
  
 

 
 

 

 

 

Primul atelier național privind metodologia eco-inovației și studiile de caz ale UE 

pentru Moldova “Promovarea eco-inovației în cadrul Întreprinderilor Mici și Mijlocii” 

organizat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mijlocii Mici 

(ODIMM) în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (PNUM), în 

cadrul proiectului regional EU4Environment finanțat de UE 

 

4 Februarie 2021 

14:00 – 16:15 Chișinău time 

13:00 – 15:00 Geneva/Paris time 

 

 

Atelierul va avea loc prin intermediul platformei online Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Introducere  

Studiile recente și evoluția politicilor publice în Republica Moldova evidențiază necesitatea de 

a lua măsuri suplimentare pentru a încuraja întreprinderile mici și mijlocii (în continuare IMM-

uri) să adopte practici de afaceri mai ecologice. În timp ce IMM-urile generează aproximativ 

64% din poluarea industrială în Uniunea Europeană, doar 16% dintre acestea sunt implicate în 

acțiuni de mediu (OECD Green Growth Studies, 2018: Environmental Policy Toolkit for SME 

Greening in EU Eastern Partnership Countries). Prin urmare, există încă un potențial 

semnificativ de a promova instrumente și bune practici pentru a încuraja „ecologizarea” IMM-

urilor din țară. Multe dintre aceste instrumente sunt deja puse în aplicare de statele membre ale 

Uniunii Europene și pot fi adaptate necesităților IMM-urilor din Republica Moldova, 

încurajând astfel dezvoltarea durabilă și competitivitatea economică internațională a 

întreprinderilor și a economiei țării, în general. 

Programul EU4Environment din 2019 până în 2023 (denumit în continuare 

„EU4Environment”). Acest program regional sprijină 6 țări (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 

Georgia, Republica Moldova și Ucraina) pentru planificarea politicilor și investițiilor mai 

ecologice, stimulând adoptarea de produse și tehnologii inovatoare și creșterea gradului de 

conștientizare cu privire la beneficiile acțiunii de mediu. Ca parte a programului 

EU4Environment, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) coordonează o 

componentă în promovarea lanțurilor valorice ecologice și a inovării produselor (denumită în 

continuare eco-inovare) în rândul IMM-urilor din Moldova și din alte țări ale Parteneriatului 

Estic (denumit în continuare EaP). Aceasta include dezvoltarea capacității și furnizarea de 

asistență tehnică pentru a spori durabilitatea lanțurilor valorice ale IMM-urilor, a proceselor de 

producție și a ciclului general de viață al produselor / serviciilor pe care le oferă. 

UNEP a constituit un parteneriat cu Organizația Moldovei pentru Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii (în continuare ODIMM) pentru a realiza activități de 

sensibilizare și consolidare a capacităților în domeniul eco-inovației pentru IMM-urile din 

Republica Moldova. ODIMM este o instituție publică, necomercială, non-profit, care activează 

în strânsă coordonare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii și  alte autorități centrale și 

locale, asociații de afaceri, prestatori de servicii în afaceri  și IMM-uri din Moldova. Misiunea 

generală a ODIMM, rețelele extinse ale IMM-urilor și expertiza de formare oferă plus valoare 

pentru implementarea, Obiectivul 2.6 EU4Environment privind ecoinovația în cadrul IMM-

urilor moldovenești. 

ODIMM este, de asemenea, una dintre instutițiile cheie responsabile de implementarea 

„Programului de ecologizare pentru întreprinderile mici și mijlocii”, aprobat prin Hotărârea de 

Guvern nr.592 din 27-11-2019. Scopul principal al Programului de Ecologizare este de a 

promova, sprijini și dezvolta capacitățile antreprenoriale ale IMM-urilor, pentru a-și adapta 

procesele și serviciile de producție către sustenabilitatea socială și de mediu. Viziunea și 

obiectivele acestui Program sunt bine aliniate cu viziunea UNEP și a UE privind eco-inovația 

pentru IMM-uri. 

Ecologizarea IMM-urilor va oferi, de asemenea, Republicii Moldova o serie de oportunități de 

a profita de Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) cu UE, precum și 

de a atinge obiectivele prevăzute în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Elemente ale 

IMM-urilor ecologice pot fi găsite și în Strategia de mediu a Republicii Moldova pentru 2014-

2023; Strategia pentru dezvoltarea emisiilor reduse a Republicii Moldova până în 2030; 

Programul național de eficiență energetică pentru perioada 2011-2020; Strategia energetică a 

Republicii Moldova până în 2030; Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova 

pentru 2013-2027 și; Strategia țării pentru alimentarea cu apă și canalizare (2014-2028). Acest 



  
 

 
 

lucru subliniază, de asemenea, un peisaj politic favorabil pentru stimularea eco-inovării în 

rândul întreprinderilor din Moldova. 

Obiectivele urmărite 

• Prezentarea metodologiei UNEP și UE de promovare a eco-inovației în cadrul IMM; 

• Împărtășirea experiențelor întreprinderilor din UE și ale altor țări cu privire la eco-

inovație; 

• Discuții referitoare la domeniile IMM-urilor din Moldova care prezintă cel mai mare 

potențial pentru adoptarea și implementarea strategiilor și practicilor de eco-inovație. 

Participanți 

Participanții vor antrena părți interesate naționale care sunt implicate în sau pot contribui la 

implementarea componentei de eco-inovație  a EU4Environment în Moldova. Acestea sunt:  

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM); 

EcoVisio; Rețeaua de transfer tehnologic din Moldova (RTTM); Agenția de Stat pentru 

Proprietate Intelectuală (AGEPI); Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD); 

Institutul Național de Cercetări Economice (INCE); precum și autorități / instituții 

guvernamentale naționale și reprezentanți de afaceri din diverse sectoare. 

Informație practică 

Traducerea simultană în engleză și română va fi asigurată pe tot parcursul atelierului. 

Pentru a vă înscrie la atelier, vă rugăm să trimiteți un e-mail în atenția lui Igor Afteniuc, 

Coordonator de proiect în cadrul ODIMM: igor.afteniuc@odimm.md 

Doar participanții înregistrați vor primi link-ul zoom pe e-mail pentru a se alătura atelierului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

Agenda 

 

13:40-14:00 Conectarea participanților, selectarea canalului de traducere 

14:00-14:05 Deschiderea și moderarea atelierului 

• Iulia COSTIN, Director General, Organizația pentru Dezvoltarea 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) 

14:05-14:15 Cuvânt de salut 

• Dorin ANDROS, Secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului, punct focal național al proiectului 

EU4Environment  

• Vasile VULPE, Șef Direcția politici economice și mediul de afaceri, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

• Alex LESHCHYNSKYY, Ofițer Tehnic, Programul Națiunilor Unite 

pentru Mediu (UNEP) 

14:15-15:00 Abordarea eco-inovațională 

• Alex LESHCHYNSKYY, Ofițer Tehnic, Programul Națiunilor Unite 

pentru Mediu (UNEP) 

• Vardan MELIKYAN, Expert internațional în eco-inovații, în cadrul 

proiectului EU4Environment 

 

Politici de eco-inovație și condiții favorabile  

• Bettina HELLER, Expert în eco-inovații, UNEP 

• Constantin ȚURCANU,  Șef Direcția Finanțare pentru Creștere și 

Internaționalizare,  Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici 

și Mijlocii (ODIMM) 

 

Sesiunea de întrebări (inclusiv prin chat, scris)  

15:00-15:45 Studii de caz pe eco-inovații din țările Parteneriatului Estic și UE 

• Bettina HELLER, Expert în eco-inovații, UNEP 

• Vardan MELIKYAN, Consultant internațional în eco-inovații, în cadrul 

programului EU4Environment 

• Mr. Samuel MAYER, Director, Manager executiv, Managementul 

Ciclului de viață al produsului, Pole Eco-concept 

15:45-16:15 Pașii următori în cadrul proiectului EU4Environment 

• Alex LESHCHYNSKYY, Ofițer Tehnic, UNEP 

 

Discuție privind potențialul de eco-inovație (și sectoarele prioritare) în 

Moldova 

• Andrei MOISEI,  formator în domeniul Protecția proprietății intelectuale 

(PI), consultant principal, Difracția comunicare și relații internaționale,  

Agenția de stat pentru Proprietatea Intelectuală AGEPI) 

• Natalia CAISIM, șef interimar al Direcției Brevete, Agenția de stat pentru 

Proprietatea Intelectuală (AGEPI) 

 

Închiderea atelierului  

 


