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REZUMAT 

Următorul raport este al patrulea dintre rapoartele anuale realizate în cadrul CEP II cu studiul de referință  

efectuat (baseline) în 2015. Pe parcursul sondajului, au fost măsurați indicatorii Outreach și Effectiveness 

pentru a evalua influența care o au organizațiile MIEPO și ODIMM asupra companiilor beneficiare. Anual, se 

măsoară indicatorii ambelor organizații din anul precedent. Aceasta se face pentru a evalua un an întreg de 

activitate. Informațiile despre indicatorii calculați sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabel r.1: Rezultatele obținute a indicatorilor evaluați pe parcursul sondajului anual, % 

 

Anul în care a fost 
efectuat sondajul 

Eșantion 
Grupul 

țintă 
Baseline 
(2015) 

2016 2017 
Actual 
(2018) 

Anul evaluat - - 2014 2015 2016 2017 

In
d

ic
at

o
ri

 ODIMM Outreach 
Național 

IMM 2 15 6 4 

MIEPO Outreach Exportatori 0 28 5 0 

ODIMM 
Effectiveness 

Clienții ODIMM  - 
73 81 76 79 

MIEPO Effectiveness Clienții MIEPO - 35 55 59 65 

Acest raport a fost elaborat în baza studiului efectuat în 2018 privind experiența pe care au avut-o 

întreprinderile în 2017. 

Pentru realizarea acestui sondaj, au fost folosite 3 tipuri de eșantioane. Primul eșantion este național 

reprezentativ, în care au fost intervievare 413 companii. Eșantionul național a permis selectarea grupurilor 

țintă pentru ODIMM (grupul țintă: IMM-uri) și MIEPO (grupul țintă: Exportatori) pentru a calcula indicatorul 

Outreach pentru ambele organizații. Datele obținute de Biroul Național de Statistică au fost utilizate pentru a 

calcula cotele eșantionului. Indicatorul Effectiveness pentru ambele organizații a fost calculat utilizând 

eșantioane diferite pentru beneficiarii MIEPO și ODIMM. Al doilea eșantion a fost colectat în rândul 

beneficiarilor ODIMM și conține 95 respondenți – beneficiari din 2017. Respondenții au fost selectați 

aleatoriu din baza de date oferită de către ODIMM. Al treilea eșantion a fost colectat în rândul beneficiarilor 

MIEPO. Din cauza lipsei unei calități bune a listei beneficiarilor furnizate de MIEPO, doar 17 beneficiari ai 

MIEPO au putut fi contactați pentru interviu. Acest capitol conține principalele date obținute în cadrul 

sondajului cu scopul de a determina indicatorii Outreach și Effectiveness a organizațiilor ODIMM și MIEPO. 

Pentru primul sondaj, efectuat în anul 2015, raza de acțiune a ODIMM printre companiile - țintă reprezintă 

6%. În 2018, raza de acțiune este 4%. Grupul țintă al ODIMM sunt toate întreprinderile mici și mijlocii – un 

grup mult mai mare decât grupul țintă al MIEPO (exportatori). Pentru ca organizația să-și îmbunătățească 

acest indicator, ar trebui să ofere servicii mai multor companii în comparație cu MIEPO. 

Indicatorul Outreach pentru MIEPO variază de la 0% în 2015, la 5% în 2017 și 0% - valul curent. Grupul țintă 

al MIEPO sunt exportatorii care au fost atinși prin intermediul eșantionului național probabilistic 

reprezentativ, unde exportatorii au fost aleși aleatoriu. Eșantionul pentru fiecare val al studiului conține în jur 

de 30-40 exportatori. In valurile în care indicatorul Outreach pentru MIEPO este 0%, rezultatul este explicat 

prin faptul că niciunul dintre exportatorii intervievați n-au beneficiat de serviciile/programele MIEPO. Din 

motiv că grupul țintă al MIEPO este mai mic decât cel al ODIMM, este mult mai ușor pentru MIEPO să-și 

îmbunătățească acest indicator. La fel, este important de menționat faptul că, câțiva dintre beneficiarii MIEPO 

nu cunosc faptul că au beneficiat de serviciile MIEPO. Unele servicii/programe ale MIEPO sunt oferite 

indirect. 

Analizând eficacitatea organizațiilor ODIMM și MIEPO, se observă o tendință crescătoare a ponderilor 

beneficiarilor care sunt foarte satisfăcuți de activitatea acestor organizații. 79% dintre beneficiarii ODIMM 

din 2017 sunt foarte satisfăcuți de activitatea organizației, fiind cu 3 p.p. mai mare comparând cu anul 2016.  

În comparație cu studiul baseline (2015), indicatorul effectiveness pentru ODIMM în actualul sondaj a crescut 
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de la 73% la 79%. În 2017,  o pondere de 65% dintre beneficiari care au rămas foarte satisfăcuți de 

activitatea organizației a fost subliniată pentru organizația MIEPO, cu 6 p.p. mai multe în comparație cu anul 

precedent. In comparație cu studiul baseline (2015), ponderea beneficiarilor care au rămas foarte satisfăcuți 

de activitatea MIEPO în valul curent a crescut cu 1%.  

Aspecte generale 

O pondere de 60% dintre participanții la studiul în 2018 dețin funcții de director, administrator sau au titlu 

de proprietar al unei întreprinderi. Circa 33% dintre respondenți au funcția de contabil într-o companie.  

16% dintre întreprinderile intervievate sunt importatori în Moldova. În același timp, circa 2% dintre 

participanți practică activitatea de export, iar 5% sunt importatori și exportatori. 

ODIMM – Evaluarea opiniei Întreprinderilor Mici și Mijlocii 

În anul 2018, Net Promoter Score al ODIMM constituie 86 de puncte, considerându-se un scor 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 2017 este cu 5 puncte mai mare decât printre beneficiarii din 2016.  

În rândul beneficiarilor ODIMM, 79% sunt foarte satisfăcuți de activitatea acestei organizații, iar 20% afirmă 

că sunt satisfăcuți de activitatea ODIMM pe o notă de „4” ( pe o scală de la 1 la 5 unde 1 – deloc satisfăcut, iar 5 

– foarte satisfăcut). Totodată, într-o măsură mai mare respondenții sunt foarte satisfăcuți de atitudinea 

binevoitoare a angajaților – 95% și receptivitatea și dorința angajaților de a ajuta – 94%.  

Circa 91% dintre beneficiarii programului „Pare 1+1” al ODIMM în 2017, au rămas foarte satisfăcuți de 

serviciile acestuia. Printre beneficiarii programului „Pare 1+1”, o pondere de 20% au menționat că le-a fost 

foarte ușor să acceseze acest program. De asemenea, printre beneficiarii PNAET, 36% consideră că este foarte 

ușor să accesezi finanțări prin intermediul acestui program. 

Jumătate dintre beneficiarii programului GEA, într-o mai mare măsură aplică cunoștințele obținute în cadrul 

acestui program. În același timp, jumătate dintre beneficiarii programului PNAET aplică într-o oarecare 

măsură cunoștințele acumulate în cadrul programului. 

În privința programelor ODIMM în 2017, circa 85% dintre beneficiarii programului „Pare 1+1” au menționat 

că afacerea lor a crescut datorită organizației ODIMM. În același timp, 86% dintre respondenții care au 

beneficiat de programul PNAET au indicat același lucru. O pondere mai mică a beneficiarilor GEA a menționat 

că datorită ODIMM, afacerea lor a crescut – 64%. 

O pondere de 43% dintre beneficiarii programului „Pare 1+1” au devenit membri ai asociațiilor ca rezultat a 

interacțiunii cu ODIMM. 

MIEPO – Evaluarea opiniei exportatorilor 

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

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

(deoarece segmentul - țintă MIEPO sunt companiile exportatoare (30 de companii în sondaj), cota 

cărora este mai mică decât în cazul segmentului - țintă ODIMM (companii mici și mijlocii) - 408 

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. 
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Circa 40% dintre exportatorii care au participat la sondaj în 2018 au auzit despre această organizație. Cu 

toate că, ponderea întreprinderilor exportatoare care au auzit despre MIEPO în 2018 este cu 7 p.p. mai mică 

decât răspunsul oferit de exportatorii chestionați în 2017. 

MIEPO – Evaluarea opiniei beneficiarilor serviciilor și programelor organizației 

Net Promoter Score (NPS) în rândul beneficiarilor MIEPO din 2017 reprezintă 71 puncte. Astfel, în 

comparație cu NPS din 2016, scorul a scăzut cu 7 puncte (78 puncte).În rândul beneficiarilor MIEPO din 2017, 

65% sunt foarte satisfăcuți de activitatea organizației. În comparație cu beneficiarii din 2016, nivelului de 

satisfacție a crescut cu 6 p.p. Cel mai apreciat aspect al interacțiunii cu MIEPO este atitudinea binevoitoare a 

angajaților și nivelul de profesionalism al acestora.  

Cei mai mulți dintre beneficiarii MIEPO din 2017 au beneficiat de organizarea și asigurarea participării la 

evenimente în țară și peste hotare – 88%, pondere mai mică cu 5 p.p. față de beneficiarii aceluiași program în 

2016. Cea mai mică pondere de 31% este înregistrată de către persoanele care au beneficiat de seminare și 

cursuri de instruire. 

În rândul beneficiarilor MIEPO din 2017, 75% au stabilit parteneriate ca urmare a beneficierii de serviciile 

MIEPO. De asemenea, 69% au încheiat cel puțin un contract, iar 38% au realizat minim un proiect 

investițional, ca rezultat al colaborării cu MIEPO. 

Per general, 75% dintre beneficiarii MIEPO au menționat că, datorită organizației, afacerea lor a crescut. 

Comerț transfrontalier 

Circa 12% dintre exportatorii din Moldova care au participat la studiul din 2018 declară că au cunoștințe 

bune despre procedurile vamale din UE, cu 10 p.p. mai puțini cred același lucru despre procedurile vamale 

din RM. O pondere de 30% dintre exportatori au menționat că este foarte ușoară procedura de vămuire la 

export, rată mai mare cu 24% decât părerea exportatorilor chestionați în 2017. 

În general, o descreștere a indicatorului Outreach pentru ODIMM este înregistrată începând cu sondajul din 

2016, cu toate acestea, în 2018 indicatorul a crescut cu 2% mai mult în comparație cu studiul baseline (2015).  

În același timp, nivelul de satisfacție cu privire la interacțiunea cu ODIMM indică o creștere pe parcursul 

anilor, cu toate că cel mai înalt nivel de satisfcație este înregistrat în 2016. Pe parcursul sondajelor anuale, se 

înregistrează o descreștere a indicatorului Outreach pentru MIEPO cu 5 p.p. mai puțin în comparație cu 

sondajul efectuat în 2017. Pe lângă faptul că puține dintre întreprinderile contactate au beneficiat direct de 

MIEPO în 2017, nivelul de satisfacție s-a dublat în comparație cu studiul de bază din 2015.
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INTRODUCERE 

Acest studiu a fost efectuat de compania Magenta Consulting în colaborare cu Ministerul Economiei, în cadrul 

proiectului 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 Effectiveness al organizațiilor 

ODIMM și MIEPO. 

INDICATORI BASELINE: 

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

indicatori, precum notorietatea, nivelul de utilizare, incidența etc. 

• Effectiveness (Eficacitate) – este perceput ca evaluarea activității unei instituții. În scopul estimării 

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 2017 

MIEPO Exportatori Beneficiarii MIEPO din anul 2017 

i.2 Metodologie aplicată 

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

respectivul studiu. Chestionarul a fost elaborat de Magenta Consulting în colaborare 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 feedback-ului instituțiilor implicate.   

Testarea chestionarului 

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

urbane, cât și rurale. Acesta a fost testat în limbile română și rusă. Pilotarea chestionarului a fost efectuată 

împreună cu un consultant senior care, pe lângă aspectele ce țin de chestionar, a testat și aspecte legate de 

selectarea respondentului. Intervievarea a fost realizată de o echipă de operatori de interviu, care au 

experiență în efectuarea cercetărilor similare. Interviurile au fost făcute în limba preferată de respondent. 

Operatorii au fost instruiți cu referire la particularitățile și aspectele specifice studiului dat, iar verificarea 

chestionarelor a fost executată 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 realizate 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 pe 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 la telefon, cu ajutorul unui link 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 413 interviuri au fost întocmite. 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 sub-eșantion: 

1. 413 interviuri cu întreprinderi în conformitate cu cotele calculate în baza datelor Biroului Național de 

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

interval de încredere de 95%. 

2. 17 interviuri cu agenți economici care în 2017 au beneficiat de serviciile/ programele MIEPO. 

3. 95 de interviuri cu agenți economici care în 2017 au beneficiat de serviciile/ programele ODIMM (în 

contactarea beneficiarilor ODIMM s-a 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 413 companii. Cotele bazate pe datele Biroului Național de 

Statistică au fost respectate în selectarea companiilor intervievate. Companiile au fost intervievate, indiferent 

de faptul dacă au beneficiat sau nu de serviciile/ programele MIEPO și ODIMM. Agenții economici care au 

beneficiat în 2017 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 sub-eșantion presupune respectarea structurii companiilor prezente în 

Republica Moldova și permite evaluarea indicatorilor, precum notorietatea, atitudinea 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 2017 a BNS – care conține datele tuturor 

companiilor din Republica Moldova. Pentru accesarea informațiilor suplimentare despre companii, avem la 

dispoziție bazele de date de la Varo Inform și Kompass. 
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EȘANTION GENERAL 

Tabel 1: Distribuirea geografică a eșantionului general în funcție de dimensiunea acestora, N=413 

  
Regiune 

Total 
Nord Chișinău Centru Sud 

Întreprindere mare 1 3 1 0 5 
Întreprindere medie 1 3 1 1 6 
Întreprindere mică 7 24 7 5 43 
Micro-întreprindere 41 233 59 26 359 
Total 50 263 68 32 413 

Tabel 2: Distribuirea geografică a eșantionului general în funcție de domeniile de activitate, N=413 
Domeniul de activitate N 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor 154 
Industria prelucrătoare 36 
Activități profesionale, științifice și tehnice 32 
Construcție 32 
Agricultură 27 
Tranzacții imobiliare 22 
Activități de cazare și alimentație publică 18 
Alte activități de servicii 18 
Transport și depozitare 18 
Informații și comunicații 15 
Activități și servicii administrative și activități de servicii suport 12 
Activități financiare și asigurări 10 
Producția și furnizarea de energie electrică/termică, gaze, apă caldă și aer condiționat 4 
Artă, activități de recreere și de agrement 3 
Sănătate și asistență socială 3 
Învățământ 2 
Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare 1 
Industrie extractivă 1 
Alta 5 

TOTAL 413 

SUB-EȘANTION B: BENEFICIARII ODIMM DIN 2017 

Sub-eșantionul colectat cu beneficiarii organizațiilor ODIMM conține 95 de respondenți - beneficiari ODIMM 

din 2017. 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 în tabelul de mai 

jos sunt mai mari de 100%. 

Tabel 3: Distribuirea geografică a eșantionului ODIMM, N=408 
Criterii filtru % N 

Programe 

PNAET 15 14 
„Pare 1+1” 57 54 
GEA 15 14 
RIAM 1 1 

Tipul întreprinderii 
Micro-întreprindere 73 69 
Întreprindere mică 21 20 
Întreprindere medie 6 6 

Vârsta companiei 

1 an 21 20 
2-3 ani 20 19 
4-5 ani 11 10 
Peste 5 ani 47 45 
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SUB-EȘANTION C: BENEFICIARII MIEPO DIN 2017 

A fost solicitată o bază de date cu beneficiarii serviciilor/programelor MIEPO din 2017. Din cauza lipsei unei 

calități bune a listei beneficiarilor, doar 17 interviuri a fost posibil de colectat cu beneficiarii MIEPO din 2017. 

Eșantionul nu este statistic reprezentativ din motiv că a fost posibil de colectat doar chestionarele realizate. 

Au fost colectate informații pentru a măsura eficacitatea și în același timp pentru a identifica posibilitățile de 

dezvoltare ale organizației. 

i.3 Limitele și barierele cercetării 

Au fost întâmpinate greutăți în intervievarea beneficiarilor ODIMM, din acest motiv a fost cerută informație 

adăugătoare a beneficiarilor acestei organizații, ceea ce a permis colectarea unui  număr de 95 de companii 

care au beneficiat de ODIMM. 

Privind procesul de colectare al eșantionului MIEPO, au fost întâlnite mai multe bariere. 

 Una dintre greutăți a fost să găsim beneficiarii MIEPO, deoarece câțiva respondenți au beneficiat 

indirect sau nu cunosc că sunt beneficiarii acestei organizații, cunoscând doar proiectele de care au 

beneficiat.  

 Din cauză numărului mare de angajați, au fost întâmpinate greutăți la contactarea persoanelor 

exacte care au beneficiat de programele/ serviciile MIEPO. 

 Angajații MIEPO nu au putut furniza o listă a contactelor exacte ale beneficiarilor, lipsea numărul de 

telefon, ceea ce a făcut mai dificil procesul de colectare, întru-cât numerele de telefon au fost căutate 

de către compania Magenta. 

 Din partea angajaților MIEPO, s-a livrat o listă de 325 de contacte, dintre care doar pentru 245 de 

companii Magenta a găsit numărul de telefon. Dintre aceștia, 29 de persoane au refuzat categoric să 

răspundă la sondaj, 148 nu au beneficiat de programele MIEPO, 31 de persoane nu au ridicat 

telefonul. 

 Ca urmare a apelării listei în întregime de 7 ori, s-a colectat un număr de 17 chestionare ai 

beneficiarilor MIEPO.  

Situația dată a fost semnalată din timp, ca urmare beneficiarul a dat acordul de a stopa etapa de colectare 

și de făcut analiza sondajului în baza chestionarelor care s-au obținut, 17 la număr. 
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CAPITOLUL I: ASPECTE GENERALE 

Acest capitol conține informații ce țin de aspectele generale ale întreprinderilor evaluate în cadrul sondajului 

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

criterii: regiune, dimensiune a companiei și domeniul de activitate). 

În anul 2018, ponderea companiilor importatoare a scăzut cu aproximativ 6 p.p. în comparație cu anul 2017. 

Ce ține de export, se observă o tendință descrescătoare în ultimii de ani, începând cu 2016 (5%). În 2018, 

companiile exportatoare din Moldova reprezintă o pondere de 2%, aproape de două ori mai mică decât în 

2016. Totuși, ponderea companiilor care exportă și importă este dublă față de anul 2017 – 5% în 2018. 

Ponderea companiilor care nu practică niciuna dintre aceste activități în anul 2018 a crescut cu 4%, față de 

anul 2017.  

Figura 1: Companii importatoare și/ sau exportatoare,(Q4), N=413, % 

 

În 2018, circa 60% dintre participanții la sondaj dețin funcție superioară, pondere care se află în creștere față 

de anul 2017 – 52% și 2016 – 49%. Rata funcțiilor de nivel superior este aproape de două ori mai mare decât 

ponderea funcțiilor de nivelul 2 (manager/șef departament) – 33%. În același timp, în 2017, este înregistrată 

o pondere cu 6 p.p. mai mare a persoanelor care dețin funcție de contabil în comparație cu 2016 și 2018. 

Totodată în 2015, fiecare al patrulea respondent a avut o funcție de nivel mediu. 

Figura 2: Funcția respondenților în cadrul companiei,(Q5), N=413, % 
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CAPITOLUL II: EVALUAREA RAZEI DE ACȚIUNE ȘI A EFICACITĂȚII - 

ODIMM 

Acest capitol include evaluarea performanței organizației ODIMM (Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii). Datele prezentate mai jos au fost colectate atât în cadrul sondajului 

reprezentativ național – unde au fost alese companiile - țintă ale 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’’ datele prezentate au fost 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). 

În anul 2018, ponderea celor care cunosc despre ODIMM este de 13%, cu 3 p.p. mai mare decât în anul 2017, 

și, cu 6 p.p. mai puțin decât în anul 2016. Ponderea persoanelor care au auzit, dar nu cunosc detalii este de 

28%, cu 6 p.p. mai puțin comparativ cu 2017. În 2018, ponderea persoanelor care au auzit despre ODIMM dar 

nu cunosc detalii este cu 19 p.p. mai mare decât în 2016. 

Figura 3: Notorietatea ODIMM, (Q9), N=408, % 

 

În rândul persoanelor care cunosc despre ODIMM, 34% au aflat despre această organizație prin intermediul 

partenerilor de afaceri, prieteni sau cunoscuți. Mai puțini au aflat despre ODIMM în urma accesării site-ului 

organizației – 16% și a motoarelor de căutare – 11%. Circa 10% dintre întreprinderile contactate au 

menționat faptul că organizația ODIMM i-a contactat direct. 

Figura 4: Sursele de informare despre ODIMM, (Q10), N=55, % 

 

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

serviciile ODIMM. Incidența beneficiarilor ODIMM a fost calculată în rândul grupului - țintă – toate 

întreprinderile micro, mici și mijlocii din eșantionul general (indiferent dacă știu sau nu despre ODIMM). 

Potrivit datelor, 2,6% dintre companii au beneficiat de ODIMM până în 2017. În 2018, 1% dintre companiile 

din grupul țintă au beneficiat de ODIMM (pentru a calcula ponderea ÎMM-urilor care au beneficiat de 

serviciile ODIMM, s-a identificat diferența dintre 100% și suma ponderilor companiilor care nu au beneficiat 

de ODIMM sau nu cunosc despre această organizație). 
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Figura 5: Incidența beneficiarilor ODIMM, (Q12), N=408, % 

 

ODIMM – Eficacitate (segment - țintă: beneficiari ODIMM din 2017 – EȘANTION B) 

Indicatorii de eficacitate au fost calculați dintr-un eșantion separat al clienților numai din anul 2017, care au 

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

În anul 2018, o pondere de aproape 4 ori mai mică (15%) decât în anii precedenți au beneficiat de programul 

GEA, comparativ cu 61% în anul 2017 și respectiv 53% în anul 2016. 15% dintre acei care au apelat la 

ODIMM în anul 2018 au beneficiat de programul PNAET. Totuși, de programul "Pare 1+1", în anul curent, au 

beneficiat aproape de două ori mai mulți decât în anul 2017. Cel mai puțini respondenții au beneficiat de 

programul RIAM - 1%, și programul SES - 0%, ponderea din acest an fiind mai mică decât în anii precedenți.  

Figura 6: Tipuri servicii/ programe ODIMM beneficiate, (Q15), N=95, % 

 

Pentru programele GEA și PNAET se observă o diminuare a nivelului de satisfacție al respondenților față de 

acestea. În anul 2018, GEA are o pondere de 50% dintre respondenții care au rămas foarte satisfăcuți de acest 

program, cu 25 p.p. mai puțin decât în anul precedent, iar PNAET - 57% pentru anul curent, respectiv, cu 11 

p.p. mai puțin decât în 2017. Totuși, în 2018, populația respondentă este cu mult mai satisfăcută de 

programele „Pare 1+1", - 91%. Nivelul de satisfacție față de programul GEA descrește, având o pondere 

maximă de 87% în 2015. În același timp, 22% dintre întreprinderile care au beneficiat de ODIMM în 2014 au 

rămas deloc satisfăcuți de aceste servicii (informație colectate pe parcursul studiului baseline).  
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Figura 7: Satisfacția față de serviciile/ programele ODIMM, (Q16), % 

 

 

OPINIA GENERALĂ A BENEFICIARILOR PRIVIND SERVICIILE ODIMM – EȘANTION B 

Net Promoter Score al ODIMM constituie 86 de puncte, acesta fiind considerat un scor excelent (NPS> 0 - 

pozitiv, NPS> 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 2017 este cu 5 puncte mai mare decât NPS printre beneficiarii din 2016 si cu 

18 puncte mai mare decât printre beneficiarii din 2015. Aceasta denotă mărirea ponderii de beneficiari care 

ar recomanda serviciile ODIMM și scăderea ponderii beneficiarilor care nu ar recomanda serviciile sau ar 

defăima organizația. 

Printre beneficiarii ODIMM din 2017, ponderea promotorilor este 87% (beneficiari care au acordat note de 

10 și 9, pe o scală de la 1 la 10, unde 1 este sigur că nu aș recomanda serviciile organizației, iar 10 este sigur 

că aș recomanda serviciile organizației). Se observă faptul că, pe parcursul anilor, numărul promotorilor 

ODIMM este în creștere. Rata promotorilor beneficiari din 2017 s-a mărit cu 6 p.p. în comparație cu 

beneficiarii din 2016 iar crescut cu 12 p.p. în comparație cu beneficiarii din 2015. 

Figura 8: Net Promoter Score pentru serviciile și programele ODIMM, (Q11), N=95, % 

 

Evaluând interacțiunea cu angajații ODIMM, respondenții și-au exprimat satisfacția față de mai multe aspecte. 

Per general, majoritatea respondenților sunt foarte satisfăcuți de interacțiunea cu angajații ODIMM.  
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Analizând părerile beneficiarilor, ei sunt într-o măsură mai mare, foarte satisfăcuți de atitudinea binevoitoare 

a angajaților – 95%, pondere mai mare cu 10 p.p. față de nivelul de satisfacție al beneficiarilor din 2016. 

Totodată, o rată mai mică a nivelului de satisfacție al beneficiarilor din 2017 este față de activitatea ODIMM, 

tendință asemănătoare cu anii precedenți. În același timp, circa 94% dintre beneficiarii din 2017 sunt foarte 

satisfăcuți de receptivitatea și dorința angajaților de a ajuta, pondere mai mare cu 7 p.p. față de nivelul de 

satisfacție al beneficiarilor din 2016. Aceeași rată de 85% este înregistrată de beneficiarii din 2017 și 2016, 

care sunt foarte satisfăcuți de nivelul de profesionalism al angajaților ODIMM. 

Figura 9: Evaluarea interacțiunii cu angajații ODIMM, (Q14), N=95, % 

 

Beneficiarii din 2017 ai programelor „Pare 1+1” și PNAET și-au expus părerea față de nivelul de ușurință al 

accesării acestor programe. În rândul beneficiarilor programului „Pare 1+1”, 37% au menționat că au aplicat 

ușor la acest program. Cu 7 p.p. mai puțini (30%) au menționat că nu le-a fost nici greu nici ușor să acceseze 

acest program. În același timp, o pondere de 9% este înregistrată de beneficiarii programului cărora le-a fost 

greu să acceseze programul „Pare 1+1”. 

Pe parcursul anului 2017, circa 36% dintre respondenți au accesat foarte ușor programul PNAET. Luând în 

considerare numărul mic de beneficiari ai programului PNAET, nu au fost înregistrate ponderi ale 

persoanelor cărora le-a fost greu sau foarte greu să acceseze acest program. 

Figura 10: Ușurința accesării programului ”PARE 1+1” în cadrul ODIMM și ușurința accesării finanțării 
programului ”PNAET” prin intermediul băncilor,(Q17-18), % 
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În rândul beneficiarilor programelor de instruire ale ODIMM în 2017, ponderi egale cu 46% au aplicat 

cunoștințele și continuă să le aplice într-o măsură mare și într-o oarecare măsură. În rândul beneficiarilor 

care au aplicat într-o măsură mare cunoștințele, se înregistrează o creștere de 9 p.p. printre beneficiarii din 

2017 în comparație cu 2016.  Ponderea beneficiarilor care au aplicat cunoștințele într-o măsură mai mică a 

scăzut cu 5 p.p. față de beneficiarii din 2016. În general, niciuna dintre companiile contactate n-a aplicat deloc 

cunoștințele acumulate în cadrul instruirilor.  

Figura 11.1: Aplicarea cunoștințelor din cadrul instruirilor ODIMM, (Q19),  % 

 

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

beneficiarii ”GEA” din 2017 aplică în mai mare măsură cunoștințele decât beneficiarii ”PNAET”. În același 

timp, câte 7% sunt înregistrate de către beneficiarii ambelor programe, care au menționat că într-o măsură 

mai mică aplică cunoștințele din cadrul acestor programe. 

Figura 11.2: Aplicarea cunoștințelor din cadrul instruirilor ODIMM, per program, (Q19), N=82  % 

 

Analizând impactul programelor ODIMM asupra companiilor beneficiare, este înregistrată o creștere majoră a 

ponderii beneficiarilor din 2017, care au menționat că, datorită instruirii programelor ODIMM, afacerea a 

crescut – 81%. Această pondere este mai mare cu 17 p.p. față de rata beneficiarilor din 2016. Cu toate acestea, 

ponderea beneficiarilor din 2017, afacerea cărora a crescut datorită organizației ODIMM este aproximativ 

aceeași ca și beneficiarilor din 2014 – 78% (studiul baseline). În același timp, pentru 15% dintre beneficiarii 

din 2017, instruirile programelor ODIMM nu au influențat afacerea. 

Figura 12.1: Influența programelor ODIMM asupra afacerii, (Q20), N=95, % 

 

Analizând impactul diferitor programe ODIMM asupra afacerilor, observăm o pondere de 64% a 

beneficiarilor programului GEA, care au menționat că afacerea a crescut datorită organizației. În același timp, 

pentru beneficiarii programelor „Pare 1+1” (85%) și PNAET (86%), într-o măsură mai mare, afacerea a 

crescut grație ODIMM. În rândul beneficiarilor programului „Pare 1+1”, 9% au indicat că ODIMM nicicum nu a 

influențat asupra afacerii. 
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Figura 12.2: Influența programelor ODIMM asupra afacerii, per program, (Q20), % 

 

Dintre companiile beneficiare ale ODIMM în 2017, 33% au declarat că au devenit membre ale unei asociații de 

afaceri ca rezultat al interacțiunii cu ODIMM. Spre deosebire de beneficiarii din 2017, 11% dintre cei din 2016 

și 17% dintre beneficiarii anului 2015, au devenit membrii ai asociațiilor specializate, ca rezultat al 

interacțiunii cu ODIMM. 

Figura 13.1: Membru al asociațiilor de afaceri specializate/ asociații ramurale ca rezultat al interacțiunii cu 
ODIMM, (Q21), N=95, % 

 

Cei mai mulți dintre beneficiarii din 2017 care au devenit membri ai asociațiilor au fost beneficiari ai 

programelor „Pare 1+1” – 43%. O pondere de 21% dintre beneficiarii „PNAET” și „GEA” din 2017 au aderat la 

asociații. Totodată, 4% dintre beneficiarii „Pare 1+1” nu au oferit un răspuns exact. 

Figura 13.2: Membru al asociațiilor de afaceri specializate/ asociații ramurale ca rezultat a interacțiunii cu 
ODIMM, per program, (Q21), % 

 

Printre companiile beneficiare ale programelor ODIMM din 2017, care încă nu practică export, 41% planifică 

să înceapă exportul în următorul an, pe când 39% nu planifică să exporte, iar 17% spun că tipul activității nu 

le permite să exporte. În comparație cu beneficiarii programelor din anii precedenți, ponderea beneficiarilor 

din 2017, care planifică să înceapă exportul în următorul an, este mai mare cu 25p.p. față de beneficiarii 

anului 2016. Comparând cu studiul baseline (42%), mai puțini beneficiari din anul 2017 nu planifică să 

exporte – 39%, și 3% dintre beneficiarii din 2017 încă nu și-au făcut planurile pentru export. 
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Figura 14: Opinia referitor la posibilitatea companiei de a exporta , (Q22%), N=75, % 

 

Beneficiarii ODIMM din 2017 au menționat o varietate de informații utile care ar putea fi elaborate de 

ODIMM. Informațiile solicitate de un număr mai mare de beneficiari sunt informații despre granturi și 

proiecte noi (13%). De asemenea, ponderi mai mici au fost înregistrate de beneficiarii ODIMM din anul 2017 

cărora le-ar fi util ajutorul financiar – 9%. Ponderi de 5% sunt înregistrate de beneficiarii care ar dori mai 

multe seminare și mai multă informare despre posibilitățile de a exporta și a importa. 

Figura 15: Informații utile care ar ajuta în activitatea companiilor, dacă ar fi elaborate de ODIMM (răspuns 
liber), (Q23), N=95, % 
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CAPITOLUL III: EVALUAREA RAZEI DE ACȚIUNE ȘI A EFICACITĂȚII - 

MIEPO 

Acest capitol conține informațiile despre evaluarea organizației 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 ale organizației (întreprinderile care 

practică export), cât și în cadrul sondajului cu beneficiarii MIEPO din 2017. 

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

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

(deoarece segmentul - țintă MIEPO sunt companiile exportatoare (30 companii în sondaj), cota cărora 

este mai mică decât în cazul segmentului - țintă ODIMM (ÎMM) - 408 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 (30 

de companii exportatoare), ales aleatoriu prin intermediul sondajului reprezentativ național din populația 

generală.  

MIEPO este cunoscută de către 17% dintre exportatorii din Moldova. Concomitent, o pondere adițională de 

23% dintre exportatori declară că a auzit de MIEPO, însă nu cunoaște detalii. Notorietatea MIEPO pare să se fi 

diminuat în 2018 cu 7 p.p. în comparație cu 2017. Întreprinderile contactate pe parcursul studiului baseline 

(2015) într-o măsură mai mare nu cunoșteau deloc despre MIEPO, pondere cu 13 p.p. mai mică în 2018. 

Totodată, există o mică  diferență în rândul beneficiarilor din 2014 (12%) și 2017 (17%) care cunosc despre 

MIEPO. 

Figura 16: Notorietatea MIEPO,(Q24), N=30, % 

 

În eșantionul de exportatori din studiul din 2018, incidența beneficiarilor MIEPO este de 0%. Coeficientul s-a 
calculat luând in considerație numărul de companii care nu cunosc de MIEPO și ponderea companiilor 
exportatoare care nu au beneficiat de MIEPO. Astfel, 100 –(17+83) = 0%. 

Figura 17: Incidența beneficiarilor MIEPO (Q26), N=30, % 
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Eficacitate MIEPO (Beneficiarii MIEPO din 2017 – 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 2017, 88% 

au beneficiat anume de acest serviciu prestat de MIEPO. Ponderea companiilor care au beneficiat de acest 

serviciu MIEPO este în creștere cu 50 p.p., în comparație cu beneficiarii din anul 2016. Această diferență 

poate fi influențată de numărul mic de respondenți, deoarece sunt 25 de persoane mai puține decât în 

sondajul din 2017. 

Figura 18: Tipuri de servicii/programe MIEPO beneficiate, (Q28), N=16, % 

 

În general, beneficiarii MIEPO sunt satisfăcuți sau foarte satisfăcuți de serviciile organizației. Într-o măsură 

mai mică (79%) dintre respondenți sunt foarte satisfăcuți de organizarea și asigurarea de către MIEPO a 

participării la evenimentele din țară și de peste hotare, pondere  mai mare cu 24% decât cea indicată în 

sondajul din 2017. In sondajul actual, sunt înregistrate ponderi mai înalte a beneficiarilor care sunt mulțumiți 

de serviciile și programele organizației MIEPO, în comparație cu studiul baseline (2015). 
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Figura 19: Satisfacția față de serviciile/programele MIEPO, (Q29), N=16, % 

 

 

25

53

38

38

50

90

76

63

63

55

50

55

86

83

100

79

50

33

38

31

25

10

16

23

38

45

50

34

17

14

25

13

25

17

19

8

12

11

7

14

2

14

6

Sprijinirea agenților economici autohtoni în elaborarea proiectelor investiționale orientate spre parteneri străini, N=4

Acordarea sprijinului informațional prin furnizarea analizelor și studiilor sectoriale și generale, N=15

Organizarea seminarelor, cursurilor de instruire și atelierelor de lucru pentru companiile autohtone, N=8

Organizarea și asigurarea participării la evenimente în țară și peste hotare, N=29

Sprijinirea agenților economici autohtoni în elaborarea proiectelor investiționale orientate spre parteneri străini, N=16

Acordarea sprijinului informațional prin furnizarea analizelor și studiilor sectoriale și generale, N=21

Organizarea seminarelor, cursurilor de instruire și atelierelor de lucru pentru companiile autohtone, N=25

Organizarea și asigurarea participării la evenimente în țară și peste hotare, N=43

Sprijinirea agenților economici autohtoni în elaborarea proiectelor investiționale orientate spre parteneri străini, N=8

Acordarea sprijinului informațional prin furnizarea analizelor și studiilor sectoriale și generale, N=11

Organizarea seminarelor, cursurilor de instruire și atelierelor de lucru pentru companiile autohtone, N=10

Organizarea și asigurarea participării la evenimente în țară și peste hotare, N=38

Sprijinirea agenților economici autohtoni în elaborarea proiectelor investiționale orientate spre parteneri străini, N=7

Acordarea sprijinului informațional prin furnizarea analizelor și studiilor sectoriale și generale, N=6

Organizarea seminarelor, cursurilor de instruire și atelierelor de lucru pentru companiile autohtone, N=5

Organizarea și asigurarea participării la evenimente în țară și peste hotare, N=14

B
as

e
li

n
e

(2
0

1
5

)
2

0
1

6
2

0
1

7
A

ct
u

al
(2

0
1

8
)

5 - foarte satisfacut 4 3 2 1 - deloc satisfacut Nș/ Nr



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

22 

22 

OPINIA GENERALĂ A BENEFICIARILOR PRIVIND SERVICIILE MIEPO – EȘANTION C 

Net Promoter Score al MIEPO constituie 71 puncte, acesta fiind considerat un scor excelent (NPS>0 - pozitiv, 

NPS>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 este 71% (companii care au acordat note de 9 și 

10 pe o scala de la 0 la 10, unde 0 este sigur că nu aș recomanda, iar 10 reprezintă sigur că aș recomanda), pe 

când cea a detractorilor (companii nesatisfăcute, care defăimează organizația) este  0%. În comparație cu 

anul 2017, scorul NPS al MIEPO s-a diminuat cu 7 puncte. Comparativ cu beneficiarii din 2016, ponderea 

detractorilor a scăzut cu 14 p.p. în valul curent. 

Figura 20: NPS – Net Promoter Score MIEPO,(Q25), % 

 

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 de  76% dintre  respondenții care 

au colaborat cu MIEPO sunt foarte satisfăcuți de atitudinea binevoitoare a angajaților MIEPO și nivelul lor de 

profesionalism. 65% dintre beneficiarii MIEPO sunt foarte satisfăcuți de activitatea MIEPO și de oferirea 

rapidă a răspunsurilor. Per general, există îmbunătățiri în interacțiunea cu angajații MIEPO pe parcursul 

anilor. În comparație cu studiul baseline, se înregistrează o creștere a nivelului de satisfacție al beneficiarilor 

din  2017. 

Figura 21: Evaluarea interacțiunii cu angajații MIEPO,(Q27), N=17, % 
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Companiile au fost rugate să precizeze rezultatul beneficierii de serviciile/ programele/ evenimentele MIEPO. 

Dintre companiile beneficiare ale activităților MIEPO din 2017, aproximativ 69% au încheiat contracte. Circa 

75% dintre beneficiarii MIEPO au stabilit parteneriate, iar 38% dintre beneficiari au investit în proiecte, ca 

rezultat al interacționării cu organizația MIEPO. Pe parcursul anilor, s-a înregistrat o creștere a ponderii 

beneficiarilor MIEPO care au încheiat contracte și au stabilit parteneriate. 

Figura 22:Rezultatele beneficierii serviciilor/ programelor/ evenimentelor MIEPO, (Q30) 

 

Jumătate dintre beneficiarii MIEPO din 2017 aplică cunoștințele obținute într-o măsură mai mare, pondere 

fiind cu 9 p.p. mai mică în comparație cu beneficiarii din 2014. În același timp, 6% afirmă că aplică 

cunoștințele în măsură mică. În comparație cu beneficiarii din 2016, cu 18 p.p. mai puțini beneficiari din 2017 

aplică într-o oarecare măsură cunoștințele obținute în urma programelor MIEPO. 

Figura 23: Măsura aplicării cunoștințelor din cadrul serviciilor/ programelor oferite de MIEPO,(Q31), N=16 % 

 

Dintre beneficiarii MIEPO din 2017, 75% afirmă că afacerea lor a crescut ca rezultat al programelor MIEPO, 

fiind cu 9 p.p. mai mare comparând cu beneficiarii din 2016. De asemenea, niciunul dintre beneficiarii MIEPO 

din 2017 n-au refuzat să ofere un răspuns la întrebare. O pondere mai mare a beneficiarilor MIEPO din 2014 

au menționat faptul că afacerea lor a crescut – 82%.  

Figura 24: Influența programelor MIEPO asupra afacerii,(Q32), N=16, % 
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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 site-urilor odimm.md și miepo.md  

Majoritatea beneficiarilor ODIMM, în anul 2017, au accesat site-ul odimm.md. În același timp, în rândul ÎMM, 

doar 18% au accesat acest site. În legătură cu beneficiarii MIEPO, se observă că toți cei 17 au accesat site-ul 

miepo.md, și doar 14% dintre exportatorii din eșantionul general au utilizat site-ul organizației MIEPO. 

Figura 25: Accesarea site-urilor miepo.md și odimm.md,(Q41), % 
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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 exportul. Companiile care practică exportul incluse în analiză au fost 

selectate din eșantionul A – eșantion general. Analizele prezentate în acest capitol s-au realizat pe un eșantion 

de 30 de companii exportatoare. 

În 2018, 2% din companiile exportatoare care au participat la studiu au menționat că au cunoștințe foarte 

bune despre reglementările și procedurile vamale ale Republicii Moldova. Mai mult decât atât, 8% 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, 28% își evaluează cunoștințele 

drept medii, iar 19% - drept scăzute. 

Evaluând cunoștințele exportatorilor cu privire la reglementările și procedurile vamale din UE, 12% dintre 

exportatori afirmă că cunoștințele lor despre procedurile de export în UE sunt foarte bune, iar 9% spun că 

cunoștințele sunt bune. 

Figura 26: Evaluarea cunoștințelor privind reglementările și procedurile vamale, (Q33-34), N=30, % 

 

Respondenții au fost rugați să indice cât de simplă este procedura de vămuire la export. În 2018, 30% din 

companii apreciază procedura de vămuire drept foarte ușoară, pondere mai mare cu 24 p.p. față de 

exportatorii din 2017. 

Figura 27: Estimarea ușurinței vămuirii la export, (Q36), N=30, % 

 

Cu privire la reglementările și procedurile vamale din Republica Moldova, exportatorii au menționat că ar 
dori să afle mai multe informații despre legislație, taxele de export, informații despre zona economică liberă 
etc. 
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Figura 28.1: Informații pe care respondenții ar dori să le afle despre reglementările și procedurile vamale din 
Republica Moldova, (Q35), N=30, % 

 

Cu referire la reglementările  și procedurile vamale din UE, companiile exportatoare ar dori să afle informații 

despre evaluarea taxelor de export, procesul de producție, procesele de export și import. 

Figura 28.2: Informații pe care respondenții ar dori să le afle despre reglementările și procedurile vamale din 
UE, (Q35), N=30, % 
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mari. La fel și necesitatea unui număr mare de documente este percepută ca o barieră în rândul 

exportatorilor. Alte dificultăți pe care le întâlnesc companiile exportatoare sunt colaborările cu 

întreprinderile transnistrene și băncile comerciale. 

Figura 29: Piedici/ obstacole ale exportatorilor pentru a exporta mai ușor, (Q37), N=13, % 
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sunt importante pentru 43% dintre exportatori. În comparație cu 2017, fiecare aspect are o importanță mai 

mare pentru exportatori. 

Figura 30: Acorduri comerciale cu un rol semnificativ în afacere,(Q38), N=30, % 

 

7% dintre exportatori cunosc despre DCFTA. Totuși, circa 14% dintre exportatori au auzit despre DCFTA, dar 

nu cunosc detalii. 

Figura 31: Niveluri de cunoaștere despre DCFTA,(Q39), N=30, % 
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CONCLUZII 

În acest capitol sunt prezentate principalele aspecte, determinate prin intermediul sondajului reprezentativ 

național, efectuat în anul 2018 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 2018, circa 41% dintre companiile mici și mijlocii au auzit de 

ODIMM. În același timp, 1% din ÎMM-uri au beneficiat de programele ODIMM. 

Majoritatea beneficiarilor ODIMM din 2017 este foarte satisfăcută de activitatea organizației. Nivelul de 

satisfacție al beneficiarilor de activitatea ODIMM a crescut în comparație cu anul precedent. Beneficiarii sunt 

cel mai satisfăcuți de receptivitatea angajaților și de atitudinea lor binevoitoare. Scorul NPS al ODIMM este 86 

puncte, aflându-se în creștere în comparație cu studiile precedente. Cei mai satisfăcuți beneficiari ai ODIMM 

au profitat de programul ”Pare 1+1” În mare parte, beneficiarii acestui program percep ca fiind ușoară 

procedura de aplicare la program. 

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

mare măsură, cunoștințele obținute în urma programelor organizației. Companiile care au participat la 

programele „Pare 1+1” și „PNAET” au menționat într-o mai mare măsură faptul că afacerilor lor au crescut 

datorită interacțiunii cu programele ODIMM. 

MIEPO 

În 2018, circa 40% dintre exportatorii din Moldova cunosc sau au auzit de MIEPO. În comparație cu studiul 

baseline, notorietatea MIEPO a crescut, însă aceasta este mai mică, comparativ cu studiul din anul 2017.  

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

companiilor. Marea majoritate a beneficiarilor acestui serviciu este satisfăcută sau foarte satisfăcută de modul 

în care MIEPO îl prestează. 

În mare parte, beneficiarii din 2017 sunt mulțumiți de activitatea organizației, iar 65% sunt foarte satisfăcuți. 

Această pondere este în creștere, comparativ cu anii precedenți. De asemenea, printre beneficiari sunt mai 

mulți promotori (companii care ar recomanda serviciile organizației) și lipsesc detractorii (companii care ar 

defăima organizația). Astfel, scorul NPS al MIEPO constituie 71 de puncte și este excelent printre beneficiarii 

din 2017. 

Beneficiarii din 2017 apreciază cel mai mult atitudinea binevoitoare a angajaților și nivelul de profesionalism 

al acestora. 

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

75% dintre beneficiarii MIEPO în 2017 au încheiat parteneriate sau contracte ca urmare a interacțiunii cu 

MIEPO. Mai mult decât atât, 75% din beneficiari au afirmat 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 

Responsabil
itate pentru 

culegerea 
datelor 

YR1 YR2 YR3 YR4 
Sfârșit 

Segment 
țintă 

Raza de acțiune ODIMM sporită 
 

% 2 
 15  6 4     

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   79     
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 0     

12 luni 

Studiu în rândul 
exportatorilor/ % 

întreprinderi care au 
beneficiat vreodată 
de serviciile  MIEPO 

PIU 

Scop (creșterea după baseline) 10% 20% 30% 40% 50% 

Eficacitatea MIEPO sporită 

 
% 35 

55  59   65     
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 2017) 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 2017), 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 413 de întreprinderi, dintre care numai întreprinderile mici și 

mijlocii au fost selectate pentru analiză (întreprinderile mari au fost excluse) – 408 întreprinderi. Așadar, cu 

ajutorul sondajului a  fost posibilă determinarea gradului de cunoaștere 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 13 55 
Am auzit, dar nu știu detalii 28 116 
Nu cunosc 58 237 
Total 100 408 

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 4%  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% - 

87% - 10% = 4%). Această formula este propusă deoarece unii respondenții au beneficiat de mai multe ori de 

ODIMM (motiv pentru care suma ponderilor depășește 100%). 

Populația generală a studiului, întrebarea 2: Q12 - Ați beneficiat de serviciile/ programele ODIMM 

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

  % N 
Da, în 2013 1.2 5 
Da, în 2014 0.5 2 
Da, în 2015 0.2 1 
Da, în 2016 0.7 3 
Da, în 2017 1 4 
Da, în 2018 0.7 3 
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Nu am beneficiat de ODIMM 10 41 
Nu cunosc despre ODIMM 86.5 353 

Total 100 408 

ODIMM Effectiveness: Pentru a determina indicatorul Effectiveness a fost utilizat sondajul telefonic în 

rândul beneficiarilor ODIMM din anul 2017. Bazele de date cu beneficiarii din anul 2017 au fost furnizate de 

ODIMM. Respondenții au fost selectați aleatoriu până când s-a obținut numărul de 95 de întreprinderi mici și 

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

ODIMM care reprezintă indicatorul Effectiveness.  

Întrebare: Q14 – 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 1 1 
4 20 19 
5 – Foarte satisfăcut 79 75 
Nș/Nr 0 0 
Total 100 95 

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=413). Indicatorul 

Outreach a fost calculat în rândul întregului segment țintă al organizației – toți exportatorii din studiu (N=30), 

obținut în mod aleatoriu prin sondajul reprezentativ la nivel național).   

Întrebarea 1: Q24 - Dvs. cunoașteți despre MIEPO (Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a 

Exportului din Moldova)? (un răspuns posibil) 

  % N 
Cunosc  17 5 
Am auzit, dar nu știu detalii 23 7 
Nu cunosc  61 18 
Total 100 30 

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

MIEPO). Indicatorul Outreach reprezintă 0% - exportatori din cadrul sondajului care au beneficiat de 

serviciile și programele MIEPO (Total exportatori – respondenți care nu cunosc de MIEPO și minus 

respondenți care nu au beneficiat de MIEPO: 100% - 87% - 17% = 0%). Această formula este propusă 

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

depășește 100%). 

Întrebarea 2: Q26 - Ați beneficiat de serviciile/ programele MIEPO (Organizația de Atragere a Investițiilor și 

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

  % N 
Da, în 2013 0 0 
Da, în 2014 0 0 
Da, în 2015 0 0 
Da, în 2016 0 0 
Da, în 2017 0 0 
Da, în 2018 0 0 
Nu am beneficiat de MIEPO 17 5 
Nu știu detalii sau nu cunosc de MIEPO 83 25 

Total 100 30 
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MIEPO Effectiveness: Pentru a determina indicatorul Effectiveness a fost utilizat sondajul efectuat în rândul 

beneficiarilor MIEPO din anul 2017. Baza de date cu numerele de contact ale beneficiarilor din anul 2017 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. 

Întrebare: Q27 - 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 6 1 
4 24 4 
5 – Foarte satisfăcut  65 11 
Nș/Nr  6 1 
Total 100 17 

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

Indicator ODIMM OUTREACH 

Eșantion utilizat Eșantion A: Eșantion General N=413 întreprinderi 

4 

Descrierea 
eșantion 

Reprezentativ național, stratificat, respondenți selectați aleatoriu 

Filtru (base) Filtrare după segmental țintă – Întreprinderi mici și mijlocii, N=408 

Întrebarea 
adresată 

Q12 - 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 2017, N=95 întreprinderi 

79 

Descrierea 
eșantion 

Beneficiarii ODIMM din 2017 contactați din baza contactelor furnizate de 
ODIMM 

Filtru (base) Toate cazurile, N=95 

Întrebare adresată 

Q14- 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=413 întreprinderi  

0 

Descrierea 
eșantion 

Reprezentativ național, stratificat, respondenți selectați aleatoriu 

Filtru (base) Filtrare după segmental țintă – Exportatori, N=30 întreprinderi 

Întrebare adresată Q26 - 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 2017, N=16 întreprinderi 

65 

Descrierea 
eșantion 

Beneficiarii MIEPO din 2017 contactați din baza contactelor furnizate de 
MIEPO  

Filtru (base) Toate cazurile, N=17 

Întrebare adresată Q27 - Vă rugăm să evaluați următoarele aspecte ce țin de interacțiunea cu 
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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 ROMÂNĂ 

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 condiţionat 15 
Sănătate şi asistenţă socială 16 
Transport şi depozitare 17 
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(nu citiți) Alta, indicați ________________________________ 18 
 
 

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 2017? (indicați nr. de persoane dezagregat pe gen și vârstă) 

 6  7 

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 TRECEȚI LA CAPITOLUL Q23 

(nu citiți) Nu cunosc  99 TRECEȚI LA CAPITOLUL Q23 

10. Cum ați aflat despre ODIMM (Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii)? (un răspuns 
posibil) 

Motoare de căutare (google, yandex, bing, etc.) 1 

Site-ul organizației (odimm.md, businessportal.md) 2 

Site-uri ale instituțiilor de stat 3 

Pe rețele de socializare 4 

Evenimente pentru mediul de afaceri 5 

Parteneri de afaceri/ prieteni/ cunoscuți 6 

M-au contactat direct 7 

Alta, specificați _____________ 8 

11. 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 

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

Da, în 2013 sau mai devreme 1 TRECEȚI LA CAPITOLUL Q23 

Da, în 2014 2 TRECEȚI LA CAPITOLUL Q23 

Da, în 2015 3 TRECEȚI LA CAPITOLUL Q23 

Da, în 2016 4 TRECEȚI LA CAPITOLUL Q23 
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Da, în 2017 5 Continuați 

Da, în 2018 6 TRECEȚI LA CAPITOLUL Q23 

Nu am beneficiat de ODIMM 9 TRECEȚI LA CAPITOLUL Q23 

 
 

13. 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 

14. 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 

15. 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 

16. (DOAR PENTRU PROGRAMELE 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 

satisfăcu

t 

4 
3 – nici, 

nici 
2 

1 – deloc 

satisfăcu

t 

(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 

17. (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) 
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18. (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 

ÎNTREBAȚI 19 BENEFICIARII ODIMM INSTRUIRI/ TRAININGURI (ÎNTR 15=1, 15=3) 

19. 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 

20. 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 

21. 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. 
Q4] 

22. 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 23 TOȚI ESPONDENȚII 

23. 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 

CAPITOL MIEPO 

24. 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 TRECEȚI LA CAPITOLUL Exportatori 
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(nu citiți) Nu cunosc  0 TRECEȚI LA CAPITOLUL Exportatori 

25. 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 0– 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 

26. Ați beneficiat vreodată 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 TRECEȚI LA CAPITOLUL Exportatori 

Da, în 2017 5 Continuați 

Da, în 2018 6 TRECEȚI LA CAPITOLUL Exportatori 

Nu am beneficiat de MIEPO 9 TRECEȚI LA CAPITOLUL Exportatori 

27. 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 

28. [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 

29. (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 

satisfăcu

t 

(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 
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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 

30. 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 

31. 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 

32. 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 

CAPITOL EXPORTATORI: 

[COMPLETEAZĂ 33-40 DOAR DE COMPANIILE CARE EXPORTĂ] 

33. 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) 

34. 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) 

 33 -  MD 34 - 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 

35. 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: 

 

36. 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 
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37. 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 

38. 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 

[Următoarea întrebare se adresează companiilor care exportă din Moldova] 

 

39. 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 41 

40. 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 

41. 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! 

 

 

 


