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Invitaţie 
 

Instruire in eco-inovare in cadrul proiectului “ECOPartner” – Parteneriat 

pentru Eco-inovare – sesiunea 2  

                                        

Marti,  31 Mai  – Joi, 02 Iunie, locație Hotel Royal, Bucuresti 

 

 

Stimati parteneri,  

 

Centrul Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile împreună cu Asociaţia Clusterelor din România 

şi Asociaţia Genoveză pentru Dezvoltarea Economiei Circulare din Elveţia vă invită să participaţi la 

Instruirea in Eco-innovare care va avea loc in cadrul proiectului “ECOPartner” – Parteneriat pentru Eco-

Inovare. 

 

Scopul instruirii este acela de a imbunatati cunostintele in domeniul eco-inovarii si de a creea noi 

competente in randul expertilor care vor sprijini companiile sa aplice eco-inovarea si sa  promoveze 

mecanisme si politici care favorizeaza eco-inovarea.  

Instruirea se desfasoara pe parcursul a doua module a cate trei zile fiecare, conform planului atasat, si 

va fi sustinuta de experti elvetieni ai Asociatiei Geneveze pentru Dezvoltarea Economiei Circulare.    

- Dl David Rochat, Master in Ingineria de Mediu, Expert in LCA si in integrarea strategiilor de 

sustenabilitate in managementul companiilor. 

- Dna  Anne Verniquet, MBA Executive in Managementul Inovarii, dezvoltarea instrumentelor 

durabile de management 

 

 

Informaţii despre proiect   

 

Obiectivul general al proiectului  este de a consolida parteneriatul între organizaţii din România şi 

Elveţia şi de a pune bazele unei alianţe pentru eco-innovare în România ca şi cadru comun pentru 

iniţiative viitoare. Obiectivele sunt setate pentru a construi bazele unei colaborări continue şi 

sustenabile între partenerii români: Asociaţia Centrul Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile  şi 

Asociaţia Clusterelor din România şi partenerul elveţian, Asociaţia Genoveză pentru Dezvoltarea 

Economiei Circulare.  

Proiectul va instala un mecanism de sprjin şi cooperare între actori relevanţi din România, care va 

promova adoptarea eco-innovării la nivel industrial, contribuind la o dezvoltare durabilă şi echilibrată a 

intreprinderilor din perspectiva economică şi socială şi în final la reducerea disparităţilor economice şi 

sociale dintre România şi ţările mai avansate din Europa. 

 
 
 

Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă 
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Training Agenda  
 

Timing  Content  Trainer  

Day 1 

9:00 – 9:30  
Introduction, expectations 

Key messages and takeaways from last session 

Aida Szilagyi          
Participants  

Anne Verniquet  

9:30 – 10:30  

Ecolabels and standards on products and servives 

How eco-conception can reduce environmental and social issues, illustration 
with the electronic equipment sector 

Anne Verniquet  

10:30 – 11:00 Coffee break   

11:00 – 13:00  Applying the eco-conception concepts to real case studies. 4 sub-groups.   Anne Verniquet 

13:00 – 13:45  Lunch   

13:45 – 15:00  
Presentation of the results obtained for each case study 

Exchange and wrap-up eco-conception training  
Anne Verniquet 

15:00 – 15:15 Break   

15:15 – 16:45  Introduction on eco-innovation strategy and process  (third training) Anne Verniquet  

16:45 – 17:00  Feedback and take away messages  All  

End of the day 1 

Day 2 

9:00 – 10:30  
End of introduction on eco-innovation strategy and process, gathering and 

selection of case studies from the participants (selection of 5 companies) 
Anne Verniquet   

10:30 – 11:00 Coffee break   

11:00 – 13:00  Ideal process to eco-innovate: Prepare ; Concepts, tools, case studies Anne Verniquet 

13:00 – 13:45  Lunch   

13:45 – 15:00  Ideal process to eco-innovate: Set Strategy ; Concepts, tools, case studies Anne Verniquet 

15:00 – 15:15 Break   

15:15 – 16:45  
Ideal process to eco-innovate: Set Business Model ; Concepts, tools, case 

studies 
Anne Verniquet 

16:45 – 17:00  Feedback and take away messages  All  

End of the day 2 

Day 3 

9:00 – 10:30  
Ideal process to eco-innovate: Set Business Model, Build roadmap,  

Implement, Review  
Anne Verniquet 

10:30 – 11:00 Coffee break   

11:00 – 12:30  

How to eco-innovate in the context of Romania 

How to scale-up eco-innovation in a country 

Wrap-up and feedbacks 

Anne Verniquet 

12:30 – 13:00  Lunch   
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Informatii pentru participanti:  

Programul de instruire este unul interactiv si va oferi participantilor posibilitatea sa aplice cunostintele dobandite in cadrul unor 

studii de caz si exercitii. 

Pentru a putea beneficia de invatarea in cadrul studiului de caz, va rugam as aveti in vedere o companie de productie sau 

servicii pe care va ganditi sa o abordati in viitor pentru a va oferi serviciile de expert si a o sprijini sa ecoinoveze sau o 

companie cu are ati mai colbaorat si ale carei procese le cunoasteti.  

Avand in vedere ca instruirea se va desfasura in limba engleza, agenda este prezentata in limba engleza.   

Alte informatii  

Decontarea drumului si cazarii pentru participantii care calatoresc se va face pe baza de bonuri fiscale stampilate pentru 

combustibil (consum maxim 7,5%), facturi cazare (max 250 lei /noapte, trei nopti) si bilete de tren clasa a doua. Masa de 

pranz se va servi la restaurantul Hotelului Royal. 

Daca doriti sa rezervati camere la Hotel Royal va rog sa mentionati numele organizatiei noastre pentru un tarif preferential 

Pentru informatii suplimentare va rog sa o contactati pe dna Delia Cotarca, mobil 0735172085.  

Locatia pentru instruire: Hotel Royal,. B-dul Mircea Vodă nr. 28, Sector 3, 

Bucureşti, România 

 

 


