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în procesul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova” 

Direcţia strategică 08.07. Patrimoniul național și dezvoltarea societății  

Proiectul este orientat pe identificarea facilităţilor fi nanciare și stimulentelor fiscale 

pentru încurajarea utilizării lor în ecologizarea sectorului IMM din Republica Moldova cu 

scopul de a accelera tranziţia la principiile economiei „verzi” și sistemul indicatorilor de 

performanţă. Conceptul de economie „verde” la nivel naţional se încadrează în conceptul 

global „3E” (Economie, Energie, Ecologie), care presupune popularizarea ideilor 

bioeconomiei lui Nicolas Georgescu-Roegen și responsabilizarea producerii și 

consumului. Aplicarea în practicile manageriale naţionale a conceptului și a experienţei 

avansate a economiilor europene, sustinută prin iniţiativele INSPIRE, SPIM și 

COPERNIC, va permite sectorului IMM să se conformeze politicilor și strategiilor de stat 

în domeniu. Urmatoarele rezultate au fost obtinute in cadrul proiectului: 

1. A fost efectuata analiza teoretico-metodologica a economiei verzi;  

2. Au fost cercetati si analizati indicatorii de performanta ai economiei “verzi” in 

sectoarele cheie ale economiei nationale la nivelul IMM-urilor;  

3. Au fost identificate barierele si constringerile in tranzitia IMM-urilor la principiile 

economiei “verzi”, inclusiv practicile de utilizare a facilitatilor de finantare si a 

stimulentelor fiscale, in incurajarea utilizarii lor pentru ecologizarea 

intreprinderilor/afacerilor si de catre intreprinderi/afaceri ecologice. 

4. A fost analizata experiența țărilor străine privind mecanismele financiare de stimulare a 

IMM-urilor „verzi” prin creditare și/sau stimulente fiscale; 

5. Au fost elaborate recomandări pentru implementarea bunelor practici ”verzi” și 

experienței internaționale din domeniul aplicării instrumentelor financiar-fiscale în 

cadrul IMM-urilor din sectoarele cheie a economiei naționale. 

 Proiectul faciliteaza implementarea principiilor economiei „verzi” în sectoarele cheie 

ale economiei prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanţa accelerării 

tranziţiei și dezvoltării economiei „verzi”, aplicarea bunelor practici și mobilizarea de 

fonduri în R.Moldova. Rezultatele proiectului influenţeaza sporirea competitivităţii 

mediului de afaceri, în primul rând, a sectorului IMM, datorită susţinerii procesului de 

ecologizare. Proiectul corespunde documentelor: Strategia Naţională de Dezvoltare 

Moldova 2020, Strategia energetică 2030, Strategia de dezvoltare a sectorului IMM 2012-

2020, Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii, Strategia de dezvoltare a 

agriculturii 2013-2020, proiectul Strategiei de mediu 2014-2023, Acordul de Asociere cu 

Uniunea Europeană. 

 Rezultatele proiectului au efect multiplicativ și multisectorial emergent, rezultatele 

acestuia pot fi utilizate pentru continuarea cercetărilor teoretice, precum şi pentru 

argumentarea acţiunilor practice din partea organelor de administrare publică şi comunităţii 

de afaceri. 
 


