
Dragi membri APIUS,

Asociația Patronală a Industriei Ușoare din Moldova (APIUS) vă invită să participați la
atelierul de lucru pentru elaborarea documentului de politici: „Dezvoltarea une industrii
ușoare sustenabile în Republica Moldova în perioada post-Covid”, care va servi o
platformă de discuții și recomandări pentru întreprinderile din industria ușoară și va oferi
suport din partea experților internaționali.

Industria ușoară din Moldova trebuie să-și regândească strategia de dezvoltare pentru
perioada pandemică și cea post-Covid și să-și reorienteze activitatea astfel încât să
răspundă noilor realități și cerințe ale piețelor UE și cele globale. În acest context, industria
ușoară necesită o strategie bine definită, care să descrie necesitățile de prioritizare a
acțiunilor de îmbunătățire a mediului de afaceri, de înrolare a reprezentanților industriei
ușoare în lanțul de aprovizionare și  schimbările din lumea modei la nivel regional și global.
În același timp, strategia trebuie să definească necesitățile industriei ușoare pentru a crește
competitivitatea sectorului și a menține locurile de muncă, servind drept un punct de reper
pentru schimbările ce trebuie implementate la nivel de legislație și politici.

Scopul acestui atelier de lucru este de a susține Asociația APIUS să elaboreze un
document de politici cu propuneri pentru reabilitarea industriei ușoare din Republica
Moldova în perioada post-Covid. Documentul de politici se va axa pe valorificarea
dezvoltării industriei ușoare a Moldovei din ultimii ani (inclusiv trecerea la o valoare
adăugată ridicată) și pregătirea unui plan strategic de recuperare a industriei în contextul
schimbărilor din perioada post-Covid.

DEZVOLTAREA UNEI INDUSTRII UȘOARE SUSTENABILE ÎN
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Expert cu o vastă experienta în afaceri publice, consultata si
management de proiecte în industria usoara a Uniunii
Europene. Începând cu septembrie 2019 este Director executiv
al Confederatiei Europene de Îmbrăcăminte si Textile,
EURATEX. Ca voce a industriei europene, EURATEX îsi
propune sa creeze un mediu favorabil în cadrul Uniunii
Europene pentru fabricarea produselor textile si de
îmbrăcămintesși are sub umbrela sa peste 35 de Asociatii si
Clustere membre din Europa.

Dirk Vantyghem, Director Executiv al
Confederației Europene de Îmbrăcăminte
și Textile, EURATEX

Serge Léon, Specialist în sustenabilitatea
industriei fashion

După ce a petrecut cea mai bună parte a celor două decenii
gestionând unități de producție pentru unele dintre cele mai
progresive mărci din industria fashion, Serge Léon s-a
specializat  în managementul calității și chimiei, conformare și
responsabilitate socială corporativă (CSR). Pentru a crea
schimbări durabile și de impact, Serge ajută companiile să
adopte practici sustenabile în toate etapele de dezvoltare,
inclusiv reducerea riscurilor, strategii pentru companiile
exportatoare, îmbunatățirea producției și proceselor,
optimizarea bazelor de aprovizionare si responsabilitatea
socială corporativă (CSR).

Giovanni Beatrice, Specialist internațional
în industria confecțiilor

Specialist în industria confecțiilor, Giovanni a lucrat în acest
sector începând cu anul 1990, conectând întreprinderi și
sporind profiturile pentru mai multe fabrici, mărci internaționale
de modă și comercianți cu amănuntul. Giovanni are o
colaborare de succes cu fabricile din țările în curs de
dezvoltare, oferind asistență în construirea de structuri durabile
și dezvoltarea, vânzarea produselor pe piețele din UE. Giovanni
este pasionat de soluțiile „out-of-the-box” și își ajută clienții să
adopte abordări și soluții inovatoare pentru provocările cu care
se confrunăa întreprinderile din industria ușoară.


