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1. Scopul etapei anuale conform proiectului depus la concurs 

 

Etapa 1.1. Studierea literaturii de specialitate și elaborarea chestionarelor 

Etapa 1.2. Criterii de selectare și selectarea entităților 

 

2. Obiectivele etapei anuale 

 

Etapa 1.1. Studierea literaturii de specialitate și elaborarea chestionarelor 

1.1.1. Studierea literaturii de specialitate în domeniul factorilor de risc 

1.1.2. Elaborarea chestionarului pentru studierea factorilor de risc 

1.1.3. Organizarea mese rotunde,  workshop-uri  etc. 

 

Etapa 1.2. Criterii de selectare și selectarea entităților 

1.2.1. studierea literaturii de specialitate 

1.2.2. elaborarea criteriilor de selectare 

1.2.3. selectarea entităților; 

1.2.4. chestionarea entităților 

1.2.5. procesarea primară a chestionarelor 

1.2.6. Organizarea mese rotunde,  workshop-uri  etc. 

 

3. Acțiunile planificate pentru realizarea scopului și obiectivelor etapei anuale 

 

Etapa 1.1. Studierea literaturii de specialitate și elaborarea chestionarelor 

1.1.1. Studierea literaturii de specialitate în domeniul factorilor de risc – informarea în biblioteci, 

baze de date electronice, internet etc.; 

1.1.2. Elaborarea chestionarului pentru studierea factorilor de risc – în baza studierii literaturii de 

specialitate, și a chestionării agenților economici; 

1.1.3. Organizarea mese rotunde,  workshop-uri  etc. – în vederea diseminării rezultatelor prin 

informarea despre rezultate a agenților economici intervievați, dar și a specialiștilor din domeniu  

 

Etapa 1.2. Criterii de selectare și selectarea entităților 

1.2.1. Studierea literaturii de specialitate – biblioteci, baze de date electronice, internet etc.; 

1.2.2. Elaborarea criteriilor de selectare – în baza studierii literaturii de specialitate, și a 

chestionarului elaborat; 

1.2.3. Selectarea entităților – în baza criteriilor pentru toate raioanele și municipiile Republicii 

Moldova și toate formele organizatorico - juridice; 

1.2.4. Chestionarea entităților – telefonic, ieșiri în teren, on-line (google forme); 

1.2.5. Procesarea primară a chestionarelor – prin intermediul soft-urilor; 

1.2.6. Organizarea mese rotunde,  workshop-uri, simpozioane etc. - în vederea diseminării 

rezultatelor prin informarea despre rezultate a agenților economici intervievați, dar și a specialiștilor 

din domeniu. 

 

4. Acțiunile realizate pentru atingerea scopului și obiectivelor etapei anuale 

 

Etapa 1.1. Studierea literaturii de specialitate și elaborarea chestionarelor 

1.1.1. Studierea literaturii de specialitate în domeniul factorilor de risc – biblioteci, baze de date 

electronice, internet etc.; 

1.1.2. Elaborarea chestionarului pentru studierea factorilor de risc – în baza studierii literaturii de 

specialitate, și a chestionării agenților economici a fost elaborat chestionarul (care se mai 

perfectează / completează la parvenirea unor propuneri); 
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1.1.3. Organizarea mese rotunde,  workshop-uri  etc. – din cauza pandemiei COVID-19, nu au 

fost organizate. 

Etapa 1.2. Criterii de selectare și selectarea entităților 

1.2.1. Studierea literaturii de specialitate – biblioteci, baze de date electronice, internet etc.; 

1.2.2. Elaborarea criteriilor de selectare – în baza studierii literaturii de specialitate, și a 

chestionarului elaborat; 

1.2.3. Selectarea entităților – în baza criteriilor pentru toate raioanele și municipiile Republicii 

Moldova și toate formele organizatorico - juridice; 

1.2.4. Chestionarea entităților – ieșiri în teren, on-line (google forme); 

1.2.5. Procesarea primară a chestionarelor - prin intermediul soft-urilor; 

1.2.6. Organizarea mese rotunde,  workshop-uri, simpozioane etc. - în vederea diseminării 

rezultatelor prin informarea despre rezultate a agenților economici intervievați, dar și a specialiștilor 

din domeniu, a fost preconizat simpozion științific internațional în perioada 1-4.10.2020, dar 

din cauza pandemiei COVID-19, prin Decizia UASM nu au fost organizate. 
 

5. Rezultatele obținute 

 

Pe parcursul anul 2020 în cadrul proiectului menționat au fost obținute următoarele rezultate 

reflectate prin concluzii: 

1. Studiul literaturii de specialitate a permis să evidențiem factorii de risc / progres a entităților 

din sectorul agroalimentar. 

2. Analiza amplă a statisticii naționale și internaționale a permis să vedem acele puncte slabe în 

realizarea studiului. 

3. A fost elaborat chestionarul pentru intervievarea entităților 

4. Au fost chestionați 69 agenți economici cu diferite forme organizatorico-juridice, și anume: 

AGȚ – 1 sau cca. 1%, CA – 2 sau cca. 3%, GȚ – 19 sau cca. 28%, ÎI – 9 sau cca. 13%, S.A. – 1 sau 

cca. 1%, SRL – 37 sau cca. 54%, și care își desfășoară activitatea în 9 raioane administrative și mun. 

Chișinău, Acestea sunt repartizate după cum urmează: mun. Chișinău – 6 sau cca. 9%, Briceni – 10 

sau cca. 15%, Criuleni – 3 sau cca. 4%, Drochia – 7 sau cca. 10%, Edineț – 14 sau cca. 20%, Florești 

– 5 sau 7%, Hâncești – 6 sau 9%, Orhei – 7 sau cca. 10%, Șoldănești – 6 sau cca. 9%, Vulcănești – 5 

sau cca. 7%. 

5. Dintre agenții chestionați - 13 sau cca. 20% desfășoară activitate în cultura viței de vie, fie 

cu struguri pentru vin, fie de masă, sau chiar ambele grupe de soiuri. Totodată, în domeniul de 

activitate din pomicultură sunt implicate 26 agenți economici, sau cca. 40%, din care cultura 

sămânțoaselor - 11 sau cca. 17%,  sâmburoaselor – 11, sau cca. 17%, baciferele – 4 sau cca. 6%; 2 

sau cca. 33% desfășoară activitate ce ține de creșterea bovinelor, 2 sau cca. 33% desfășoară activitate 

ce ține de creșterea ovinelor, 2 sau cca. 33% desfășoară activitate ce ține de creșterea suinelor. În 

Post-recoltare și procesare se constată cîte un agent economic pe următoarele poziții – încăperi cu 

tehnologii de prerăcire (1 sau 20%), păstrare (1 sau 20%), vinificație (1 sau 20%), producerea și 

procesarea laptelui (1 sau 20%), producerea cărnii (1 sau 20%). în Alimentație și Horeca se constată 

activitate pe următoarele poziții – bucătărie (6 sau 40%), cafenea (4 sau 27%), restaurant (4 sau 

27%), hotel (1 sau 6%). 

6. Analizând grupa riscurilor C. Grupa riscurilor după factorii principali de apariție putem 

menționa că: 

- subgrupa C.1. Riscuri economice a obținut o evaluare medie în mărime de 4.3 puncte. 

- subgrupa C.2. Riscuri politice a obținut o evaluare medie în mărime de 4.1 puncte.  

- subgrupa C.3. Riscuri tehnico-tehnologice a obținut o evaluare medie în mărime de 4.2 

puncte. Ceea ce ușor se vede din diagrama evaluării riscurilor 

- subgrupa C.4. Riscuri ecologice a obținut o evaluare medie în mărime de 4.2 puncte. Ceea ce 

ușor se vede din diagrama evaluării riscurilor 
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- subgrupa C.5. Riscuri legislativ-juridice a obținut o evaluare medie în mărime de 4.1 puncte.  

- subgrupa C.6. Riscuri informaționale a obținut o evaluare medie în mărime de 4.2 puncte.  

- subgrupa C.7. Riscuri morale a obținut o evaluare medie în mărime de 4.3 puncte. Ceea ce 

ușor se vede din diagrama evaluării riscurilor 

7. Analizând grupa riscurilor D. Grupa riscurilor după apariția lor putem menționa că:  

- subgrupa D.1. Riscuri retrospective a obținut o evaluare medie în mărime de 4.3 puncte.  

- subgrupa D.2. Riscuri curente a obținut o evaluare medie în mărime de 4.2 puncte.  

- subgrupa D.3. Riscuri perspective a obținut o evaluare medie în mărime de 4.1 puncte.  

8. Analizând grupa riscurilor E. Grupa riscurilor după caracterul evidenței putem menționa că:  

- subgrupa E.1. Riscuri externe a obținut o evaluare medie în mărime de 4.2 puncte.  

- subgrupa E.2. Riscuri interne a obținut o evaluare medie în mărime de 4.3 puncte.  

9. Analizând grupa riscurilor F. Grupa riscurilor după sfera apariției la baza căreia stau 

domeniile activității antreprenoriale putem menționa că:  

- subgrupa F.1. Riscuri din sfera producției a obținut o evaluare medie în mărime de 4.3 puncte.  

- subgrupa F.2. Riscuri din activitatea financiară a obținut o evaluare medie în mărime de 4.1 

puncte.  

- subgrupa F.3. Riscuri din sfera comercială a obținut o evaluare medie în mărime de 4.2 

puncte.  

- subgrupa F.4. Riscuri din activitatea intermediară a obținut o evaluare medie în mărime de 4.2 

puncte.  

10. Analizând grupa riscurilor G. Alte categorii putem menționa că:  

- subgrupa G.1. Alte categorii. Enumerați a obținut o evaluare medie în mărime de 4.1 puncte. 

11. Analizând grupa riscurilor H. Cadrele putem menționa că:  

- subgrupa H.1. Cadrele. Enumerați a obținut o evaluare medie în mărime de 4.3 puncte. 

 

6. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de publicații 

 

 

NU SUNT 

 

 

7. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de prezentări (comunicări, postere,  

teze/rezumate/abstracte) la foruri științifice 

 

 

NU SUNT 

 

 

 

8. Protecția rezultatelor obținute în formă de obiecte de proprietate intelectuală 

 

 

NU SUNT 

 

 

9. Materializarea rezultatelor obținute 

 

 

NU SUNT 
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10. Dificultățile în realizarea proiectului 

 

Organizatorice: 

1. Perfectarea documentației cu ușoare întârzieri (ANCD, UASM) 

2. Situația confuză creată în cadrul proiectului dintre echipa de cercetare a partenerului ASEM și a 

UASM, care ne-a concentrat pe alte poziții, nu direct scopul și obiectivele proiectului 

Mulți agenți economici au refuzat să fie chestionați, iar cei care au dat acordul, nu totdeauna au fost 

deschiși, sau să ofere informația deplină. 

3. PANDEMIA – COVID-19, care a blocat / împiedicat / limitat realizarea unor activități – deplasare 

în teritoriu, organizarea de mese rotunde, simpozion, conferințe etc.  

 

Financiar: 

1. Pornind de la faptul că a fost întrerupt contractul de finanțare nr.131/2-PS cu ASEM, în calitate de 

partener în cadrul proiectului echipa de cercetare a UASM a realizat scopul și obiectivele cercetării 

pentru anul 2020 

2. Nu a fost posibil de ieșit în mai multe raioane ale republicii, pentru chestionarea entităților etc. 

 

Resurse umane: 

1. Desfacerea acordului de parteneriat cu ASEM, din cauza unor neînțelegeri cu echipa de cercetare, 

a dus la concentrarea realizării scopului și obiectivelor cercetării pe echipa de cercetare a UASM; 

2. Membru echipei de cercetare a UASM, conf. univ. Muntean I. din motive neîntemeiate nu a 

contribuit la realizarea proiectului, chiar dacă la insistență a fost angajat din 01.07.2020, pentru ce nu 

a fost salarizat. 

3. Din cei 22 membri propuși în proiect (UASM-16, din care 6 doctori, ASEM-6, din care 4 doctori), 

au activat 15 membri, din care 6 doctori în științe. 

 

 

11. Concluzii. 

 

Pe parcursul anului 2020 în cadrul proiectului a fost elaborat chestionarul evaluării riscurilor, și 

chestionați 69 agenți economici din sectorul agroalimentar: 

- după forma organizatorico-juridică: AGȚ-1, CA-2, GȚ-19, ÎI-9, S.A.-1, SRL-37. 

- repartizarea după raioanele administrative și municipii: mun. Chișinău-6, Briceni-10, 

Criuleni-3, Drochia-7, Edineț-14, Florești-5, Hâncești-6, Orhei-7, Șoldănești-6, Vulcănești-5; 

- după domeniul de activitate - 13 entități desfășoară activitate în viticultură, 26 în pomicultură, 

din care cultura sămânțoaselor - 11,  sâmburoaselor – 11, baciferele – 4, creșterea bovinelor - 2, 

creșterea ovinelor - 2, creșterea suinelor - 2. Entitățile care dispun de încăperi cu tehnologii de: pre-

răcire (1), păstrare (1), vinificație (1), producerea și procesarea laptelui (1), producerea cărnii (1). 

Unele entitățile chestionate dispun de bucătărie (6), cafenea (4), restaurant (4), hotel (1). 

Toate riscurile evidențiate au fost clasate în 6  grupe, care au fost divizate în subgrupe. Toate 

riscurile au fost evaluate după scala de 5 puncte (de la 1 la 5). Riscurile evidențiate au fost evaluate 

cu note de 2...5, iar nota medie pentru fiecare grupă / subgrupă de riscuri a fost cuprinsă de valori 

între 4.1...4,3 pct. 

 

 

The risk assessment questionnaire was designed during 2020 within the project and 69 

economic agents activating in the agri-food sector were surveyed: 

- according to the legal form of organization: AAF-1, AC-2, AF-19, IE-9, JSC-1, LLC-37. 

- according to the distribution by administrative districts and municipalities: the municipality of 

Chisinau-6, Briceni-10, Criuleni-3, Drochia-7, Edinet-14, Floresti-5, Hincesti-6, Orhei-7, Soldanesti-
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6, Vulcanesti-5; 

- according to the field of activity - 13 vine-growing entities, 26 - fruit growing entities: of 

which pome fruits - 11, stone fruits - 11, berries - 4, livestock - 2, sheep farming - 2, pig farming - 2. 

The entities that have premises with pre-cooling technologies (1), storage technologies (1), 

winemaking technologies (1), milk production and processing technologies (1) and meat production 

technologies (1). Some of the surveyed farms have a kitchen (6), a cafe (4), a restaurant (4), and a 

hotel (1). 

All identified risks were divided into 6 groups, which were divided into subgroups. All risks 

were assessed on a 5-point scale (from 1 to 5). The highlighted risks were assessed on a scale from 2 

to 5, and the average score for each risk group / subgroup ranged from 4.1 to 4.3 points. 

 

 

Conducătorul proiectului    conf. univ. Gheorghe NICOLAESCU  __________ 

 

  

 

Data: 25.11.2020  
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Executarea devizului de cheltuieli, conform anexei nr. 2.3  

din contractul de finanțare nr.131/1-PS 

Cifrul proiectului: 20.80009.0807.26 

Cheltuieli, mii lei* 

Denumirea 

Cod Anul de gestiune 

Eco 

(k6) 
Aprobat 

Modificat 

+/- 
Precizat Executat Sold 

Remunerarea muncii angajaților conform 

statelor 

211180 359,64 

 

 359,64 

 

281,44 78,2 

Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii 

212100 64,74  64,74 50,74 14,0 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta 

medicală achitate de angajator și angajați 

pe teritoriul țarii 

212210 16,18  16,18 12,68 3,5 

Deplasări în interiorul tării 222710 4,50  4,50 4,50 0,0 

Deplasări în interes de serviciu peste 

hotare 

222720 31,42  31,42 0,0 31,42 

Servicii editoriale 222910 36,00  36,00 0,0 36,00 

Servicii neatribuite altor aliniate 222990 10,00  10,00 0,0 10,00 

Procurarea combustibilului, carburanților 

și lubrifianților 

331110 12,60  12,60 12,6 0,0 

Procurarea materialelor de uz gospodăresc 

și rechizitelor de birou 

336110 5,19  5,19 5,19 0,0 

Total  540,3  540,3 367,2 173,1 

Notă: *Situația la 25.11.2020 

  

 

 

Rector          prof. univ. Liviu VOLCONOVICI    __________ 

 

Conducătorul proiectului    conf. univ. Gheorghe NICOLAESCU  __________ 

 

Contabil șef      Rodica BĂTRÎN     __________ 

 

  

 

Data: 25.11.2020  

 

LŞ 



8 

Componența echipei proiectului 

Cifrul proiectului: 20.80009.0807.26 

 

Echipa proiectului conform contractului de finanțare (la semnarea contractului) 

Nr 

Nume, prenume 

(conform contractului 

de finanțare) 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Norma de muncă 

conform contractului 

Data 

angajării 

Data 

eliberării 

1.  Nicolaescu Gheorghe 1973 Dr. 0,50 03.01.2020 31.12.2020 

2.  Mogîldea Olga 1986  0,25 03.01.2020 31.12.2020 

3.  Godoroja Mariana 1984  0,25 03.01.2020 31.12.2020 

4.  Neamțu Cristina 1994  0,25 03.01.2020 31.12.2020 

5.  Cecan Mihaela 1994  0,25 03.01.2020 31.12.2020 

6.  Cociorva Svetlana 1981  0,25 03.01.2020 31.12.2020 

7.  Novac Tatiana 1982 Dr. 0,50 03.01.2020 31.12.2020 

8.  Bătrân Rodica 1973  0,25 03.01.2020 31.12.2020 

9.  Muntean Iulian 1978 Dr. 0,25 03.01.2020 31.12.2020 

10.  Nicolaescu Ana 1978 Dr. 0,50 03.01.2020 31.12.2020 

11.  Sînchetru Violeta 1995  0,25 03.01.2020 31.12.2020 

12.  Artin Maria 1997  0,25 03.01.2020 31.12.2020 

13.  Nicolaescu Ana Maria 2000  0,25 03.01.2020 31.12.2020 

14.  Andronic Ana 2000  0,25 03.01.2020 31.12.2020 

15.  Draghia Lucia 1961 Dr. - 03.01.2020 31.12.2020 

16.  Colibaba Cintia 1982 Dr. - 03.01.2020 31.12.2020 

 
Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor conform contractului de finanțare 37,50 % 

 

 

Modificări în componența echipei pe parcursul anului 2020 

Nr Nume, prenume  
Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Norma de muncă 

conform contractului 
Data angajării 

1.  Nicolaescu Gheorghe 1973 Dr. 0,50 03.01.2020 

2.  Mogâldea Olga 1986  0,25 03.01.2020 

3.  Godorja Mariana 1984  0,25 03.01.2020 

4.  Neamțu Cristina 1994  0,25 03.01.2020 

5.  Cecan Mihaela 1994  0,25 03.01.2020 

6.  Cociorva Svetlana 1981  0,25 03.01.2020 

7.  Novac Tatiana 1982 Dr. 0,50 03.01.2020 

8.  Bătrân Rodica 1973  0,25 03.01.2020 

9.  Muntean Iulian 1978 Dr. 0,25 01.07.2020 

10.  Nicolaescu Ana 1978 Dr. 
0,75 

0,50 

03.01.2020 

01.07.2020 

11.  Sînchetru Violeta 1995  0,25 03.01.2020 

12.  Artin Maria 1997  0,25 03.01.2020 
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Modificări în componența echipei pe parcursul anului 2020 

Nr Nume, prenume  
Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Norma de muncă 

conform contractului 
Data angajării 

13.  Nicolaescu Ana Maria 2000  0,25 03.01.2020 

14.  Andronic Ana 2000  0,25 03.01.2020 

15.  Draghia Lucia 1961 Dr. - 03.01.2020 

16.  Colibaba Cintia 1982 Dr. - 03.01.2020 

 

 
Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor la data raportării 37,50 % 

 

 

Rector          prof. univ. Liviu VOLCONOVICI    __________ 

 

Conducătorul proiectului    conf. univ. Gheorghe NICOLAESCU  __________ 

 

Contabil șef      Rodica BĂTRÎN     __________ 

 

  

 

Data: 25.11.2020  

 

LŞ 


