

Tabel 1: Distribuirea geografică a eșantionului general în funcție de dimensiunea acestora, N=362 

Regiune 
Dimeniune 
companie 

BNS, % Studiu, % Chestionare 

Total pe republică 

Mari 0.3 1 3 

Mijlocii 2 2 8 

Mici 10 10 38 

Micro 87 86 313 

Total pe republica 100 100 362 

Municipiul Chișinău 

Mari 0.2 0 1 

Mijlocii 1 1 5 

Mici 6 6 22 

Micro 59 58 209 

Nord 

Mari 0.03 0 1 

Mijlocii 0.3 0 1 

Mici 2 1 5 

Micro 13 13 46 

Centru 

Mari 0.1 0 1 

Mijlocii 0.4 0 1 

Mici 2 2 6 

Micro 10 10 35 

Sud 

Mari 0.02 0 0 

Mijlocii 0.2 0 1 

Mici 1 1 5 

Micro 6 6 23 

Total pe republica 100 100 362 

Pentru asigurarea reprezentativității datelor în procesul de colectare a datelor pe lângă distribuția geografică a 

companiilor a fost respectată structura companiilor conform domeniului de activitate (în baza datelor Biroului 

Național de Statistică). 

Tabel 2: Distribuirea eșantionului general în funcție de domeniile de activitate, N=362 

 Domeniul de activitate BNS, % Studiu, % Chestionare 

Activități de cazare și alimentație publică 4 3 12 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 3 4 13 

Activități financiare şi asigurări 2 2 7 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 9 7 27 

Agricultura 6 6 22 

Alte activităţi de servicii 2 2 7 

Arta, activități de recreere şi de agrement 1 1 3 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor şi a motocicletelor 

41 41 150 

Constructie 6 7 24 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de 
decontaminare 

0 0 0 

Industrie extractiva 0 0 0 

Industrie prelucratoare 9 9 33 

Informaţii şi comunicaţii 4 4 14 

Învăţământ 1 1 2 

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi 
aer condiţionat 

0 0 1 

Sănătate şi asistenţă socială 1 1 5 

Transport şi depozitare 5 6 20 

Tranzactii imobiliare 6 6 22 

Total 100 100 362 
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SUBEȘANTION B – beneficiari ODIMM din 2016 

Subeșantionul colectat cu beneficiarii organizațiilor ODIMM conține 102 respondenți - beneficiari ODIMM din 

2016. În tabelul de mai jos este reprezentată structura beneficiarilor ODIMM. Beneficiarii care au participat la 

studiu au fost selectați aleatoriu din baza de date oferită de ODIMM. 

Unii beneficiari au luat parte la mai multe programe ale ODIMM astfel ponderile prezentate in tabelul de mai jos 

sunt mai mari de 100%. 

Criterii FILTRU % 

Tip beneficiar 

Beneficiari instruiri și traininguri (Programul „Gestiunea Eficientă a Afacerii” GEA) 61 

Beneficiari ai serviciilor de finanțare (Programul National de Abilitare Economica a 
Tinerilor PNAET și Programul de Atragere a Remitențelor În Economie ”Pare 1+1”) 

42 

Rezidenți ai incubatoarelor de afaceri 6 

Nr. angajați > 5 persoane 96 

Durata de 
activitate a 
companiei 

1 an 2 

2-3 ani 20 

4-5 ani 11 

> 5 ani 30 

Vârsta 
fondatorului 

20-35 ani 45 

34-45 ani 26 

45-60 ani 30 

SUBEȘANTION C – beneficiari MIEPO din 2016 

Din cauza incidenței joase a beneficiarilor MIEPO la nivel național, au fost efectuate interviuri cu 41 beneficiari 

MIEPO din 2016. Datele colectate servesc drept indicatori de performanță, și totodată, indica posibilele domenii 

de dezvoltare pentru organizație. 

Pentru a asigura intervievarea proporțională a beneficiarilor MIEPO a fost solicitată baza de date cu beneficiarii 

serviciilor/ programelor MIEPO din 2016. Pentru studiul din anul 2017 au fost contactate toate cele 109 companii 

beneficiari MIEPO din 2016. 

i.3 Limitele și barierele cercetării 

1. La analiza indicatorilor privind raza de acțiune ODIMM și MIEPO se observă o creștere bruscă a acestora în 

2016, în comparație cu cei din studiul baseline și cei obținuți în studiul actual. Analizând cauza indicatorilor 

sporiți din 2016, s-a constatat că în baza de date utilizată în acel studiu lipseau companiile înființate în ultimul 

an până la desfășurarea studiului. Lipsa companiilor nou-înregistrate în baza de date folosită în 2016 poate 

influența incidența beneficiarilor ODIMM și MIEPO deoarece companiile din bază erau înregistrate de mai mult 

timp și au avut mai multe șanse de a beneficia de programele acestor organizații. 

 

Din acest motiv în oferta pentru studiu înaintea demarării lucrărilor s-a specificat necesitatea utilizării unei baze 

de date actualizate, constatare care a fost urmată pentru implementarea studiului actual (2017).Astfel, pentru 

studiul din 2017 a fost utilizată o bază BNS actualizată care includea companii ce au raportat BNS în primele trei 

trimestre ale anului 2017. În acest fel, datele obținute în studiul din 2017 sunt comparabile cu studiul baseline, 

și se recomandă compararea acestora. 

 

Pentru studiile viitoare se va continua practica utilizată în studiul curent potrivit căreia vor fi utilizate baze de 

date actualizate. 

 

2. Au fost întâmpinate greutăți în intervievarea beneficiarilor MIEPO din următoarele motive: au fost epuizate 

bazele de date cu lista beneficiarilor MIEPO. Un obstacol în intervievarea companiilor a fost faptul că o treime 

dintre companii au beneficiat de MIEPO indirect, de exemplu prin intermediul asociațiilor de producători sau 

de afaceri. Astfel, reprezentanții acestor companii spuneau că nu au interacționat cu angajații MIEPO din care 

motiv evitau să participe la studiu. 
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În final a fost posibil să atingem un număr de 41 respondenti pentru esantionul MIEPO, număr care permite 

interpretarea statistică a răspunsurilor.  

3. Rata de răspuns pentru fiecare eșantion este prezentată în tabelul de mai jos, pentru a putea exclude posibilele 

interpretări greșite în analiza datelor:  

 Rata de răspuns Colectat 

Populația general a studiului 1/10 362 

Beneficiarii ODIMM  1 /10 102 

Beneficiarii MIIEPO  4/10 41 
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CAPITOLUL I: ASPECTE GENERALE 

Capitolul dat conține informații ce țin de aspectele generale ale întreprinderilor evaluate în cadrul sondajului 

reprezentativ național efectuat în baza cotelor Biroului Național de Statistică (unde au fost respectate criteriile 

regiune, dimensiune a companiei și domeniul de activitate). 

Lipsa de date privind numărul și structura întreprinderilor active, precum și numărul întreprinderilor importatoare 

sau/și exportatoare, face dificilă compararea cu statistica națională/vamală a distribuției obținute. Datele 

prezentate mai jos pot fi de încredere, deoarece respondenții au fost selectați aleatoriu din populația generală. 

În mare parte companiile din eșantionul general care participă la studiu nu practică activitate de import în 

Moldova sau/și export din Republică. În 2017, 73% dintre companii au declarat că activitatea lor nu implică import 

și/sau export.  Această pondere, nu este semnificativ de diferită de ponderile companiilor care au participat la 

studiu în 2016 și 2015 și au declarat că activitatea lor nu presupune import sau export. În același timp, se observă 

faptul că un număr mai mare de companii practică import, decât export, sau import și export îmbinat. Astfel, pe 

când 22% dintre companii spun că practică activitate de import, doar 3% au delarat că exportă, iar 2% că practică 

atât importul cât și exportul. 

Figura 1: Companii importatoare și/ sau exportatoare,(Q4), % 

 

Dacă analizăm funcția respondenților care au participat la studiu, observăm că în 2017 la fel ca în anii precedenți 

majoritatea participanților (52%) dețin funcția de Director/Director adjunct/Administrator/Proprietar. De 

asemenea, o pondere mare dintre respodenți dețin funcția de contabil.  

Figura 2: Funcția respondenților în cadrul companiei,(Q5), % 
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CAPITOLUL II: EVALUAREA RAZEI DE ACȚIUNE ȘI A EFICACITĂȚII - ODIMM 

Prezentul capitol conține informațiile obținute și evaluările efectuate despre ODIMM (Organizația pentru 

Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii). Datele prezentate mai jos sunt colectate atât în cadrul 

sondajului reprezentativ național – unde au fost alese companiile țintă a organizației (întreprinderile Mici și 

Mijlocii), cât și în cadrul sondajului cu beneficiarii ODIMM din ultimii trei ani. 

ODIMM – Raza de acțiune (Segment țintă: întreprinderile micro, mici și mijlocii - EȘANTION A) 

În subcapitolul ODIMM - Raza de acțiune au fost utilizate datele obținute în cadrul sondajului reprezentativ 

național. Pentru determinarea razei de acțiune pentru organizația ODIMM, a fost selectat segmentul țintă a 

ODIMM - întreprinderile micro, mici și mijlocii). 

Notorietatea ODIMM a fost determinată prin numărul de respondenți din eșantionul reprezentativ național care 

cunosc despre această organizație. În 2017, fiecare a zecea întreprindere cunoaște despre ODIMM. Adițional, 34% 

dintre companiile micro, mici și medii spun că au auzit despre ODIMM însă nu știu detalii. Așadar, ponderea 

întreprinderilor care nu au auzit de ODIMM reprezintă 57%. Această pondere este semnificativ mai mică în 2017 în 

comparația cu anii precedenți. Astfel, ponderea întreprinderilor care nu au auzit despre ODIMM a scăzut cu 24 p.p. 

în comparație cu 2015, și cu 15 p.p. în comparație cu 2016. Respectiv, în 2017 comparativ cu anul precedent, a 

crescut cu 16 p.p. numărul de companii care au auzit despre ODIMM și cunosc despre această organizație. Totuși, 

în 2017, cu 9 p.p. mai puțini reprezentanți ai companiilor au spus că cunosc despre ODIMM decât în 2016. 

Figura 3: Notorietatea ODIMM, (Q9), % 

 

Incidența beneficiarilor ODIMM este definită de faptul dacă persoanele respondente au beneficiat sau nu de 

serviciile ODIMM. Incidența beneficiarilor ODIMM a fost calculată din rândul publicului țintă – toate întreprinderile 

micro, mici și mijlocii din eșantionul general (indiferent dacă știu sau nu despre ODIMM). Potrivit datelor, 3% 

dintre companii au beneficiat de ODIMM până în 2015. În 2015 și 2016 aproximativ 2% din companii anual 

beneficiau de ODIMM. Astfel, au beneficiat de ODIMM 6% din întreprinderile din grupul țintă al organizației 

(pentru a afla cota de ÎMM-uri care au beneficiat de serviciile ODIMM s-a calculat diferența dintre 100% și suma 

ponderilor companiilor care nu au beneficiat de ODIMM sau nu cunosc de organizație). 

Figura 4: Incidența beneficiarilor ODIMM, (Q11), N=361, % 
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ODIMM – Eficacitate (segment țintă: beneficiari ODIMM din 2016 – Sample B) 

Indicatorii de eficacitate au fost calculați dintr-un eșantion separat al clienților numai din anul 2016, care au fost 

intervievați prin telefon, utilizându-se bazele de date furnizate de ODIMM. 

În 2016, 61% dintre beneficiarii ODIMM care au fost parte a studiului au participat la programul ”Gestiunea 

Eficientă a Afacerii”. În 2017, au fost intervievați mai mulți beneficiari ai programului ”GEA”, cota acestora în 

studiul actual  fiin cu 31 p.p. mai mare față de studiul din 2015 și cu 8 p.p.mai mare în comparație cu studiul din 

2016. În același timp, în anul 2017, numărul respondenților beneficiari ai programului ”PNAET” este aproape de 

trei ori mai mic și reprezintă 22% din eșantion, o ponderea similară cu cea a respondenților beneficiari ai 

programului ”Pare 1+1” (21%). Trebuie menționat faptul că a scăzut ponderea respondenților beneficiari ai 

programului ”Pare 1+1”, cu 35 p.p. față de studiul din 2016, și cu 21 p.p. față de studiul din 2015. 

Aceaste tendințe de creștere și de scădere ale beneficiarilor au fost determinate de faptul că în anul 2017 au fost 

intervievați mai mulți beneficiari ai programelui ”GEA” și mai puțini beneficiari din programul ”PNAET” și ”Pare 

1+1”, decât în anii precedenți.  

Figura 5: Tipuri servicii/ programe ODIMM beneficiate, (Q14), N=102, % 

 

Peste 80% dintre beneficiarii programelor ODIMM se declară satisfăcuți sau foarte satisfăcuți de programele 

instituției. Beneficiarii din 2016 se apreciază drept cel mai mult satisfăcuți de programul ”Pare 1+1”. 87% dintre 

beneficiarii acestui program au spus că sunt foarte satisfăcuți de serviciile ODIMM prestate în cadrul programului. 

Adițional 9% au declarat că sunt satisfăcuți la un nivel de 4  pe o scală de la 1 la 5 unde 1 este deloc satisfăcut , iar 5 

este foarte satisfăcut. Beneficiarii ”Pare 1+1” din 2016 apar a fi puțin mai satisfăcuți de program decât beneficiarii 

programului din 2015 – cu 7 p.p. mai mulți reprezentanți ai companiilor au spus că sunt foarte satisfăcuți de 

program în 2016. 

Dintre beneficiarii programului ”GEA”, în 2016, 75% s-au declarat foarte satisfăcuți de program. Această pondere 

este cu 10 p.p. mai joasă în comparație cu ponderea beneficiarilor din 2015 care au apreciat la fel de înalt 

programul și 12 p.p. mai joasă față de ponderea beneficiarilor din 2014. Totuși majoritatea beneifciarilor care nu s-

au declarat foarte satisfăcuți de programul ”GEA” în 2016 și-au evaluat satisfacția cu o notă de 4  (unde 5 este 

foarte satisfăcut). 

În același timp, 68% dintre beneficiarii programului ”PNAET” din 2016 spun că sunt foarte satisfăcuți de acest 

program. Ponderea de beneficiari foarte satisfăcuți de program a crescut puțin, cu 3 p.p. Totuși este de menționat 

faptul că în comparație cu beneficiarii  ”PNAET” din 2015, în 2016 este mai mare ponderea persoanelor care și-au 

evaluat satisfacția față de program cu nota 4 din 5 maxim. Și lipsesc persoanele nesatisfăcute de program.
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Figura 6: Satisfacția față de serviciile/ programele ODIMM, (Q15), % 
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OPINIA GENERALĂ A BENEFICIARILOR PRIVIND SERVICIILE ODIMM – EȘANTION B 

Net Promoter Score al ODIMM constituie 81 de puncte, acesta fiind considerat un scor excelent (> 0 - pozitiv, > 50 

– excelent). NPS este un indicator care se utilizează pentru măsurarea loialității și măsurii în care beneficiarii unor 

servicii propriu-zise ar recomanda utilizarea acestora prietenilor și cunoscuților. NPS al ODIMM printre beneficiarii 

din 2016 este cu 13 puncte mai mare decât NPS printre beneficiarii din 2015, si cu 12 puncte mai mare decât 

printre beneficiarii din 2014. Ceea ce denotă mărirea ponderii de beneficiari care ar recomanda serviciile ODIMM, 

și scăderea ponderii beneficiarilor care nu ar recomanda serviciile sau ar defaima organizația. 

Printre beneficiarii ODIMM din 2016, ponderea promotorilor (beneficiari care au acordat note de 10 și 9, pe o scală 

de la 1 la 10, unde 1 este sigur nu aș recomanda serviciile organizației, iar 10 este sigur aș recomanda serviciile 

organizației) este de 81%. Se observă faptul, că pe parcursul anilor numărul promotorilor ODIMM este în creștere. 

În comparație cu beneficiarii din 2015 ponderea promotorilor beneficiari din 2016 s-a mărit cu 6 p.p., iar în 

comparație cu beneficiarii din 2014 s-a mărit cu 10 p.p. Trebuie menționat și faptul că printre beneficiarii din 2016 

lipsesc detractorii (beneficiari nesatisfăcuți care defăimează organizația).  

Figura 7: Net Promoter Score pentru serviciile și programele ODIMM, (Q10), % 

 

În general, peste două treimi dintre beneficiarii ODIMM din 2016 sunt foarte satisfăcuți de toate aspectele 

evaluate privind interacțiunea cu angajații ODIMM.  În 2017, cei mai mulți dintre respondenți au fost  foarte 

satisfăcuți de receptivitatea și dorința  angjaților de a ajuta – 87% dintre beneficiarii din 2016 au declarat că sunt 

foarte satisfăcuți de acest aspect. O pondere puțin mai joasă de beneficiari (85%) sunt foarte satisfăcuți și de 

nivelul de profesionalism al angajaților, precum și atitutdinea binevoitoare a acestora. Beneficiarii din 2015, au 

rămas mai satisfăcuți de atitudinea binevoitoare a angajaților, decât beneficiarii ODIMM din 2016. Astfel, cu 6 p.p. 

mai mulți beneficiari din 2015 au declarat că sunt foarte satisfăcuți de acest aspect al interacțiunii cu angajații 

ODIMM.  

81% dintre beneficiarii ODIMM din 2016 spun că informația oferită de către angajații ODIMM a fost utilă, 

relevanta, clară și completă.Deși se observă o scădere mică (-2 p.p.) a ponderii respondenților care sunt foarte 

satisfăcuți de calitate informației oferite de angajații ODIMM în comparație cu ponderea beneficiarilor foarte 

satisfăcuți din 2015, totuși  cu 7p.p. mai mulți beneficiari din 2016 sunt foarte satisfăcuți de acest aspect decât 

beneficiari din 2014. 

Aspectul în privința căruia mai puțini beneficiari  (în toți anii) au declarat că sunt foarte satsifăcuți este rapiditatea 

oferirii răspunsurilor. 77% dintre beneficiarii din 2016 au spus că sunt foarte satisfăcuți de acest aspect, iar 

adițional 22% spun că sunt satisfăcuți pe o notă de 4  (unde 5 este foarte satisfăcut, iar 1 deloc satisfăcut). Luând în 

calcul aceste două ponderi este de menționat faptul că în comparație cu anii precedenți beneficiarii din 2016 apar 

a fi mai satisfăcuți de acest aspect al interacțiunii cu angajații ODIMM. 

În final, beneficiarii din 2016 ai programelor ODIMM au declarat în măsură de 76% că sunt foarte satisfăcuți de 

activitatea organizației. 
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Figura 8: Evaluarea interacțiunii cu angajații ODIMM, (Q13), % 

 

Printre beneficiarii ”PNAET” din 2016 16% consideră că le-a fost foarte ușor, sau ușor să acceseze finanțare la 

program prin intermediul băncilor. În același timp, 12% declară că nu a fost nici ușor nici greu de accesat o astfel 

de finanțare, iar 8% au spus că a fost greu accesibilă finanțarea prin intermediul băncilor. În comparație cu 

beneficiarii ”PNAET” din 2014 și 2015 de două ori mai mulți beneficiari din 2016 au spus că nu au accesat finanțare 

la programul ”PNAET”. În cazul programului ”PNAET” mulți respondenți nu au putut răspunde despre ODIMM 

deoarece au beneficiat de susținerea financiară oferită prin intermediul Directoratului Liniei de Credit oferit prin 

intermediul băncilor. 

În contrast, 74% dintre beneficiarii ”Pare 1+1” din 2016 au spus că a fost foarte ușor sau ușor să aplice la program. 

În comparație, cu beneficiarii din 2015, cu 12 p.p. mai mulți beneficiari din 2016 au spus că a fost ușor să aplice. 

Figura 9: Ușurința accesării programului ”PARE 1+1” în cadrul ODIMM și ușurința accesării finanțării programului 
”PNAET” prin intermediul băncilor,(Q16-17),  % 
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Din beneficiarii programelor de instruire ale ODIMM 2016, 86% spun că aplică în careva măsură cunoștințele 

obținute. De fapt, 37% aplică cunoștințele în măsură mare, iar 49% într-o oarecare măsură. În comparație cu 

beneficiarii din 2015, ponderea beneficiarilor care aplică cunoștințele este în scădere cu 6 p.p. Numărul 

beneficiarilor care au evaluat gradul de aplicare al cunoștințelor obținute în urma programelor ODIMM, este mai 

mic decât numărul total de beneficiari ODIMM intervievați deoarece la această întrebare au răspuns doar 

beneficiarii programelor de instruire. 

Figura 10.1: Aplicarea cunoștințelor din cadrul instruirilor ODIMM, (Q18),  % 

 

Analizând aplicarea cunoștințelor de către beneficiarii celor două programe de instruire ODIMM, observăm că 

beneficiarii ”GEA” din 2016 apar a aplica în mai mare măsură cunoștințele decât beneficiarii ”PNAET”. Așadar, cu 

12 p.p. mai mulți beneficiari ”GEA” au declarat că aplică cunoștințele obținute într-o măsură  mare, și cu 3 p.p. mai 

mulți beneficiari ai acestui program au spus că aplică cunoștințele într-o oarecare măsură. Astfel, 28% dintre 

beneficiarii ”PNAET” din 2016 spun că aplică cunoștințele într-o măsură mică sau deloc. 

Figura 10.2: Aplicarea cunoștințelor din cadrul instruirilor ODIMM, per program, (Q18), N=82  % 

 

Pe parcursul anilor se mențin tendința ca mai multe companii să evalueze drept benefic impactul programelor 

ODIMM asupra afacerii. Totuși, în 2017, scade cu 13 p.p. ponderea companiilor care au afirmat că datorită ODIMM 

afacerea a crescut, și se mărește cu 7 p.p. ponderea companiilor care au spus că afacerea nu a crescut datorită 

programelor ODIMM. Numărul beneficiarilor care au apreciat influența programelor ODIMM asupra afacerii este 

de 70 deoarece acesta este numărul total de persoane juridice din cei 102 beneficiari intervievați în 2017. 

Figura 11.1: Influența programelor ODIMM asupra afacerii, (Q19), % 
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1+1”. Similar, 70% dintre companiile care au beneficiat de programul ”PNAET” au spus că afacerea a crescut în 
urma participării în program. Ponderea companiilor beneficiare ale programului ”GEA” care au spus că afacerea a 
crescut ca rezultat al participării este de 62%. 

Figura 11.2: Influența programelor ODIMM asupra afacerii, per program, (Q19), % 

 

Dintre companiile beneficiarii ai ODIMM în 2016, 11% au declarat că au devenit membri ai unei asociații de afaceri 

sau ramurale ca rezultat al interacțiunii cu ODIMM. Ponderea beneficiarilor din 2016 care au aderat la asociații 

datorită ODIMM este în descreștere cu 6 p.p. comparativ cu ponderea beneficiarilor din 2015. Numărul 

beneficiarilor care au răspuns dacă au devenit membru al unei asociații de afaceri ca rezultat al interacțiunii cu 

ODIMM este de 70 deoarece acesta este numărul total de persoane juridice din cei 102 beneficiari intervievați în 

2017. 

Figura 12.1: Membru a asociațiilor de afaceri specializate/ asociații ramurale ca rezultat a interacțiunii cu ODIMM, 
(Q20), % 

 

Cei mai mulți dintre beneficiarii din 2016 care au devenit membri ai asociațiilor au fost beneficiari ai programelor 
”PNAET” și ”Pare 1+1”. Astfel 20% dintre beneficiarii ”PNAET” din 2016 au aderat la asociații, și 18% dintre 
beneficiarii programului ”Pare 1+1” de asemenea au devenit membri ai asociațiilor. În comparație, doar 9% dintre 
companiile beneficiare ale programului ”GEA” au aderat unor asociații ca rezultat al participării la program. 

Figura 12.1: Membru a asociațiilor de afaceri specializate/ asociații ramurale ca rezultat a interacțiunii cu ODIMM, 
per program, (Q20), % 
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Figura 13.1: Opinia vizavi de posibilitatea de a exporta a companiei, (Q21%), % 

 

Beneficiarii ODIMM din 2016 au menționat o varietate de informații de care au nevoie. Informațiile solicitate de un 

număr mai mare de beneficiari sunt informații privind gestionarea finanțelor și contabilitate (15%). De asemenea, 

mai multe companii au spus că le-ar fi util dacă ODIMM ar informa privind schimbările din legislație (9%). În același 

timp, sunt companii care ar dori să afle mai mult despre export și procedurile de export (5%).  

Sunt și beneficiari ODIMM care ar dori să afle mai mult despre etapele inițiale ale unei afacere, și solicită  

informații despre întemeierea unei întreprinderi și elaborarea planurilor de afacere (14%). De asemenea, 5% din 

companii solictă ca programele de instruiri ale ODIMM sa fie orientate mai practic, analizându-se studii de caz, și 

invitându-se companii de success de peste hotare.l 

Figura 14: Informații utile care ar ajuta în activitatea companiilor dacă ar fi elaborate de ODIMM (răspuns liber), 
(Q22),N=293, % 
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CAPITOLUL III: EVALUAREA RAZEI DE ACȚIUNE ȘI A EFICACITĂȚII - MIEPO 

Prezentul capitol conține informațiile obținute și evaluările efectuate despre MIEPO (Organizația de Atragere a 

Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova). Datele prezentate mai jos sunt colectate atât în cadrul 

sondajului reprezentativ național – unde au fost alese companiile țintă a organizației (întreprinderile care practică 

export), cât și în cadrul sondajului cu beneficiarii MIEPO din 2016. 

Datele despre MIEPO pot varia considerabil față de datele ODIMM din cauza mai multor factori:  

 Eșantion mic unde fiecare raspuns al unui respondent are o influență mai mare asupra rezultatului (deoarece 

segmentul țintă MIEPO sunt companiile exportatoare (20 companii în sondaj) cota cărora este mai mică decât 

în cazul segmentului țintă ODIMM (companii mici și mijlocii) - 361 companii în sondaj). 

 Numărul de exportatori în Republica Moldova este mai mic decât numărul întreprinderilor mici și mijlocii, 

respectiv efortul MIEPO pentru a atinge o cotă anumită de companii este mai mic în comparație cu ODIMM.  

Raza de acțiune MIEPO (Segment țintă – exportatori – EȘANTION A) 

În acest subcapitol, pentru a măsura raza de acțiune a MIEPO a fost selectat segmentul țintă al MIEPO (20 

companii exportatoare), care au fost selectate aleatoriu prin intermediul sondajului reprezentativ național din 

populația generală.  

Din figura de mai jos se observă că MIEPO este cunoscută de către 24% dintre exportatorii din Moldova. Între timp, 

o pondere adițională de 25% dintre exportatori declară că a auzit de MIEPO însă nu cunoaște detalii. Notorietate 

MIEPO apare să se fi diminuat în 2017 în comparație cu 2016. Diferența dintre ponderea de companii care cunosc 

despre MIEPO în 2017 este cu 15 p.p. mai mică decât în 2016, însă, este cu 12 p.p. mai mare decât în 2015. 

Figura 15: Notorietatea MIEPO,(Q23), % 

 

În eșantionul de exportatori din studiul din 2017, incidența beneficiarilor MIEPO este de 5%. Coeficientul s-a 
calculat luand in considerare numărul de companii care nu cunosc de MIEPO și ponderea companiilor exportatoare 
care nu au beneficiat de MIEPO. Astfel, 100 -50-45 = 5%. 

Figura 16: Incidența beneficiarilor MIEPO (Q25), N=20, % 

  

12

39

24

15

17

25

74

44

51

0% 25% 50% 75% 100%

Baseline (2015), N=34

2016, N=36

Actual (2017), N=20

Cunosc Am auzit, dar nu știu detali i Nu cunosc

5

0

0

0

45

50

Da, în 2014 sau mai devreme

Da, în 2015

Da, în 2016

Da, în 2017

Nu am beneficiat de MIEPO

Nu cunosc de MIEPO



Capitolul III: Evaluarea Razei de Acțiune și a Eficacității - MIEPO 

23 

Eficacitate MIEPO (Beneficiarii MIEPO din 2016 – EȘANTION C) 

Similar cu anii precedenți cei mai mulți dintre beneficiarii MIEPO au fost susținuți de organizație prin activitățile de 

facilitare a participării la evenimente în țară și peste hotare. Dintre beneficiarii din 2016, 93% au beneficiat anume 

de acest serviciu prestat de MIEPO. Ponderea companiilor care au beneficiat de acest serviciu MIEPO este în 

creștere cu 15 p.p. în comparație cu studiul din anul 2015 și cu 9 p.p. în comparație cu anul 2016. 

Totuși comparativ cu anii precedenți printre beneficiarii din 2016 este mai mică ponderea acelor companii care au 

beneficiat de alte servicii MIEPO. Astfel, printre beneficiarii din 2016, 27% au primit suport informațional din 

partea MIEPO în formă de analize și studii sectoriale și generale. În comparație cu beneficiarii din anii precedenți, 

această pondere a scăzut cu 14 p.p. 

De asemenea, mai puțini beneficiari din 2016, în comparație cu beneficiari din 2015, au beneficiat de seminare și 

cursuri de instruire, precum și ateliere de lucru în domeniul investițional și de export. În 2016, 24% din beneficiari 

au avut parte de astfel de instruiri din partea MIEPO. 

Figure 17: Tipuri de servicii/programe MIEPO beneficiate, (Q27), % 

 

În general beneficiarii MIEPO sunt satisfăcuți sau foarte satisfăcuți de serviciile organizației. Între 50% și 63% dintre 

beneficiari sunt foarte satisfăcuți de serviciile MIEPO. Cea mai mare pondere de beneficiari foarte satisfăcuți au 

apreciat astfel de înalt sprijinirea agenților economici în elaborarea proiectelor investiționale – 63% dintre 

beneficiarii acestor servicii au declarat că sunt foarte satisfăcuți de ele. În același timp, 55% din beneficiarii 

evenimentelor organizate de MIEPO și beneficiarii sprijinului informațional acordat de MIEPO sunt foarte 

satisfăcuți de calitatea acestuia, iar alte cel puțin 34% sunt satisfăcuți. O pondere mai mică de beneficiari foarte 

satisfăcuți se înregistrează pentru seminarele și cursurile de instruire organizate de MIEPO. Astfel, 50% dintre 

beneficiarii acestui serviciu  au declarat că sunt foarte satisfăcuți de  activitatea MIEPO în acest sens, iar alte 50% 

au spus că sunt satisfăcuți de acest serviciu. 
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Figure 18: Satisfacția față de serviciile/programele MIEPO, (Q28), % 
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OPINIA GENERALĂ A BENEFICIARILOR PRIVIND SERVICIILE MIEPO – EȘANTION C 

Net Promoter Score al MIEPO constituie 78 puncte, acesta fiind considerat un scor excelent (>0 - pozitiv, >50 – 

excelent). NPS este un indicator care se utilizează pentru măsurarea loialității și măsurii în care beneficiarii unor 

servicii propriu-zise ar recomanda utilizarea acestora prietenilor și cunoscuților. Studiul actual a stabilit că în cazul 

MIEPO ponderea promotorilor (companii care au acordat note de 9 și 10 pe o scala de la 0 la 10 unde 0 este sigur 

nu aș recomanda iar 10 reprezintă sigur aș recomanda) constituie 81%, pe când cea a detractorilor (beneficiari 

nesatisfăcuți care defaimează organizația)– 2%. În comparație cu anul 2016, scorul NPS al MIEPO a crescut, și a 

devenit excelent. În comparație cu beneficiarii din 2015, a crescut cu 18 p.p. ponderea promotorilor, și a scăzut cu 

12 p.p. ponderea detractorilor. 

Figura 19: NPS – Net Promoter Score MIEPO,(Q24), % 

 
 

Evaluarea interacțiunii cu angajații MIEPO s-a realizat pentru a se afla gradul de satisfacție al companiilor 

respondente față de modul de colaborare al angajaților MIEPO.  O pondere cu 4 p.p. mai mare de beneficiari 

MIEPO din 2016 declara că sunt foarte satisfăcuți de activitatea MIEPO, în comparație cu beneficiarii din 2015. De 

asemenea, mai ulți beneficiari din 2016 s-au evaluat drept mai satisfăcuți privind aproape toate aspectele ce țin de 

interacțiunea cu angajații MIEPO. Spre exemplu, 73% din beneficiarii din 2016 (cu 8 p.p. mai mulți decât beneficiari 

din 2015) sunt foarte satisfăcuți de oferirea rapidă a răspunsurilor, 78% (cu 9 p.p. mai mulți) sunt foarte satisfăcuți 

de receptivitatea și dorința angajaților MIEPO de a ajuta, iar 76% sunt foarte satisfăcuți de calitatea informației 

oferite (cu 17 p.p. mai mulți). O descreștere mică în satisfacția beneficiarilor MIEPO se atestă în legătură cu nivelul 

de profesionalism al angajaților organizației. Astfel, din beneficiarii din 2016 61% sunt foarte satisfăcuți de 

profesionalismul angajaților  MIEPO cu 6 p.p. mai puțini decât beneficiari din 2015.
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Figura 20: Evaluarea interacțiunii cu angajații MIEPO,(Q26), % 
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Companiile au fost rugate să precizeze rezultatul beneficierii de serviciile/ programele/ evenimentele MIEPO. 

Companiile beneficiare ale activităților MIEPO din 2016 au încheiat în mediu 4 contracte (mediana 1) și au întrat în 

mediu în 4 partneriate (mediana 2) ca rezultat al beneficierii de activitățile MIEPO. Se observă că companiile care 

au beneficiat de sprijin în elaborarea proiectelor investiționale și cele care au participat la seminare au încheiat de 

trei ori mai multe contracte și stabilit de două ori mai multe parteneriate decât beneficiarii care au participat la 

evenimente MIEPO. 

Se observă că pe parcursul anilor o pondere mai mare de beneficiari MIEPO conclude contracte și stabilește 

parteneriate. Printre beneficiarii din 2016, 49% au încheiat cel puțin un contract, iar 51% au stabilit cel puțin un 

partenriat ca rezultat al activităților MIEPO. 

Tabel 3:Rezultatele beneficierii serviciilor/ programelor/ evenimentelor MIEPO, (Q29) 

% 

Companii 

- cel 

puțin 

unul

Nr. 

Companii 

- cel 

puțin 

unul

N

% 

Companii 

- cel 

puțin 

unul

Nr. 

Companii 

- cel 

puțin 

unul

N

% 

Companii 

- cel 

puțin 

unul

Nr. 

Companii 

- cel 

puțin 

unul

N

Contracte încheiate 18 7 39 31 16 51 49 20 41

Parteneriate stabilite 23 9 39 31 16 51 51 21 41

Proiecte investiționale 8 3 39 14 7 51 15 6 41

201720162015

 

Beneficiarii MIEPO din 2016 în măsură de 83% declară că aplică cunoștințele obținute din programele MIEPO. În 

același timp, 10% spun că aplică cunoștințele în măsură mică. În comparație cu beneficiarii din 2015, cu 7 p.p. mai 

mulți beneficiari din 2016 aplică într-o careva măsură cunoștințele obținute în urma programelor MIEPO. 

Figura 21: Măsura aplicării cunoștințelor din cadrul serviciilor/ programelor oferite de MIEPO,(Q30), % 

 

Dintre beneficiarii MIEPO din 2016, două treimi afirmă că afacerea lor a crescut ca rezultat al programelor MIEPO. 

În comparație cu beneficiarii din 2015, cu 5 p.p. mai mulți beneficiari din 2016 declară acest lucru. 

Figura 22: Influența programelor MIEPO asupra afacerii,(Q31), % 
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CAPITOLUL IV: COMUNICARE STRATEGICĂ 

Prezentul capitol cuprinde aspecte ce țin de comunicarea organizațiilor ODIMM și MIEPO prin intermediul site-

urilor proprii. În scopul de a evalua aspectele de comunicare, au fost selectați beneficiarii  ODIMM în comparație 

cu segmentul țintă al ODIMM (întreprinderi micro, mici și mijlocii din eșantionul general) și pentru beneficiarii 

MIEPO în comparație cu segmentul țintă MIEPO (exportatori din eșantionul general). 

Evaluarea siteurilor odimm.md și miepo.md  

Două treimi din beneficiarii 2016 ai ODIMM au accesat site-ul acestei organizații. Această pondere este cu 13 p.p. 

mai mică decât rata accesării site-ului  odimm.md de către beneficiarii din 2015. Și rata accesării site-ului 

odimm.md  decătre companiile țintă ale ODIMM este mai mică în 2017 decât în 2016. Astfel, în 2017, 15% dintre 

ÎMM-uri declară că au accesat site-ul organizației (cu 7 p.p. mai puține decât anul precedent). 

În același timp, 78% dintre beneficiarii din 2016 ai MIEPO spun că au accesat cel puțin odată site-ului organizației. 

Rata accesării de către beneficiarii din 2016 este cu 12 p.p. mai joasă decât cea a accesărilor beneficiarilor din 

2015. Dintre companiile epxortatoare, un sfert spun că au accesat site-ul miepo.md. 

Figura 23: Accesarea site-urilor miepo.md și odimm.md,(Q40), % 
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CAPITOLUL V: COMERȚ TRANSFRONTALIER – EXPORTATORI 

Prezentul capitol conține rezultatele colectării datelor privind reglementările și procedurile vamale. Capitolul 

reflectă opinia companiilor care practică export. Companiile care practică exportul incluse în analiză au fost 

selectate din eșantionul  A –  eșantion general. Din motiv că numărul companiilor exportatoare din eșantionul 

general era mai mică (N=20) decât minimul recomandabil (N≥30) pentru efectuarea analizelor statistice, adițional 

s-au petrecut 13 interviuri cu companii exportatoare din Moldova. Astfel analizele prezentate în acest capitol s-au 

petrecut pe un eșantion de 33 companii exportatoare. 

În 2017, aproape un sfert din companiile exportatoare care au participat la studiu au menționat că au cunoștințe 

foarte bune despre reglementările și procedurile vamale ale Republicii Moldova. Cu atât mai mult, 21% dintre 

întreprinderile exportatoare și-au auto-evaluat cunoștințele despre procedurile de export pe o notă de 4 (pe o 

scală de la 1 la 5, unde 1 – foarte rele, iar 5 – foarte bune). În același timp, o treime din exportatori își evaluează 

cunoștințele drept medii, iar 18% drept scăzute sau foarte scăzute. 

În comparație, puțin peste jumătate din companiile exportatoare își evaluează cunoștințele despre reglementările 

și procedurile vamale ale UE ca scăzute sau foarte scăzute. Doar 9% dintre exportatori spun că cunoștințele lor 

despre procedurile de export în UE sunt foarte bune, iar 21% spun că cunoștințele sunt bune. 

În comparație cu anul precedent, mai multe companii exportatoare își evaluează cunoștințele despre 

reglementările vamale ale RM drept foarte bune, și cunoștințele despre reglementările și procedurile vamale ale 

UE drept rele sau foarte rele. 

Figura 24: Evaluarea cunoștințelor privind reglementările și procedurile vamale, (Q32-33), % 

 

Respondenții au fost rugați să indice cât de ușoară este procedura de vămuire la export. În 2017, o treime din 

companii apreciază procedura de vămuire drept ușoar sau foarte ușoară. Mai multe companii – 39% - apreciază 

ușuriința vămuirii drept medie, iar 12% o califică drept dificilă sau foarte dificilă. 

Figura 25: Estimarea ușurinței vămuirii la export, (Q35), % 
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Cei mai mulți dintre exportatori au afirmat că ar dori să afle mai mult despre specificul exportului unor produse în 
particular (19%). Spre exemplu 5% sunt interesați în particularitățile exportului de tehnică, 3% în exportul de 
deșeuri, alte 3% în exportul de servicii, și alte 3% în exportul de semințe de floarea soarelui. 
 
Companiile exportatoare mai sunt interesate și în general despre relgmentările și procedurile vamale ale Republicii 
Moldova (15%).Luând în conisderarea că mulți exportatori sunt și importatori, aceștia ar dori să afle mai mult și 
despre procedurile de import (8%). De asemenea, o parte din exportatori (5%) ar dori să fie informați despre 
scutirile de taxe, precum și despre particularitățile de export specifice fiecărie pieți țintă.   

Figura 26.1: Informații pe care respondenții ar dori să le afle despre reglementările și procedurile vamale din 

Republica Moldova, (Q34), N=33, % 

 

În privința reglementărilor și procedurilor vamale din UE, mai multe companii exportatoare ar dori să afle 

informații despre procedurile de export în UE în general, și despre actele necesare pentru astfel de export (9%). 

Exportatorii ar mai dori să afle despre schimbările în procedurile de export în UE, modalități de vămuire mai 

rapidă, prevederile DCFTA, exportul unor produse specifice (de exemplu produse agricole) și canale de export în UE 

și modalități de promovare în aceste țări. 

Figura 26.2: Informații pe care respondenții ar dori să le afle despre reglementările și procedurile vamale din UE, 

(Q34), N=33, % 
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18% din exportatori spun că procesul de export este făcut mai dificil din motiv că perioada de verificare a 

produselor este prea lungă. Pentru 8% dintre exportatori certificare produselor reprezintă o barieră pentru export. 

Unii exportatori spun că sunt necesare prea multe certificate, sau că procedura de certificare este prea 

îndelungată. TVA la export reprezintă un obstacol pentru 5% dintre exportatori. 

Figura 27: Piedici/ obstacole ale exportatorilor pentru a exporta mai ușor, (Q36), N=33, % 

 

În anul 2017, cei mai mulți dintre exportatori au menționat că pentru ei un rol important au tratatele privind 

evitarea dublei impuneri (36%). Pe locul doi după importanță se plaseză preferințele comerciale autonome ale UE. 

Acestea sunt importante pentru 30% dintre exportatori. În comparație cu 2016, cu 9 p.p. mai puțini exportatori au 

indicat că preferințele comerciale ale UE sunt importante pentru afacerea lor. În același timp, în 2017, cu 10 p.p. 

mai puțini exportatori au indicat că acordurile de comerț cu țările CSI au un rol important pentru ei. De asemenea, 

doar 9% dintre exportatorii din 2017 au spus că CEFTA este important pentru ca aceste companii să exporte. 

Figura 28: Acorduri comerciale cu un rol semnificativ în afacere,(Q37), % 
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pe când 15% au auzit de acord însă declară că nu știu detalii 
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Figura 29: Nivele de cunoaștere despre DCFTA,(Q38), N=33, % 

 

Companiile exportatoare care cunosc sau au auzit de DCFTA au fost rugate să aprecieze oportunitățile de export 

către UE după implementarea acordului. Atenționăm că doar 6 companii s-au calificat pentru a răspunde la 

întrebare astfel posibilitatea de eroare a analizei este mare. 

3 din 6 companii au spus că au început a exporta mai mult datorită DCFTA, iar o compania a crescut producția 

pentru a exporta mai mult în UE. În același timp, 2 din 6  exportatori au spus că nu sunt afectați de acord. 

Figura 30: Oportunitatea de a exporta către UE după implementarea DCFTA,(Q39), N=6, % 
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CONCLUZII 

În acest capitol se vor prezenta principalele aspecte determinate prin intermediul sondajului reprezentativ național 

efectuat în anii 2016 și 2017 în rândul companiilor din Republica Moldova, precum și prin intermediul evaluării 

opiniei companiilor care au beneficiat de serviciile/ programele ODIMM (Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii) și MIEPO (Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din 

Moldova). 

ODIMM 

În comparație cu studiul baseline din 2015, se atestă o tendință pozitivă de creștere a ponderii companiilor care 

cunosc sau au auzit de ODIMM. Astfel, în 2017 fiecare a patra întreprindere micro, mică sau mijlocie cel puțin a 

auzit de ODIMM. În același timp, ponderea companiilor care au beneficiat de ODIMM reprezintă 6% din ÎMM-uri. 

Majoritatea beneficiarilor ODIMM din 2016 sunt satisfăcuți sau foarte satisfăcuți de activitatea organizației. Nivelul 

de satisfacție a beneficiarilor cu activitate ODIMM se menține constant pe parcursul anilor, iar proporțiile 

beneficiarilor foarte satisfăcuți se mențin și nu variază semnificativ. Beneficiarii din 2016 sunt cel mai satisfăcuți de 

receptivitatea angajaților și de nivelul de profesionalism manifestat de aceștia. Însă sunt mai puțin satisfăcuți de 

rapiditatea oferirii răspunsurilor. Scorul NPS al ODIMM este în creștere în comparație cu studiul pe beneficiarii din 

2015, și reprezintă 81 puncte. Astfel, printre beneficiarii ODIMM din 2016 opt din zece ar recomanda serviciile 

organizației. În același timp, pentru prima data lipsesc beneficiarii nesatisfăcuți care ar defăima organizația. Cei mai 

satisfăcuți beneficiari ai ODIMM au beneficiat de programul ”Pare 1+1.” În mare parte beneficiarii acestui program 

văd ușoară procedura de aplicare la program. 

În același timp, cei mai mulți dintre beneficiarii ”PNAET” nu au accesat finanțare prin intermediul programului, iar 

cei care au fost finanțați apreciază procesul drept relativ ușor. 

Programele ODIMM sunt rezultative: majoritatea beneficiarilor spun că aplică într-o măsură oarecare sau mare 

cunoștințele obținute în urma programelor organizației, iar două treimi din companii constată că afacerea a 

crescut ca urmare a participării la programele ODIMM. Au avut de crescut cel mai mult companiile care au 

participat la programele ”Pare 1+1” sau ”PNAET”. 

MIEPO 

În 2017 aproape fiecare al doilea exportator din Moldova cunoaște sau a auzit de MIEPO. În comparație cu studiul 

baseline notorietatea MIEPO a crescut, însă aceasta este în mică scădere comparativ cu anul 2016. 5% dintre 

exportatori au beneficiat de serviciile MIEPO. 

Cel mai accesat serviciu al MIEPO este organizarea de evenimente și asigurarea participării la evenimente a 

companiilor. Marea majoritate a beneficiarilor acestui serviciu sunt satisfăcuți sau foarte satisfăcuți de modul în 

care MIEPO îl prestează. În general, cel puțin jumătate din beneficiarii serviciilor MIEPO sunt foarte satisfăcuți de 

acestea, ceilalți în mare parte fiind satisfăcuți de ele. Printre beneficiarii MIEPO din 2016 care au participat la 

studiu lipsesc beneficiarii care nu ar fi satisfăcuți de serviciile organizației. 

În mare parte, beneficiarii din 2016 sunt satisfăcuți de activitatea organizației, iar 59% sunt foarte satisfăcuți. 

Această pondere este în creștere comparativ cu anii precedenți. De asemenea, printre beneficiarii din 2016 sunt 

mai mulți promotori (companii care ar recomanda serviciile organizației) și mai puțini detractori (companii care ar 

defăima organizația) decât în 2016. Astfel, scorul NPS al MIEPO a crescut la 78 de puncte și este excelent printre 

beneficiarii din 2016. 
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Beneficiarii din 2016 apreciază cel mai înalt, ca și beneficiarii din 2015, receptivitatea angajaților MIEPO și dorința 

acestora de a ajuta. În comparație cu anii precedenți, beneficiarii din 2016 sunt cel mai puțin satisfăcuți de nivelul 

de profesionalism al angajaților organizației. 

În comparație cu anii precedenți, este în creștere impactul activităților MIEPO asupra companiilor. Astfel fiecare a 

doua companie beneficiar al MIEPO în 2016 a încheiat parteneriate sau contracte ca urmare a interacțiunii cu 

MIEPO. Cu atât mai mult, două treimi din beneficiari au spus că afacerea lor a crescut ca rezultat al colaborării cu 

MIEPO. 
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ANEXE 

În scopul evaluării indicatorilor Razei de acțiune si Eficacității în cadrul cercetării baseline, au fost luate în calcul diverse aspecte ce țin de organizațiile ODIMM și MIEPO. Tabelul de 

mai jos conține indicatorii Raza de acțiune și Eficacitate, care au fost calculați conform datelor din tabelul din anexa 2. 

Anexa 1:  Indicatori - Raza de acțiune și Eficacitate 

Nume indicator Esență 
Unitate de 

măsură 
Baseline 
(2015) 

Segmentul țintă cumulativ 

Frecvență 
Sursă de date/ 
Metodologie 

Responsabi
litate 

pentru 
culegerea 

datelor 

YR1 YR2 YR3 YR4 
SfârșitSe

gment 
țintă 

Raza de acțiune ODIMM 
sporită  

% 2 
 15  6       

12 luni 

Studiu Întrep.mici și 
mijlocii/ %  

întreprinderi care au 
beneficiat vreodată 
de serviciile ODIMM 

PIU 

Scop (creșterea după baseline) 5%  15% 20% 25% 30% 

Eficacitatea ODIMM sporită 

 
% 73 

 81 76        

12 luni 

Studiu ODIMM 
beneficiari/ % din 

beneficiarii care au 
apreciat satisfacția 

generală față de 
activitatea ODIMM 

cu 5 puncte – Foarte 
satisfăcut 

PIU 

Scop (creșterea după baseline) 5% 10% 15% 20% 30% 

Raza de acțiune MIEPO 
sporită  

% 0 
 28  5       

12 luni 

Studiu în rândul 
exportatorilor/ % 

întreprinderi care au 
beneficiat vreodată 
de serviciile  MIEPO 

PIU 

Scop (creșterea dupăbaseline) 10% 20% 30% 40% 50% 

Eficacitatea MIEPO sporită 

 
% 35 

55  59        
12 luni  

Studiu MIEPO 
beneficiari/ % din 

beneficiarii care au 
apreciat satisfacția 

generală față de 
activitatea ODIMM 

cu 5 puncte – Foarte 
satisfăcut 

PIU 

Scop (creșterea după baseline) 10% 20% 30% 40% 50% 
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Indicatorii metodei de calcul 

Segmentul țintă a ODIMM și MIEPO: 

 ODIMM (Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii) - întreprinderile Mici și 

Mijlocii 

 MIEPO (Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului) -  Exportatori   

Indicatorii Outreach and Effectiveness  

 Indicator Outreach – cota segmentului țintă (Întreprinderile Mici și Mijlocii pentru ODIMM și Exportatorii 

pentru MIEPO) care au beneficiat de serviciile organizațiilor. Indicatorul a fost determinat pentru ambele prin 

intermediul unui studiu reprezentativ la nivel național, unde întreprinderile au fost selectate aleatoriu. 

 Effectiveness indicator – cota beneficiarilor (din 2016) care sunt foarte satisfăcuți de activitatea organizațiilor 

(au indicat 5 puncte pe o scală de la  1 la 5). Indicatorul a fost determinat prin sondajul efectuat la telefon în 

rândul beneficiarilor organizațiilor (din 2016), contactele beneficiarilor ambelor organizații fiind furnizate de 

ODIMM și MIEPO. Respondenții au fost selectați aleatoriu din listele de contacte furnizate.  

Numerele derivate pentru fiecare indicator 

ODIMM Outreach este calculat din cota întreprinderile mici și mijlocii care au beneficiat de serviciile ODIMM. În 

scopul de a determina acest indicator a fost utilizat un eșantion reprezentativ la nivel național. Eșantionul general 

reprezentativ național constă din 362 de întreprinderi, dintre care numai întreprinderile mici și mijlocii au fost 

selectate pentru analiză (întreprinderile mari au fost excluse) – 361 întreprinderi. Așadar, cu ajutorul sondajului a  

fost posibilă determinarea gradului de cunoaştere al organizațiilor în rândul întreprinderilor mici și mijlocii. 

Indicatorul Outreach a fost calculat în rândul segmentul țintă al ODIMM – toate întreprinderile mici și mijlocii din 

cadrul studiului (companiile mari au fost excluse din analiza datelor). 

Populația generală a studiului, întrebarea 1: Q9 – Dvs. cunoașteți despre ODIMM (Organizația pentru Dezvoltarea 

Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii)? (un răspuns posibil) 

  % N 

Cunosc 10 35 

Am auzit, dar nu știu detalii 34 122 

Nu cunosc 57 204 

Total 100 361 

Întrebarea din chestionar despre gradul de cunoaștere al organizației a avut rolul de a asigura omiterea adecvată a 

întreprinderilor mici și mijlocii care nu cunosc despre ODIMM. Datorită faptului că segmentul țintă al ODIMM este 

reprezentat de întreprinderile mici și mijlocii, indicatorul outreach a fost calculat din rândul tuturor întreprinderilor 

mici și mijlocii (indiferent dacă ele cunosc sau nu despre ODIMM). Indicatorul outreach reprezintă 6%  din 

întreprinderile care au beneficiat de serviciile și programele ODIMM. (Total SMEs – respondenți care nu cunosc de 

ODIMM și minus respondenți care nu au beneficiat de ODIMM: 100% - 57% - 37% = 6%). Această formula este 

propusă deoarece unii respondenții au beneficiat de mai multe ori de ODIMM (motiv din care suma ponderilor 

depășete 100%). 

Populația generală a studiului, întrebarea 2: Q11 - Ați beneficiat de serviciile/ programele ODIMM (Organizația 

pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii)? (un răspuns posibil)? 

  % N 

Da, în 2014 sau mai devreme 2.5 9 

Da, în 2015 1.7 6 

Da, în 2016 1.7 6 

Da, în 2017 0.8 3 

Nu am beneficiat de ODIMM 37 133 

Nu cunosc despre ODIMM 57 204 

Total 100 361 
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ODIMM Effectiveness: Pentru a determina indicatorul Effectiveness a fost utilizat sondajul telefonic în rândul  

beneficiarilor ODIMM din anul 2016. Bazele de date cu beneficiarii din anul 2016 au fost furnizate de ODIMM. 

Respondenții au fost selectați aleatoriu până când s-a obținut numărul de 102 de întreprinderi mici și mijlocii 

intervievate. Beneficiarii au fost intervievați în privința nivelului de satisfacție față de activitatea ODIMM care 

reprezintă indicatorul Effectiveness.  

Întrebare: Q13 – Vă rugăm să evaluați următoarele aspecte ce țin de interacțiunea cu angajații ODIMM? Vă rugăm 

să utilizați o scală de la 1 la 5 unde 1 – deloc satisfăcut, iar 5 – foarte satisfăcut. 

Aspect: Satisfacția generală față de activitatea ODIMM 

  % N 

1 – Deloc satisfăcut 0 0 

2 0 0 

3 – Nici, nici 3 3 

4 20 20 

5 – Foarte satisfăcut 76 78 

Nș/Nr 1 1 

Total 100 102 

MIEPO Outreach este calculat din cota exportatorilor care au beneficiat de serviciile MIEPO. Pentru a determina 

acest indicator a fost utilizat un eșantion reprezentativ la nivel național (N=362). Întrebarea referitoare la gradul de 

cunoaștere a avut rolul să asigure omiteri adecvate în chestionar, dar indicatorul Outreach a fost calculat în rândul 

întregului segment țintă al organizației – toți exportatorii din studiu (N=20), obținut în mod aleatoriu prin sondajul 

reprezentativ la nivel național).   

Întrebarea 1: Q23 - Dvs. cunoașteți despre MIEPO (Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului 

din Moldova)? (un răspuns posibil) 

  % N 

Cunosc  25 5 

Am auzit, dar nu știu detalii 25 5 

Nu cunosc  50 10 

Total 100 20 

Indicatorul Outreach a fost calculat în rândul toturor exportatorilor (indiferent dacă cunoșteau sau nu despre 

MIEPO). Indicatorul Outreach reprezintă 5% - exportatori din cadrul sondajului care au beneficiat de serviciile și 

programele MIEPO (Total exporatori – respondenți care nu cunosc de MIEPO și minus respondenți care nu au 

beneficiat de MIEPO: 100% - 50% - 45% = 5%). Această formula este propusă deoarece unii respondenții au 

beneficiat de mai multe ori de MIEPO (motiv din care suma ponderilor depășete 100%). 

Întrebarea 2: Q25 - Ați beneficiat de serviciile/ programele MIEPO (Organizația de Atragere a Investițiilor și 

Promovare a Exportului din Moldova)? (un răspuns posibil) 

  % N 

Da, în 2014 sau mai devreme 5 1 

Da, în 2015 0 0 

Da, în 2016 0 0 

Da, în 2017 0 0 

Nu am beneficiat de MIEPO 45 9 

Nu stiu detalii sau nu cunosc de MIEPO 50 10 

Total 100 20 

MIEPO Effectiveness: Pentru a determina indicatorul Effectiveness a fost utilizat sondajul efectuat în rândul 

beneficiarilor MIEPO din anul 2016. Baza de date cu numerele de contact ale beneficiarilor din anul 2016 au fost 

furnizate de MIEPO. Beneficiarii au fost întrebați despre nivelul lor de satisfacție față de activitatea MIEPO. 

Rezultatul (cota celor care au menționat că sunt foarte satisfăcuți – 5 puncte, pe o scală de la 1 la 5) reprezintă 

indicatorul Effectiveness. 
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Întrebare: Q26 - Vă rugăm să evaluați următoarele aspecte ce țin de interacțiunea cu angajații MIEPO? Vă rugăm 

să utilizați o scală de la 1 la 5 unde 1 – deloc satisfăcut, iar 5 – foarte satisfăcut. 

Aspect: Satisfacția generală față de activitatea MIEPO 

  % N 

1 – Deloc satisfăcut 0 0 

2 0 0 

3 – Nici, nici 2 1 

4 37 15 

5 – Foarte satisfăcut  59 24 

Nș/Nr  2 1 

Total 100 41 

Annex 2: Metoda de agregare a indicatorilor Raza de acțiune și Eficacitate 

Indicator ODIMM OUTREACH 

Eșantion utilizat Eșantion A: Eșantion General N=362 întreprinderi 

6 
Descrierea eșantion Reprezentativ național, stratificat, respondenți selactați aleatoriu 

Filtru (base) Filtrare după segmental țintă – Întreprinderi mici și mijlocii, N=361 

Întrebarea adresată Q11 - Ați beneficiat de serviciile/ programele ODIMM?  

Măsurare % din întreprinderile care au beneficiat vreodată de serviciile ODIMM  
   

Indicator ODIMM EFFECTIVENESS 

Eșantion utilizat Eșantion D1: Beneficiarii ODIMM din 2016, N=102 întreprinderi 

76 

Descrierea eșantion 
Beneficiarii ODIMM din 2016 contactați din baza contactelor furnizate de 
ODIMM 

Filtru (base) Toate cazurile, N=102 

Întrebare adresată 

Q13- Vă rugăm să evaluați următoarele aspecte ce țin de interacțiunea cu 
angajații ODIMM? Vă rugăm să utilizați o scală de la 1 la 5 unde 1 – deloc 
satisfăcut, iar 5 – foarte satisfăcut. 
Aspect: Satisfacția generală față de activitatea ODIMM  

Măsurare 
% din beneficiarii care au apreciat satisfacția generală față de activitatea 
ODIMM cu 5 puncte – Foarte satisfăcut 

   

Indicator MIEPO OUTREACH 

Eșantion utilizat Eșantion A: Eșantion General, N=362 întreprinderi  

5 
Descrierea eșantion Reprezentativ național, stratificat, respondenți selactați aleatoriu 

Filtru (base) Filtrare după segmental țintă – Exportatori, N=20 întreprinderi 

Întrebare adresată Q25 - Ați beneficiat de serviciile/ programele MIEPO? 

Măsurare % din întreprinderile care au beneficiat vreodată de serviciile MIEPO 
   

Indicator MIEPO EFFECTIVENESS 

Eșantion utilizat Eșantion D2: Beneficiarii MIEPO din 2016, N=41 întreprinderi 

59 

Descrierea eșantion 
Beneficiarii MIEPO din 2016 contactați din baza contactelor furnizate de 
MIEPO  

Filtru (base) Toate cazurile, N=41 

Întrebare adresată 

Q26 - Vă rugăm să evaluați următoarele aspecte ce țin de interacțiunea cu 
angajații MIEPO? Vă rugăm să utilizați o scală de la 1 la 5 unde 1 – deloc 
satisfăcut, iar 5 – foarte satisfăcut. 
Aspect: Satisfacția generală față de activitatea MIEPO 

Măsurare 
% din beneficiarii care au apreciat satisfacția generală față de activitatea 
MIEPO cu 5 puncte – Foarte satisfăcut  
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Anexa 3: Chestionar 

CHESTIONAR ROM 
Cod operator:    ________ Nr. chestionar ________. Data:  _ _/ _ _/ _ _ _ _ 

Denumirea completă a companiei  

Activitatea de bază a întreprinderii: ________________________________ (ex: frizerie, magazin, etc.) 

Adresa companiei  

Nr. Telefon  

*TIP:  1 - GENERAL 2 – ODIMM 3 - MIEPO 

La moment compania Magenta Consulting în colaborare cu Ministerul Economiei, cu proiectul UIPAC (Unitatea de Implementare a 

Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității), MIEPO (Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a 

Exportului din Moldova) și ODIMM (Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii) efectuează un studiu 

care are drept scop evaluarea percepțiilor, atitudinilor și practicilor în domeniile de interes. Scopul studiului constă în determinarea 

aspectelor pentru a îmbunătăți eficiența asistenței în scopul dezvoltării întreprinderilor.  În rezultatul acestor interviuri vor fi 

colectate informații care vor servi pentru o înțelegere mai profundă a necesităților antreprenorilor locali în ceea ce privește impactul 

reformelor guvernamentale din mediul de afaceri. Prin prezenta, dorim să vă solicităm suportul dumneavoastră și să vă rugăm să 

ne acordați un interviu la acest subiect. 

1. Regiunea: (un răspuns posibil) 

Nord 1 

Chișinău 2 

Centru 3 

Sud 4 

2. Tipul întreprinderii (un răspuns posibil) 

Tipul întreprinderii Specificare Bifați 

Micro-întreprindere (< 9 angajați, vânzări < 3 mln. MDL, active < 3 mln. MDL ) 1 

Întreprindere mică (< 49 angajați, vânzări < 25 mln. MDL, active < 25 mln. MDL ) 2 

Întreprindere medie (< 249 angajați, vânzări < 50 mln. MDL, active < 50 mln. MDL ) 3 

Întreprindere mare (>249 angajați, vânzări >50 mln. MDL, active >50 mln. MDL) 4 

3. Specificați, vă rog, care este domeniul de activitate de bază a companiei dvs. (un răspuns posibil – alegeți domeniul de 
activitate de bază) 

Domeniu: Bifați  

Activități de cazare și alimentație publică 1 

Verificați 
cota 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 2 

Activități financiare şi asigurări 3 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 4 

Agricultura 5 

Alte activităţi de servicii 6 

Arta, activități de recreere şi de agrement 7 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a 
motocic 

8 

Constructie 9 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 10 

Industrie extractiva 11 

Industrie prelucratoare 12 

Informaţii şi comunicaţii 13 

Învăţământ 14 

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiţio 

15 

Sănătate şi asistenţă socială 16 

Transport şi depozitare 17 

(nu citiți) Alta, indicați ________________________________ 18 
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4. Compania Dvs. este importator sau exportator? (un răspuns posibil) 

Importator în Moldova 1 

Export din Moldova 2 

Importator și exportator 3 

Niciuna 4 

5. Care este funcția Dvs. în cadrul companiei: (un răspuns posibil) 

Director/ Director adjunct/ Administrator/ Proprietar 1 

Manager de nivelul 2 (mediu)/ Șef departament 2 

Contabil 3 

Alta, _______________________ 4 

6. Câte persoane aveți angajate la moment în cadrul întreprinderii Dvs.? (indicați nr. total de persoane) 
7. Câte persoane ați angajat de la începutul anului 2016? (indicați nr. de persoane dezagregat pe gen și vârstă) 

 10  11  

Total  ________ persoane total ________ persoane total 

Dintre care cu vârsta de…   

 Femei Bărbați Femei Bărbați 

până la 35 ani ________ femei ________bărbați ________ femei ________bărbați 

peste 35 ani ________ femei ________bărbați ________ femei ________bărbați 

8. În ce an a fost fondată întreprinderea Dvs.? 
 

_______________ anul fondării    

CAPITOL ODIMM 
9. Dvs. cunoașteți despre ODIMM (Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii)? (un răspuns 

posibil) 

Cunosc 2 Continuați 

Am auzit, dar nu știu detalii 1 Continuați 

(nu citiți) Nu cunosc  99 TRECEȚI LA CAPITOLUL MIEPO 

10. Vă rugăm să indicați măsura în care ați recomanda serviciile/ programele ODIMM partenerilor și cunoscuților 
Dvs. Vă rugăm să utilizați o scală de la 0 la 10, unde 0 – sigur nu aș recomanda, iar 10 – sigur aș recomanda. (un 
răspuns posibil) 

Sigur nu aș recomanda Sigur aș recomanda Nu știu 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

11. Ați beneficiat vreodată de de serviciile/ programele ODIMM? (RĂSPUNS MULTIPLU) 

Da, în 2013 sau mai devreme 1 TRECEȚI LA CAPITOLUL MIEPO 

Da, în 2014 2 TRECEȚI LA CAPITOLUL MIEPO 

Da, în 2015 3 TRECEȚI LA CAPITOLUL MIEPO 

Da, în 2016 4 Continuați 

Da, în 2017 5 TRECEȚI LA CAPITOLUL MIEPO 

Nu am beneficiat de ODIMM 9 TRECEȚI LA CAPITOLUL MIEPO 

12. Ați încercat vreodată să beneficiați de serviciile ODIMM, însă nu ați putut beneficia din anumite motive? Dacă da, 
cum s-a soldat încercarea Dvs.? (un răspuns posibil) 

Am beneficiat de ODIMM la fiecare încercare 4 

Am încercat, însă fără rezultat 3 

Am încercat și m-au direcționat la alte organizații unde sunt eligibil 2 

Nu am încercat să beneficiez de serviciile ODIMM 1 

(Nu citiți) Nu știu/ nu țin minte 99 
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13. Vă rugăm să evaluați următoarele aspecte ce țin de interacțiunea cu angajații ODIMM? Vă rugăm să utilizați o scală 
de la 1 la 5 unde 1 – deloc satisfăcut, iar 5 – foarte satisfăcut. (un răspuns posibil pe rând) 

 5 – foarte 

satisfăcut 
4 

3 – nici, 

nici 
2 

1 – deloc 

satisfăcut 

(Nu citiți) 

Nr/ Nr 

Nu am 

utilizat 

Satisfacția per general față de activitatea ODIMM 5 4 3 2 1 99  

Informația oferită a fost clară și completă 5 4 3 2 1 99 97 

Informația oferită a fost utilă și relevantă 5 4 3 2 1 99 97 

Oferirea rapidă a răspunsurilor  5 4 3 2 1 99 97 

Atitudinea binevoitoare (tonul vocii) a angajaților  5 4 3 2 1 99 97 

Receptivitatea și dorința angajaților de a ajuta  5 4 3 2 1 99 97 

Nivelul de profesionalism a angajaților 5 4 3 2 1 99 97 

14. Vă rugăm să indicați care au fost tipurile de servicii/ programe de care ați beneficiat din partea ODIMM? (răspuns 
multiplu) 

Programul National de Abilitare Economica a Tinerilor PNAET 1 

Programul de Atragere a Remitențelor În Economie ”Pare 1+1” 2 

Programul „Gestiunea Eficientă a Afacerii” GEA 3 

Fondul Special de Garantare a Creditelor FGC 4 

Programul Senior Experten Service SES 5 

Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova RIAM 6 

Alta, specificați ____________________ 7 

15. (DOAR PENTRU PEROGRAMELE DE CARE AU BENEFICIAT) Vă rugăm să indicați în ce măsură sunteți satisfăcut de 
serviciile/ programele de care ați beneficiat prin intermediul ODIMM? Vă rugăm să utilizați o scală de la 1 la 5 
unde 1 – deloc satisfăcut, iar 5 – foarte satisfăcut. (un răspuns posibil pe rând) 

 5 – 

foarte 

satisfăcut 

4 
3 – nici, 

nici 
2 

1 – deloc 

satisfăcut 

(Nu citiți) 

Nr/ Nr 

Programul National De Abilitare Economica A Tinerilor PNAET 5 4 3 2 1 99 

Programul de Atragere A Remitențelor În Economie ”Pare 1+1” 5 4 3 2 1 99 

Programul „Gestiunea Eficientă a Afacerii” GEA 5 4 3 2 1 99 

Fondul Special de Garantare A Creditelor FGC 5 4 3 2 1 99 

Programul Senior Experten Service SES 5 4 3 2 1 99 

Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova RIAM 5 4 3 2 1 99 

Alta, specificați ____________________ 5 4 3 2 1 99 

16. (ÎNTR: DOAR PENTRU BENEFICIARII PARE 1+1) Cât de ușoară sau anevoioasă a fost procedura de aplicare la 
programul ”PARE 1+1”? (un răspuns posibil) 

17. (ÎNTR: DOAR PENTRU BENEFICIARII PNAET) Cât de ușor a fost să accesați finanțare la programul PNAET prin 
intermediul băncilor? (un răspuns posibil) 

 PARE 1+1 PNAET 

Foarte ușor 5 5 

Ușor 4 4 

Nici ușor, nici greu 3 3 

Greu 2 2 

Foarte greu 1 1 

(Nu citiți) Nu știu  99 99 
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ÎNTREBAȚI 18 BENEFICIARII ODIMM INSTRUIRI/ TRAININGURI (ÎNTR 14=1, 14=3) 
18. În ce măsură ați aplicat sau continuați să aplicați cunoștințele din cadrul instruirilor oferite de ODIMM? (un răspuns 

posibil) 
Într-o măsură mare 4 

Într-o oarecare măsură 3 

În măsură mică 2 

Deloc 1 

(Nu citiți) Nș/ Nr 99 

19. Vă rugăm să indicați, au influențat programele ODIMM afacerea Dvs.? (un răspuns posibil)  
Da, datorită ODIMM afacerea a crescut 2 

Nu, ODIMM nicicum nu a influențat afacerea  1 

(Nu citiți) Nș/ Nr 99 

20. Ați devenit membru a unei asociații de afaceri specializate/ asociații ramurale (agricultorilor, băncilor, contabililor, 
fermierilor, etc.) ca rezultat a interacțiunii cu ODIMM? (un răspuns posibil) 

Da 1 

Nu 2 

(Nu citiți) Nș/ Nr 99 

[URMĂTOAREA ÎNTREBARE SE ADRESEAZĂ BENEFICIARILOR ODIMM CARE NU PRACTICĂ EXPORT LA MOMENT ÎNTR. 4] 

21. Ce părere aveți despre posibilitatea de a exporta? (un răspuns posibil) 
Tipul activității noastre nu permite posibilitatea de a exporta 1 

Compania noastră planifică să înceapă să exporte în următoarele 12 luni 2 

Compania noastră nu planifică să exporte 3 

Alta, specificați _____________ 4 

(Nu citiți) Nu știu 99 

ÎNTREBAȚI 22. TOȚI ESPONDENȚII 

22. Ce tip de informații utile ați dori să fie elaborate de ODIMM (Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii) pentru a vă ajuta în activitatea Dvs.? 
 

 

(Nu citiți) Nș/ Nr 99 

 

  



Anexe 

43 

CAPITOL MIEPO 
23. Dvs. cunoașteți despre MIEPO (Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova)? (un răspuns 

posibil) 

Cunosc 2 Continuați 

Am auzit, dar nu știu detalii 1 Continuați 

(nu citiți) Nu cunosc  0 TRECEȚI LA CAPITOLUL EXPORTATORI 

24. Vă rugăm să indicați măsura în care ați recomanda serviciile/ programele MIEPO partenerilor și cunoscuților Dvs. Vă 
rugăm să utilizați o scală de la 0 la 10, unde – deloc nu aș recomanda, iar 10 – la sigur aș recomanda. (un răspuns 
posibil) 

Sigur nu aș recomanda Sigur aș recomanda Nu știu 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

25. Ați beneficiat vreodată de de serviciile/ programele MIEPO? (RĂSPUNS MULTIPLU) 

Da, în 2013 sau mai devreme 1 TRECEȚI LA CAPITOLUL EXPORTATORI 

Da, în 2014 2 TRECEȚI LA CAPITOLUL EXPORTATORI 

Da, în 2015 3 TRECEȚI LA CAPITOLUL EXPORTATORI 

Da, în 2016 4 Continuați 

Da, în 2017 5 TRECEȚI LA CAPITOLUL EXPORTATORI 

Nu am beneficiat de MIEPO 9 TRECEȚI LA CAPITOLUL EXPORTATORI 

26. Vă rugăm să evaluați următoarele aspecte ce țin de interacțiunea cu angajații MIEPO? Vă rugăm să utilizați o scală 
de la 1 la 5 unde 1 – deloc satisfăcut, iar 5 – foarte satisfăcut. (un răspuns posibil pe rând) 

 5 – foarte 

satisfăcut 
4 

3 – nici, 

nici 
2 

1 – deloc 

satisfăcut 

(Nu citiți) 

Nr/ Nr 

Nu am 

utilizat 

Satisfacția per general față de activitatea MIEPO 5 4 3 2 1 99  

Informația oferită a fost clară și completă 5 4 3 2 1 99 97 

Informația oferită a fost utilă și relevantă 5 4 3 2 1 99 97 

Oferirea rapidă a răspunsurilor  5 4 3 2 1 99 97 

Atitudinea binevoitoare (tonul vocii) a angajaților  5 4 3 2 1 99 97 

Receptivitatea și dorința angajaților de a ajuta 5 4 3 2 1 99 97 

Nivelul de profesionalism a angajaților 5 4 3 2 1 99 97 

27. [SCREEN] Vă rugăm să indicați care au fost tipurile de servicii/ programe de care ați beneficiat din partea MIEPO? 
(răspuns multiplu) 

Organizarea și asigurarea participării la evenimente în țară și peste hotare (expoziții, târguri, platforme de discuții 

public-privat, foruri, ateliere de lucru, conferințe, întrevederi bilaterale și multilaterale, misiuni de afaceri în străinătate, 

ș.a.) 

1 

Acordarea sprijinului informațional prin furnizarea analizelor și studiilor sectoriale și generale 2 

Organizarea seminarelor, cursurilor de instruire și atelierelor de lucru pentru companiile autohtone în domeniul 

investițional și de export 
3 

Sprijinirea agenților economici autohtoni în elaborarea proiectelor investiționale orientate spre parteneri străini, 

cu promovarea ulterioară a acestora la evenimente organizate în țară și peste hotare. 

4 
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28. (DOAR PENTRU PEROGRAMELE DE CARE AU BENEFICIAT) Vă rugăm să indicați în ce măsură sunteți satisfăcut de 
serviciile/ programele de care ați beneficiat prin intermediul MIEPO? Vă rugăm să utilizați o scală de la 1 la 5 unde 
1 – deloc satisfăcut, iar 5 – foarte satisfăcut. (un răspuns posibil pe rând) 

 5 – foarte 

satisfăcut 
4 

3 – nici, 

nici 
2 

1 – deloc 

satisfăcut 

(Nu citiți) 

Nr/ Nr 

Organizarea și asigurarea participării la evenimente în țară și peste 

hotare (expoziții, târguri, platforme de discuții public-privat, foruri, 

ateliere de lucru, conferințe, întrevederi bilaterale și multilaterale, 

misiuni de afaceri în străinătate, ș.a.) 

5 4 3 2 1 99 

Acordarea sprijinului informațional prin furnizarea analizelor și 

studiilor sectoriale și generale 
5 4 3 2 1 99 

Organizarea seminarelor, cursurilor de instruire și atelierelor de 

lucru pentru companiile autohtone în domeniul investițional și de export 
5 4 3 2 1 99 

Sprijinirea agenților economici autohtoni în elaborarea proiectelor 

investiționale orientate spre parteneri străini, cu promovarea 

ulterioară a acestora la evenimente organizate în țară și peste hotare. 

5 4 3 2 1 99 

29. Vă rugăm să indicați care a fost rezultatul ca urmare a beneficierii de serviciile/ programele/ evenimentele MIEPO 
(indicați cifrele exacte) 

Contracte încheiate  ___________ nr. contracte 

Parteneriate stabilite ___________ nr. parteneriate 

Proiecte investiționale ___________ nr. proiecte investiționale implementate 

30. În ce măsură ați aplicat sau continuați să aplicați cunoștințele din cadrul serviciilor/ programelor oferite de MIEPO? 
(un răspuns posibil) 

Într-o măsură mare 4 

Într-o oarecare măsură 3 

În măsură mică 2 

Deloc 1 

(Nu citiți) Nș/ Nr 99 

31. Vă rugăm să indicați, au influențat programele MIEPO afacerea Dvs.? (un răspuns posibil) 
Da, datorită programelor MIEPO afacerea a crescut 2 

Nu, programele MIEPO nicicum nu a influențat afacerea 1 

(Nu citiți) Nș/ Nr 99 
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CAPITOL EXPORTATORI: 
[COMPLETEAZĂ 32-39 DOAR DE COMPANIILE CARE EXPORTĂ] 
32. Vă rugăm să evaluați cunoștințele Dvs. privind reglementările și procedurile vamale din Republica Moldova.  Vă rugăm să 

utilizați o scală de la 1 la 5, unde 1 – foarte rău și 5 – foarte bune? (un răspuns posibil) 

33. Vă rugăm să evaluați cunoștințele Dvs. privind reglementările și procedurile vamale din piețele Uniunii Europene.  Vă rugăm să 
utilizați o scală de la 1 la 5, unde 1 – foarte rău și 5 – foarte bune? (un răspuns posibil) 

 32 -  MD 33 - UE 

5 – foarte bune 5 5 

4 4 4 

3 3 3 

2 2 2 

1 – foarte rele 1 1 

(nu citiți) NȘ/ NR 99 99 

34. Vă rugăm să ne spuneți ce subiecte v-ar interesa să aflați despre reglementările și procedurile vamale din Republica Moldova/ 
UE în cadrul unor instruiri? (indicați cel puțin 2-3 lucruri) 

Moldova: 

 

Uniunea Europeană: 

 

35. Cum estimați ușurința vămuirii la export? Vă rugăm să utilizați o scală de la 1 la 5, unde 1 – deloc ușor și 5 – foarte ușor. (un 
răspuns posibil) 

5 – foarte ușor 5  

4 4 

3 3 

2 2 

1 – deloc ușor 1 

(nu citiți) NȘ/ NR 99 

36. Vă rugăm să numiți 3 piedici/obstacole ale companiei Dvs. pentru a exporta mai ușor? (OPERATOR: indicați mot-a-mot 
răspunsul) 

1 ____________________________________________________________________________________________ 

2 ____________________________________________________________________________________________ 

3 ____________________________________________________________________________________________ 

99 (Nu citiți) Nș/ Nr 

37. Ați putea să îmi spuneți, care dintre următoarele acorduri comerciale joacă un rol semnificativ pentru afacerea dvs.? 
1 Preferințele comerciale autonome ale UE 

2 Acorduri de comerț cu țările CSI 

3 CEFTA (Acordul de Liber Schimb Central-European) 

4 Tratate pentru evitarea dublei impuneri 

5 Alta, specificați _______________ 

6 Nici unul dintre ele 
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[Următoarea întrebare se adresează companiilor care exportă din Moldova] 

38. Dvs. cunoașteți despre DCFTA (se citește ca DI-SI-ĂF-TI-ĂI) (Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv RM 
– UE)? (un răspuns posibil) 

Da, cunosc 3 

Da, am auzit dar nu știu detalii 2 

Nu cunosc 1  - treceți la într 40 

 
[Următoarea întrebare se adresează companiilor care exportă din Moldova] 

39. Dacă compania Dvs. exportă, cum apreciați oportunitatea de a exporta către Uniunea Europeană după 

implementarea DCFTA?  (răspuns multiplu) 

Noi am început să exportăm mai mult datorita DCFTA  1 

Noi am crescut capacitatea de producție pentru a exporta mai mult în UE după DCFTA 2 

Standardele de calitate si concurența înaltă vor reduce volumul exportului  3 

Nu suntem afectați de implementarea DCFTA  4 

Nu exportăm către UE, dar intenționăm să exportăm pe viitor  5 

Nu exportăm către UE și nici nu planificăm  6 

COMUNICARE STRATEGICĂ 
40. Ați accesat vreodată următoarele site-uri? (un răspuns posibil per rând) 

 Da Nu (Nu citiți) Nu știu 

Odimm.md 1 0 99 

Miepo.md 1 0 99 

Adresa EMAIL: ______________________________________________ 
Vă mulțumim! 

 

 


