
Impactul Covid-19 
asupra comerțulul cu
ridicata și cu
amănuntul
(non-alimentar)



Cea mai înaltă contribuţie (16%) la VAB  a Republicii Moldova în 

primul semestru din 2020

60% dintre companii au un nivel scăzut de automatizare

73% din respondenţi se confruntă cu deficit de lichidităţi

Prezentare generală și
impactul asupra sectorului

COMERŢUL CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL (NON-ALIMENTAR)



88% dintre respondenţi au răspuns că în timpul stării excepţionale și 

a stării de urgenţă în sănătatea publică, generate de pandemia 

Covid-19, nu au primit niciun sprijin guvernamental

Fiind întrebaţi cu privire la măsurile care trebuie implementate de 

Guvern, majoritatea respondenţilor consideră că niște stimulente 

fiscale și financiare legate de împrumuturile și datoriile deja 

existente i-ar ajuta să depășească criza

COMERŢUL CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL (NON-ALIMENTAR)

Prezentare generală și
impactul asupra sectorului
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COMERŢUL CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL (NON-ALIMENTAR)



Principalele provocărit

Adaptarea la situaţia cu COVID-19 și trecerea parţială a activităţii comerciale către 

canalele online a fost destul de dificilă din cauza penetrării reduse a Internetului la 

nivel de ţară și a nivelului redus de digitalizare pre-COVID-19 al companiilor

COMERŢUL CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL (NON-ALIMENTAR)

Perspectivele și
principalele provocări

Informaţii bazate pe studiul de evaluare a impactului socioeconomic al crizei pandemice, elaborat sub conducerea PNUD Moldova, în

parteneriat cu UNFPA și în colaborare cu Cancelaria de Stat și în strânsă cooperare cu celelalte entităţi ONU. PWC este partenerul 

contractat pentru a efectua cercetarea.

Cifrele prezentate reflectă eșantionul sondajului efectuat în perioada august-octombrie 2020 în rândul a 450 companii.



Impactul Covid-19
asupra transportului
și depozitării



Reducerea masivă atât a numărului pasagerilor transportaţi, cât și a 

mărfurilor, în special datorită restricţiilor de mișcare în timpul carantinei

Numărul mediu de angajaţi a scăzut în T2 2020 (comparativ cu 

perioada similară din 2019) cu 15,7%

64% din companii au un nivel redus de automatizare

TRANSPORTUL ȘI DEPOZITAREA

Prezentare generală și
impactul asupra sectorului



65% dintre respondenţi se confruntă cu deficit de lichidităţi

Majoritatea respondenţilor consideră că, pentru a depăși criza, 

Guvernul trebuie să implementeze măsuri legate de stimulente 

fiscale, iar partenerii de dezvoltare trebuie să susţină promovarea 

comercială pe pieţele interne și externe

TRANSPORTUL ȘI DEPOZITAREA

Prezentare generală și
impactul asupra sectorului
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Principalele provocări

Sectorul transporturilor a fost afectat în principal din cauza mobilităţii reduse a 

pasagerilor și a cererii reduse de mărfuri�

TRANSPORTUL ȘI DEPOZITAREA

Perspectivele și
principalele provocări

Informaţii bazate pe studiul de evaluare a impactului socioeconomic al crizei pandemice, elaborat sub conducerea PNUD Moldova, în

parteneriat cu UNFPA și în colaborare cu Cancelaria de Stat și în strânsă cooperare cu celelalte entităţi ONU. PWC este partenerul 

contractat pentru a efectua cercetarea.

Cifrele prezentate reflectă eșantionul sondajului efectuat în perioada august-octombrie 2020 în rândul a 450 companii.



Impactul Covid-19
asupra sectorului
ospitalității



În T2 2020 s-a înregistrat o reducere severă de aproape 100% a 

turiștilor moldoveni care călătoresc în străinătate și a turismului 

intern de 66%

Numărul total de turiști a înregistrat o reducere de 74%, în timp ce 

numărul total de nopţi de cazare a scăzut în total cu 70% în S1 2020, 

comparativ cu perioada similară din 2019

Numărul mediu de angajaţi a scăzut în T2 2020 (comparativ cu T2 

2019) cu mai mult de 60%. 

OSPITALITATEA

Prezentare generală și
impactul asupra sectorului



66% dintre companii au un nivel scăzut de automatizare a 

proceselor

77% dintre respondenţi se confruntă cu deficit de lichidităţi

OSPITALITATEA

Prezentare generală și
impactul asupra sectorului
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Principalele provocări

Angajaţii din sectorul ospitalităţii au fost printre cei mai afectaţi din economia 

generală, în special cei care lucrează în zonele urbane, deși unele companii au reușit să 

se adapteze rapid, oferind servicii de catering sectoarelor economice cu cerere în 

creștere (de exemplu, instituţiilor medicale) și persoanelor vulnerabile (subvenţionate 

de autorităţile locale). Alte restaurante și cafenele au primit comenzi online și prin 

telefon și au furnizat produse fie prin preluare în magazin, fie prin livrare la domiciliu

�

OSPITALITATEA

Perspectivele și
principalele provocări

Informaţii bazate pe studiul de evaluare a impactului socioeconomic al crizei pandemice, elaborat sub conducerea PNUD Moldova, în

parteneriat cu UNFPA și în colaborare cu Cancelaria de Stat și în strânsă cooperare cu celelalte entităţi ONU. PWC este partenerul 

contractat pentru a efectua cercetarea.

Cifrele prezentate reflectă eșantionul sondajului efectuat în perioada august-octombrie 2020 în rândul a 450 companii.



Impactul Covid-19 
asupra producerii
(industria ușoară)



Peste 30.000 de angajaţi din sectorul de producere, în special din 

industria ușoară, au fost afectaţi de restricţiile aferente COVID-19

Dintre cele trei subsectoare din industria ușoară, doar producţia de 

piele și produse conexe a crescut în iunie, comparativ cu anul 

precedent, cu 10,5%

7% dintre companii au solicitat protecţie în caz de insolvabilitate

PRODUCERE (INDUSTRIA UȘOARĂ)

Prezentare generală și
impactul asupra sectorului



67% dintre companii au un nivel scăzut de automatizare a proceselor

69% dintre respondenţi se confruntă cu deficit de lichidităţi

81% dintre respondenţi au înregistrat o fluctuaţie negativă a cifrei 

de afaceri

53% dintre companii și-au sistat activitatea în timpul pandemiei

PRODUCERE (INDUSTRIA UȘOARĂ)

Prezentare generală și
impactul asupra sectorului
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Principalele provocări

Datorită specificităţii industriei, vânzările au fost afectate de dinamica pieţelor externe, 

cu o scădere masivă în perioada de carantină (martie-aprilie) și o valoare maximă 

negativă în aprilie, cu o reducere de aproape 50% legată de perioada în care au fost 

luate măsuri de izolare în statele UE.

�

PRODUCERE (INDUSTRIA UȘOARĂ)

Perspectivele și
principalele provocări

Informaţii bazate pe studiul de evaluare a impactului socioeconomic al crizei pandemice, elaborat sub conducerea PNUD Moldova, în

parteneriat cu UNFPA și în colaborare cu Cancelaria de Stat și în strânsă cooperare cu celelalte entităţi ONU. PWC este partenerul 

contractat pentru a efectua cercetarea.

Cifrele prezentate reflectă eșantionul sondajului efectuat în perioada august-octombrie 2020 în rândul a 450 companii.



Impactul Covid-19
asupra agriculturii



Perturbarea a avut loc din cauza secetei prelungite în primele 4 luni

În S1 2020 (comparativ cu aceeași perioadă a 2019) exporturile s-au 

redus pentru seminţele și fructele oleaginoase cu 30,1%, cereale și 

produse pe bază de cereale cu 16,4%, tutun brut și procesat cu 

67,3%, produse lactate și ouă de pasăre cu 39,7%, carne și produse 

din carne 40,6%

8% dintre companii au solicitat protecţie în caz de insolvabilitate

AGRICULTURĂ

Prezentare generală și
impactul asupra sectorului



Peste 70% dintre companii au un nivel redus de automatizare

74% dintre respondenţi se confruntă cu un deficit de lichiditate

91% dintre companii au răspuns că profitabilitatea lor a înregistrat 

o scădere semnificativă

Prezentare generală și
impactul asupra sectorului

AGRICULTURĂ
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Principalele provocări

Infrastructură deficitară, lipsa sistemelor de irigare, lipsa expertizei tehnice și riscuri 

concentrate pe un tip anume de produs agricol�

Micii fermieri au probleme cu accesarea pieţelor cu valoare înaltă și nu pot atinge 

volumele și calitatea solicitate de majoritatea cumpărătorilor�

Restricţiile pandemice și dificultăţile economice au avut un impact negativ asupra 

fermierilor săraci din mediul rural și a producătorilor de alimente la scară mică, 

deoarece aceștia nu au avut acces la pieţe pentru a-și vinde produsele.

�

Perspectivele și
principalele provocări

Informaţii bazate pe studiul de evaluare a impactului socioeconomic al crizei pandemice, elaborat sub conducerea PNUD Moldova, în

parteneriat cu UNFPA și în colaborare cu Cancelaria de Stat și în strânsă cooperare cu celelalte entităţi ONU. PWC este partenerul 

contractat pentru a efectua cercetarea.

Cifrele prezentate reflectă eșantionul sondajului efectuat în perioada august-octombrie 2020 în rândul a 450 companii.

AGRICULTURĂ



Impactul Covid-19
asupra serviciilor
medicale



Impactul asupra sectorului
și principalele vulnerabilități

SERVICII MEDICALE

Covid-19 a împins sistemul medical peste punctul limită. Personalul 

medical este copleșit și expus la epuizare în activităţile de zi cu zi, 

precum și la infecţie

53 de spitale fac parte din sistemul de sănătate anti-COVID-19



Medici

Asistente medicale autorizate

Personal adiţional

Asistente medicale
înregistrate

Dintre cei aproape 5.000 de 

lucrători medicali diagnosticaţi cu 

COVID-19 până în 7 septembrie 

2020, 26,4% erau medici

Impactul asupra sectorului
și principalele vulnerabilități

SERVICII MEDICALE

26,4%

43,7%

18%

11,9%



Toţi și-au unit forţele, pentru binele comun: 

medici rezidenţi și farmaciști, studenţi de la 

facultăţi și elevi din școlile medii cu profil 

medical s-au implicat în terapie intensivă în 

cadrul spitalelor cu profil COVID-19.

Ei au fost recompensaţi cu burse lunare pentru 

anii academici 2020-2021 și 2021-2022 pentru 

sprijinirea spitalelor cu profil COVID-19 timp de 

mai mult de 3 luni.

Informaţii bazate pe studiul de evaluare a impactului socioeconomic al crizei pandemice, elaborat sub conducerea 

PNUD Moldova, în parteneriat cu UNFPA și în colaborare cu Cancelaria de Stat și în strânsă cooperare cu celelalte 

entităţi ONU. PWC este partenerul contractat pentru a efectua cercetarea.

SERVICII MEDICALE

Impactul asupra sectorului
și principalele vulnerabilități



Impactul Covid-19
asupra sistemului
de învățământ



Circa 3000 de profesori (10,6% din total) nu au acces la tehnologiile TIC 

(laptop, tabletă sau acces la Internet). 

Impactul asupra sectorului
și principalele vulnerabilități

SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul academic 2020-2021 a început cu posibilitatea de a alege (în 

baza evoluţiei și gravităţii pandemiei) unul dintre cele 6 modele 

operaţionale de realizare a procesul educaţional în instituţiile de 

învăţământ.

Principalele provocări ale învăţării la distanţă: accesul limitat la Internet 

(60,8% pe gospodărie), precum și accesul slab la dispozitive IT (laptop, 

tabletă sau smartphone). 



Impactul asupra sectorului
și principalele vulnerabilități

Închiderea școlilor afectează domenii variabile: întreruperea procesului de 

învăţare, abilitatea multor părinţi de a merge la muncă și abilităţi digitale 

care trebuie îmbunătăţite peste noapte.

Moldova se situează pe locul 79 în lume după Indexul Capitalului 

Uman pentru 2020, de 0,58. Indexul este calculat din 2018 pe 174 de 

ţări, divizat între regiuni și în funcţie de nivelul veniturilor acestora. 

www.worldbank.org/en/publication/human-capital

UNICEF, UNESCO, PAM și Banca Mondială au emis orientări generale pentru 

revenirea în siguranţă la școală, atât pentru părinţi, cât și pentru elevi.

Informaţii bazate pe studiul de evaluare a impactului socioeconomic al crizei pandemice, elaborat sub conducerea 

PNUD Moldova, în parteneriat cu UNFPA și în colaborare cu Cancelaria de Stat și în strânsă cooperare cu celelalte 

entităţi ONU. PWC este partenerul contractat pentru a efectua cercetarea.

SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT


