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Rezumatul proiectului / concluzii 

Fiind stabilită ca obiectiv general al expresiei de interes (2020 - 2021), elaborarea măsurilor 

și recomandărilor de combatere a consecințelor negative a pandemiei Covid-19 a fost finalizată cu 

succes, în plină concordanță cu graficul stabilit de lucru. 

Alături de consecințele negative privind starea sănătății populației țării, un fragment special, 

și anume securitatea alimentară a Republicii Moldova în condițiile și sub influența virozei Sars-

CoV-2, a fost studiat profund și detaliat. 

Astfel, au fost identificate și efectuate (în paralel) acțiunile privind realizarea scopului 

general al proiectului, inclusiv: 

- Analiza retrospectivă a fenomenelor de risc, care subminează securitatea alimentară a 

țării, în primul rând, secetele din anii 2007, 2012, 2020, pandemia Covid-19 (anii 2020 

- 2021) și altele; 

- Analiza experienței țărilor din componența UE și alte țări în ceea ce privește atenuarea 

și/sau combaterea consecințelor negative ale fenomenelor de risc menționate anterior; 

- Elaborarea chestionarelor, completarea lor și consecutiv, analiza rezultatelor chestionării 

producătorilor agricoli, procesatorilor și consumatorilor privind starea de facto a 

securității alimentare la nivel de: familie, întreprinderi agricole, întreprinderi de 

prelucrare a materiei prime agricole; 

- Elaborarea măsurilor de atenuare (la caz - combatere) a situațiilor de insecuritate 

alimentară, provocate de impactul concomitent al ambelor fenomene – pandemiei 

Covid-19 și secetei prelungite din anul 2020. 

Mai detaliat, rezultatele obținute sunt reflectate în compartimentul 5 al raportului anual privind 

implementarea proiectului menționat din cadrul expresiei de interes. 

 

(ENG) 

Having been established as the general objective of the expression of interest (2020 - 2021), 

the elaboration of measures and recommendations to combat the negative consequences of the 

Covid-19 pandemic has been successfully completed, in full accordance with the established work 

schedule. 

Along with the negative consequences on the health of the country's population, a special 

fragment, namely the food security of the Republic of Moldova under the conditions and under the 

influence of Sars-CoV-2 virus, was studied in depth and in detail. 

Thus, the actions regarding the achievement of the general purpose of the project were 

identified and carried out (in parallel), including: 

- Retrospective analysis of risk phenomena, which undermines the country's food security, 

primarily the droughts of 2007, 2012, 2020, the Covid-19 pandemic (2020 -2021) and others; 

- Analysis of the experience of the EU countries and other countries in mitigating and / or 

combating the negative consequences of the above-mentioned risk phenomena; 

- Development of questionnaires, their completion and consequently, analysis of the results 

of the questionnaire of agricultural producers, processors and consumers on the de facto state of 



food security at the level of: family, agricultural enterprises, agricultural raw material processing 

enterprises; 

- Elaboration of mitigation measures (if necessary - control) of food insecurity situations, 

caused by the simultaneous impact of both phenomena - the Covid-19 pandemic and the prolonged 

drought of 2020. 

In more detail, the results obtained are reflected in section 5 of the annual report on the 

implementation of the above mentioned project under the expression of interest. 

 


