
Scopul: prezentarea oportunităților de internaționalizare a IMM-urilor prin intermediul rețelei Enterprise Europe Network 

(EEN)  și cu ajutorul serviciilor de Asistență pentru China și Asia de Sud - Est 

Grup țintă: companiile cu dorință și potențial de internaționalizare pe piața din China și Asia de Sud - Est 

Data: 1 Februarie 2017 

Locația: mun. Chișinău, MOLDEXPO, pavilionul central 

Persoana de contact: Stefan Osoianu  Tel: 0 22 22 54 27 / 0 79 00 49 79  

Ora Titlu Subiecte  

Înregistrarea participanților: 12:30 – 13:00 

13:00-13:15 Cuvânt de salut  Iulia IABANJI, Director General ODIMM 

 Reprezentant al Ministerului Economiei (tbc) 

 Simon CHEETHAM, Team Leader of the China IPR SME Helpdesk 

13:15-13:25 Începeți experiența în 
rețea! 

Prezentarea EEN Moldova și a serviciilor/produselor ODIMM pentru  
antreprenorii din MD cu aspirații de export pe piața Chinei și Asiei de Sud - 
Est, Oxana Paladiciuc/Ștefan Osoianu  punct național de contact EEN, 
ODIMM 
 

13:25-13:40 Prezentarea situații 

curente legate ale 

antreprenorilor din 

Republicii Moldova pe 

piața Chinei și Asia de 

Sud-Est 

Prezentarea cadrului de colaborare, a relațiilor existente și a potențialului 
antreprenorilor din Republica Moldova pe piața din China și Asia de Sud-Est, 
reprezentant al Ministerului Economiei (tbc). 

13:40-14:40  Începeți experiența pe 

piața din China și Asia de 

Sud-Est! 

Oportunități pentru IMM-urile pe piețele din China și Asia de Sud-Est, mediul 

competitiv ”Know Befor You Go”, revizuirea  regulilor IPR pentru China și Asia 

de Sud-Est; Studii de caz și exemple; Factori cheie pentru succes.  Simon 

CHEETHAM 

 

14:40-14:50 Sesiune de întrebări și răspunsuri 

14:50 – 15.20 Pauză de cafea / Networking 

15:20 – 16:20 Sesiune de consultări 

individuale  

Sesiunea de consultări individuale cu reprezentantul Helpdesk și 

reprezentantul ODIMM 



 

NOTĂ: Enterprise Europe Network este cea mai mare rețea de suport a Întreprinderilor Mici și Mijlocii 

din întreaga lume, cu peste 3000 de experți și aproape 600 de organizații membre din peste 60 de state. 

Proiectul este co-finanțat prin programul COSME 2014-2020 și reprezintă un instrument-cheie al 

strategiei Uniunii Europene pentru stimularea creșterii economice și crearea locurilor de muncă. 

Enterprise Europe Network își propune să ofere servicii integrate pentru susținerea 

internaționalizării, inovației și promovării relațiilor comercial – economice în cadrul comunității de 

afaceri. Ca obiectiv, Rețeaua își propune următoarele: 

 Sporirea competitivității și capacității de inovare a ÎMM-urilor; 

 Oferirea unei game largi de servicii pentru susținerea internaționalizării și transferului 

tehnologic în cadrul întreprinderilor; 

 Crearea parteneriatelor de afaceri și tehnologice durabile între ÎMM-urile din Republica 

Moldova și cele din Uniunea Europeană; 

 Promovarea cercetărilor și spiritului inovator în cadrul întreprinderilor. 

 

The China IPR SME Helpdesk suportă ÎMM-urile Europene, atât prin protejarea cât și asigurarea 

drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu orașele Mainland China, Hong Kong, Macao and 

Taiwan prin furnizarea de informații și prestări servicii.  Prestările de servicii sunt în formă de first-

line, consiliere confidențială privind proprietatea intelectuală și problemele conexe, instruire și 

diseminarea informației prin intermediul resurselor on-line.  


