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Sumar executiv 

În lume, clusterele sunt considerate ca fiind un motor important pentru inovații, dezvoltarea 
întreprinderilor și atragerea investițiilor. Clusterele sunt concentrări geografice de companii și instituții 
interconectate, care se concentrează pe lanțuri valorice asemănătoare. Acestea se bazează pe conceptul 
triplu helix, care se referă la cooperarea dintre actori și instituții din trei sfere - sectorul privat, guvernul și 
mediul academic. Experiența internațională indică faptul că, în principiu, o abordare de cluster ar putea 
avea efectul de levier pentru dezvoltarea industrială din Moldova. Cu toate acestea, experiența arată, de 
asemenea, că nu orice concentrare de companii poate fi dezvoltată într-un cluster. Anumite condiții 
preliminare trebuie să fie realizate pentru dezvoltarea clusterelor într-o țară, în special în ceea ce privește 
caracteristica structurală a unui anumit cluster (emergent), dar și condițiile cadrului de lucru în general.  

Discuțiile cu actorii relevanți sugerează că majoritatea clusterelor (emergente) identificate în Moldova 
corespund doar parțial condițiilor preliminare pentru o abordare de cluster pe bază largă. În mod special, 
acestora le lipsește masa critică și concentrarea geografică, dar și inovația necesară, atragerea investițiilor 
și potențialul de creare a locurilor de muncă. Din perspectivă actuală, dintre ariile identificate, tehnologia 
informațională și industria automotivă par să ofere cel mai promițător potențial de cluster. În plus, o serie 
de provocări în condițiile cadrului de lucru general ar trebui luate în considerație la design-ul unei strategii 
de cluster. Legăturile dintre guvern, mediul de afaceri, mediul academic și coordonarea 
interguvernamentală încă nu sunt suficient de dezvoltate. Sustenabilitatea financiară prezintă o provocare 
în plus pentru dezvoltarea clusterelor. 

Având în vedere concluziile privind condițiile prealabile generale specifice clusterelor și potențialul 
acestora, se recomandă o introducere a unei abordări cu orientare pe cluster din trei faze: 

Faza prealabilă unui cluster: concentrarea pe (1) stabilirea bazei analitice pentru decizii de politici, (2) 
îmbunătățirea mediului pentru dezvoltarea clusterului, (3) testarea abordării de cluster în arii de politici 
specifice. 

Faza de pilotare cluster: concentrarea pe (1) testarea abordării de cluster prin stabilirea administrației 
clusterului regional și structurii de suport pentru două clustere pilot, (2) stabilirea unui mecanism de 
coordonare lean, (3) continuarea orientării ariilor de politici și instrumente spre dezvoltarea de cluster. 

Faza de lansare: (1) lansarea unui program de dezvoltare cluster concentrat și fundamentat pe competiție, 
(2) extinderea domeniului de aplicare a sarcinilor unității de coordonare, (3) integrarea pe deplin a 
dezvoltării de cluster în cadrul de politici. 

De fiecare dată, în momentul în care se trece la o nouă etapă, rezultatele intermediare ar trebui să fie 
reflectate critic pentru ca în proces să se decidă dacă procedura trebuie continuată, sau dacă opțiunile 
diferite din punct de vedere strategic oferă oportunități mai promițătoare (ex. măsuri orizontale și 
sectoriale). 

Ca un prim pas, ar trebui realizat un atelier de lucru cu actorii cheie și o analiză comprehensivă a 
clusterelor, pentru a crea o înțelegere comună și întemeiată a peisajului clusterial (emergent) și pentru a 
specifica necesitățile și oportunitățile pentru dezvoltarea clusterelor. În dependență de rezultatele analizei 
comprehensive și a consultărilor, pot fi inițiați următorii pași schițați în foaia de parcurs. 
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1 Introducere 

În multe țări, politicile și programele orientate pe cluster au fost introduse cu succes pentru a consolida 
competitivitatea și pentru a adresa provocările legate de probleme structurale. Dezvoltarea de cluster 
este considerată o abordare atractivă din acest punct de vedere, deoarece solicită resurse relativ limitate 
de la guvern, dar cu toate acestea pot să genereze un impact semnificativ și o vizibilitate sporită. 

Pe acest fundal, guvernul Republicii Moldova este interesat de efectul de levier al clusterelor pentru 
dezvoltarea industrială, și a adoptat un „Concept pentru dezvoltarea clusterelor din sectorul industrial”, 
care prezintă obiectivele și prioritățile. Pentru a susține procesele de planificare și deciziile de politici 
necesare în privința implementării conceptului, această notă de politici examinează condițiile prealabile 
și potențialul introducerii unei abordări orientate pe cluster în Moldova. Luând în considerație experiența 
internațională, această notă de politici evaluează tipurile de provocări și oportunități care ar putea fi 
abordate prin instrumente de politici și inițiative orientate pe cluster în contextul din Republica Moldova, 
și ce limitări ar trebui avute în vedere. 

Pornind de la acestea, nota prezintă pașii cheie de implementare, specificând în care arii de politici și 
industrii abordarea cluster ar putea avea efectul de levier pentru a spori eficiența politicilor și 
instrumentelor. Sunt luate în considerație sinergii și interdependențe dintre dezvoltarea cluster și ariile 
de politice aferente. În plus, nota de politici reflectă asupra rolurilor diferitor actori și instituții din 
sectorul privat, mediul academic și guvern, implicate în dezvoltarea cluster. 

Această notă este structurată după cum urmează: la inceputul capitolului doi se prezinta o definiție a 
clusterului, o schiță a argumentării și caracteristicile-cheie ale programelor de dezvoltare a clusterelor. 
Capitolul 3 analizează potențialul clusterelor și experiența relevantă a Moldovei care contravine 
condițiilor preliminare generale specifice clusterelor derivate din experiența internațională. Bazându-se 
pe aceste constatări, capitolul 4 conține o foaie de parcurs pentru introducerea unei abordări orientate 
pe cluster în Moldova, din trei faze, o fază pre-cluster, o fază de pilotare a clusterelor și o fază de 
implementare. Într-un final, documentul se încheie cu o propunere privind pașii următori, subliniind 
programul de lucru pentru o analiză comprehensivă a clusterelor. 

 

2 Raționamentul abordării de cluster și caracteristicile-cheie ale programelor cluster 

2.1 Definiția clusterelor 

Clusterele sunt concentrări geografice ale companiilor și instituțiilor interconectate, care se axează pe 
lanțuri valorice aferente. Un cluster nu reprezintă doar o industrie sau companie specifică, însă toți 
actorii și activitățile relevante lanțului valoric respectiv, care formează nucleul clusterului. Prin urmare, 
abordarea de cluster depășește conceptul linear al unui lanț valoric orientat pe tranzacții și se bazează pe 
o perspectivă mai integrată și sistemică, luând în considerație atât interacțiunile formale cât și informale. 

Clusterele sunt fundamentate în conceptul triplu helix, care se referă la cooperarea dintre actori și 
instituții din trei sfere – sectorul privat, guvernul și mediul academic. Într-un cluster, cele trei grupuri 
sunt reprezentate după cum urmează: 

 
1. Sectorul privat: Sectorul privat este deseori reprezentat de două tipuri de întreprinderi, 

companiile conectat orizontal și vertical care realizează activitățile de bază ale clusterului și ale 
rețelei aferente de tehnologii, dar și furnizorii de servicii care acoperă domenii așa cum ar fi 
servicii financiare, logistice, design, marketing și consultanță juridică. De asemenea, deseori 
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camerele de comerț, diverse tipuri de afaceri și asociații industriale sunt parte a inițiativelor 
cluster. 

2. Mediul academic: Universitățile, diverse instituții terțiare și instituții de cercetare, educație și 
instituții de formare cu experiența relevantă pentru a lua parte în actualizarea bazei de 
cunoștințe a clusterului prin oferirea cercetării specializare, educație sau servicii de transfer al 
tehnologiilor. 

3. Guvernul: Actorii sectorului public al clusterelor includ instituții guvernamentale, agenții și 
autorități (la nivel național, regional și local) responsabile de probleme conexe și servicii așa cum 
ar fi dezvoltarea economică regională, educația, promovarea investițiilor, internaționalizarea, 
știința și tehnologia, finanțe și afaceri economice. 

De asemenea, centrele specializate așa cum ar fi incubatoarele și parcurile industriale sunt adesea parte 
din infrastructura de cluster. Clusterele de succes sunt de obicei cunoscute ca fiind centre de expertiză în 
afara regiunii. Caracteristicile definitorii suplimentare ale clusterelor sunt interesele comune, dorința 
membrilor de a coopera, și o varietate de relații formale și informale bazate pe încredere și dialog 
intensiv. Deoarece companiile cluster sunt întreprinderi independente ce caută să-și îmbunătățească 
venitul net, clusterele sunt determinate de coexistența cooperării și competiției dintre membri. 

Este necesar să clarificăm de la început că guvernele nu pot crea clustere de la zero. Cu toate acestea, 
sectorul public poate juca un rol important în facilitarea inițiativelor de cluster și crea unui mediu 
propice. Originile clusterelor sunt diferite, însă clusterele de succes sunt în mare parte bazate pe active și 
condiții specifice într-o regiune: 

 

 Companiile ancoră atrag furnizori și prestatori de servicii, stabilindu-și o rețea locală din 
companii interconectate 

 Instituțiile de cercetare și dezvoltare cu competențe tehnologice specifice duc la colocația 
companiilor prin oportunități de colaborare și transferul de tehnologii 

 Universitățile generează spin-off-uri, ceea ce duce la noi lanțuri valorice și activități de suport 

 Resursele naturale sau condițiile climaterice favorabile pentru activități specifice 

 Tradiția industrială și abilități sau cunoștințe specifice 

 Infrastructură specifică, cum ar fi în cazul turismului sau clusterelor logistice. 

2.2 Raționamentul și obiectivele abordării de cluster 

Clusterele oferă oportunități promițătoare pentru companii, mediul academic și guverne, oferind o bază 
bună pentru eforturi de colaborare. Guverne din întreaga lume consideră clusterele ca un factor 
important pentru inovare, dezvoltarea întreprinderilor și atragerea investițiilor. 

Inițiativele cluster pot să sporească sistemul de inovații regionale și să crească competitivitatea prin 
stimularea cercetării în baza necesităților orientate spre aplicare, prin stabilirea relațiilor formale și 
informale dintre afaceri și cercetători. 

Colaborările de cercetare și dezvoltare care grupează resursele reduc riscul și costurile implicare în 
elaborarea și introducerea noilor produse. În ceea ce privește dezvoltarea abilităților necesare și 
disponibilitatea forței de muncă înalt calificate, abordarea de cluster ar putea aduce o contribuție cheie 
prin a ajuta la alinierea necesităților sectorului privat și tipul de formare și educație oferit de instituțiile 
publice și mediul academic. Aceasta ar putea să include colaborări asupra curriculei, implicarea experților 
din industrie cât și stabilirea instituțiilor de formare în comun. 
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Din perspectiva unei companii, clusterele pot oferi un teren propice pentru avantaje competitive și 
dezvoltarea dinamică a întreprinderii. Datorită proximității lor, actorii din cluster pot beneficia pe urma 
mai multor externalități și sinergii specifice locației, așa cum ar fi costuri tranzacționale reduse, mai 
puține întârzieri, și un acces mai ușor la informații și oportunități de colaborare. Întreprinderile mari pot 
conta pe furnizorii specializați, astfel concentrându-se pe competențele lor cheie, în timp ce 
oportunitățile pentru noi afaceri sunt create pentru ÎMM-uri și start-up-uri sau spin-off-uri pentru a 
umple golurile și pentru a dezvolta noi aplicații. Schimbul de cunoștințe și colaborarea între companii de 
obicei crește odată cu maturizarea clusterului, și odată ce există nivelul necesar de încredere. În același 
timp, presiunea din partea competiției companiilor co-localizate duce la o productivitate sporită. 
Dezvoltarea brandului clusterului și stabilirea reputației în afara regiunii ajută la internaționalizarea și 
dezvoltarea exportului companiilor membre. 

În ceea ce privește atragerea noilor afaceri în regiune, clusterele reprezintă o argumentare 
convingătoare aliniată la necesitățile și procesul de căutare a locației de către investitori. Clusterele oferă 
condiții atractive pentru companiile noi sau care își schimbă locația, deoarece acestea oferă acces direct 
la lanțurile de aprovizionare, forță de muncă calificată și o rețea stabilită și de încredere de potențiali 
parteneri de afaceri. Prin urmare, un cluster recunoscut internațional va atrage atenția asupra regiunii și 
va îmbunătăți șansele de a ajunge pe lista lungă a investitorilor care caută noi locații și oportunități de 
afaceri. Mai mult decât atât, serviciile de suport și mecanismele cluster sunt percepute ca un indicator al 
unui mediu prietenos afacerilor.  
 

Tabel 1 Obiectivele de dezvoltare ale clusterelor din perspectiva diferitor actori 

Guvern Mediul de afaceri Mediul academic 

 Stimularea inovațiilor 
 Ridicarea profilului, atragerea 

investițiilor 
 Sporirea și diversificarea 

exportului 
 Promovarea start-up-urilor și 

dezvoltării antreprenoriale 
 Stimularea dezvoltării ÎMM-

urilor 
 Dezvoltarea bazei de abilități 
 Generarea locurilor de muncă 

și a venitului 
 Stimularea transformării 

structurale  

 Sporirea productivității 
- Reducerea costurilor/timpului 

de vânzare 
- De a atrage atenția asupra 

activelor specializate, 
furnizorilor, muncitorilor 

 Să devină mai inovativi, ex. 
- Cercetarea colaborativă 
- Accesul la informații/finanțe 
- Reducerea riscului implicat în 

dezvoltarea produselor noi 
 Îmbunătățirea accesului la 

consumatori și piețele 
internaționale 

 Stabilirea potențialului pentru 
noi finanțări 
- Cercetare comercială 
- Programe noi pentru 

cercetare colaborativă 
- Finanțarea internațională 

 Alinierea programelor de 
cercetare și educație la 
necesitățile pieței 

 Dezvoltarea relațiilor 
internaționale și colaborărilor 

 Îmbunătățirea implicării 
absolvenților, stagiarilor etc pe 
piața muncii  

Abordarea de cluster permite o concentrare bazată pe cerere a resurselor guvernului ce au impact înalt 
de dezvoltare și se pot răspândi dincolo de cluster prin efectul de contagiune și efectul multiplicator. 
Acest lucru face ca clusterele să fie un instrument de politici relevante pentru abordarea obiectivelor de 
dezvoltare și provocărilor structurale prin dezvoltarea strategică și valorificarea avantajelor competitive, 
dar și încurajarea specializării. 

Abordarea de cluster oferă un context pentru alinierea eforturilor din sectorul public și investiții spre 
dezvoltarea economică prin transferul de la măsurile individuale sau ad-hoc către o abordare holistică, 
abordarea nevoilor și oportunităților reprezentate de întregul cluster. Prin urmare, gruparea în cluster 
poate ajuta instituțiile și agențiile guvernului să-și alinieze programele existente și măsurile de suport 
pentru exploatarea sinergiilor și evitarea suprapunerilor. În același timp, companiile obțin o arenă pentru 
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a identifica și a comunica problemele și oportunitățile comune care deseori nu pot fi abordate în izolare 
și ulterior pot să sensibilizeze și să înroleze suportul necesar de la sectorul public. 

2.3 Caracteristicile-cheie ale programelor de cluster 

Programele de cluster bazate pe cooperare se concentrează pe facilitarea proceselor de dezvoltare a 
clusterelor emergente, asupra îmbunătățirii mediului pentru succesul clusterelor și maximizarea 
impactului acestora. Aceste programe au ca obiectiv crearea și exploatarea beneficiilor la nivel de 
companie, la nivel economic, regional și național.  
 
Pornind de la experiența internațională, strategiile de cluster cuprind trei dimensiuni: 

 
1. Structuri de administrare ale clusterelor regionale: Potrivit experienței internaționale, 

structurile de administrare ale clusterelor regionale formează un element esențial al 

programelor cluster. De obicei, programele oferă asistență tehnică și financiară pentru stabilirea 

acestor structuri. Portofoliul de servicii și activități al acestor organizații specifice clusterelor de 

obicei cuprinde urmatoarele domenii:  platforme de informare și cooperare, dezvoltarea 

afacerilor și internaționalizare, dezvoltarea abilităților, suportul pentru start-up-uri și inovare și 

marketingul clusterelor. 

Figura 1 O structură tipică a organizațiilor de administrație a clusterelor generale 

 

 

Organizațiile de administrație ale clusterelor regionale integrează actorii cheie și competențe. 

După cum se prezintă în figura 1, alături de administrația operativă a clusterelor, structura 

organizațională deseori e compusă dintr-un board al clusterului, care e compus din reprezentați 
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ai companiilor, guvernelor (locale), instituțiilor de cercetare și educaționale. În dependență de 

concentrarea strategică, unele modele conțin și consilii de administrație cu experți în tehnologii. 

Grupurile de lucru se consider a fi un instrument important nu doar pentru implicarea membrilor 

cluster dar și pentru stimularea cooperării. 

2. Coordonarea la nivel național/transversal de cluster: Alături de suportul pentru structurile de 

administrație a clusterelor regionale, programele de obicei au un mecanism de coordonare și 

schimb pentru asigurarea unei abordări consistente și integrate, pentru generarea sinergiilor 

între clusterele regionale și implicarea actorilor cheie la nivel național. Funcțiile includ, printre 

altele, relații publice pentru întregul program de cluster, organizarea formărilor pentru 

organizațiile de administrare a clusterelor regionale, facilitarea transferului de cunoștințe între 

clusterele regionale, networking-ul la nivel internațional, monitorizarea/evaluarea și oferirea 

consultării de politici pe marginea dezvoltării clusterelor și domeniilor de politici aferente. 

3. Alinierea domeniilor de politici și instrumentelor aferente: Dezvoltarea de cluster necesită o 

abordare integrată. Pentru îmbunătățirea mediului și contextului condițiilor pentru dezvoltarea 

cluster, domeniile de politici aferente și instrumentele ar trebui aliniate spre clustere strategice 

selecte. Printre alte, domeniile de promovare a investițiilor și exporturilor, stimulenții pentru 

investiții, infrastructura industrială, dezvoltarea antreprenorială și educarea/formarea sunt 

relevante pentru maximizarea impactului. 

Ar trebui menționat că definițiile și descrierile de mai sus țin de clusterele mature și programele de 
cluster pe deplin dezvoltate. Evident, clusterele nu se dezvoltă peste noapte și durează ceva timp până 
efectele programelor de cluster încep să se desfășoare. Nu este necesar ca toate caracteristicile 
menționate să existe de la început. Cu toate acestea, ar trebui să fie realist pe termen mediu că 
domeniul de aplicare al dimensiunilor și instrumentelor pot să fie implementate în aliniere cu potențialul 
și caracteristicile clusterelor (emergente). 

 

3 Condiții preliminare și potențialul în Moldova 

3.1 Condiții preliminare necesare pentru dezvoltarea clusterului 

Experiența internațională indică faptul că, în principiu, abordarea de cluster poate fi utilizată pentru a 
aborda o serie de probleme majore legate de gestionarea schimbărilor structurale în Moldova. Diferite 
țări și regiuni au avut un efect de levier de cluster pentru a spori eficiența politicilor și instrumentelor în 
domenii care sunt de importanță strategică în Moldova, așa cum ar fi: 

 

 Atragerea investițiilor și dezvoltarea întreprinderilor 

 Promovarea exportului și diversificarea 

 Inovarea și modernizarea 

 Dezvoltarea abilităților și crearea locurilor de muncă. 

Cu toate acestea, experiența globală de asemenea indică faptul că nu orice grup de companii se poate 
dezvolta într-un cluster. Ar fi necesar să fie îndeplinite anumite condiții preliminare, legate, în mod 
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special, de caracteristicile specifice ale clusterelor (emergente), dar și de condițiile contextului pentru 
dezvoltarea clusterelor într-o țară sau regiune. 

În legătură cu condițiile preliminare specifice clusterelor, este necesar ca clusterele (emergente) să aibă 
un potențial semnificativ de inovare, internaționalizare și crearea locurilor de muncă. Aceasta necesită o 
masă critică și o concentrație de jucători cu activități și interese similare, pentru a genera sinergii și 
efecte de levier. Un mix balansat de ÎMM-uri și companii ancoră mari complementate de servicii 
specializare și furnizori de formare, dar și instituții academice și de cercetare oferă o bază solidă. 
Eforturile de suport a clusterelor orientate spre industriile care sunt dispersate larg din punct de vedere 
geografic probabil nu vor genera impactul dorit. 

Clusterele variază în dependență de mărime și frontierele geografice. Nu există o regulă clară în această 
privință. Cu toate acestea, unele lecții din experiența internațională sunt aplicabile pe larg: un factor 
major pentru succesul dezvoltării clusterelor este legat de proximitatea geografică, ceea ce este 
important pentru scăderea costurilor tranzacționale, schimbul de informații, interacțiunea cu clienții și 
beneficierea de pe urma piețelor agenților specializați (ex. muncii, capitalului, tehnologiei). Contactele 
personale sunt cheie în această privință. În mod obișnuit, membrii clusterelor acceptă o durată a 
călătoriei de aproximativ până la o oră – în cazuri specifice mai mult. Astfel, în mod obișnuit, nucleul unui 
cluster are o rază de până la 50 km. Deseori clusterele au un centru sau nucleu local cu o concentrare 
înaltă de jucători – așa cum ar fi un parc de științe sau tehnologii, sau o zonă economică specială. 

Tabelul 2 Condițiile preliminare specifice clusterelor 

 

Categoria Condițiile preliminare 

Internaționalizare 

 Potențialul de atragere a investițiilor străine 
- Vizibilitatea (sporită) 
- Beneficii tangibile și argumente convingătoare pentru investitori 
- Potențial promițător de investiții 

 Potențialul de sporire și diversificare a exporturilor  

Angajări și dezvoltarea 
abilităților 

 Potențialul de a genera efecte substanțiale și sustenabile de angajare ce 
acoperă o serie vastă de calificări 

 Potențialul de a avansa baza de abilități 
 Potențialul de a dezvolta colaborarea dintre companii și centrele de formare 

vocațională sau universități 

Inovare și 
modernizare 

 Potențialul de a stimula activitățile inovative ce promovează… 
- Legăturile între companii și universități/instituții de cercetare 
- Activități inovative colaborative a companiilor 

 Potențialul de a actualiza lanțurile valorice 
 Potențialul efectelor spill-over în alte industrii 

Masa critică și mediul 
de cooperare 

 Masa critică și concentrarea geografică suficientă a jucărilor 
 Un mix balansat în ceea ce privește mărimea și drepturile de proprietate 
 Interesul pentru eforturile colaborative de dezvoltare a clusterelor 

 

Clusterele necesită un anumit număr de membri minim – în termeni cantitativi și calitativi – pentru a 
genera sinergii, a oferi un portofoliu de servicii orientate pe necesități și pentru a crea sensibilizare 
dincolo de regiune. De asemenea, este important de a avea un număr suficient de membri pentru a 
asigura sustenabilitatea financiară și – cel puțin pe termen mediu – veniturile din cotizațiile de membru 
și din serviciile clusterului ar trebui să prezinte o sursă majoră de finanțare a unui cluster. Mărimea 
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clusterelor tinde să varieze în diverse industrii. În timp ce în domeniile bazate pe cunoștințe – așa cum ar 
fi biotehnologia sau nanotehnologia – pot fi găsite clustere mai mici, deoarece expertiza specifică a 
afacerilor și instituțiilor de cercetare joacă un rol important, clusterele în industriile prelucrătoare – așa 
cum ar fi industria automotivă și a produselor alimentare – tind să fie mai vaste. Clusterele cu mai mult 
de 100 membri nu sunt mai puțin frecvente în aceste zone. În principiu, pentru a deveni viabilă, o 
inițiativă cluster ar trebui să fie în stare să atragă cel puțin 25 membri. 

Pentru a dezlănțui potențialul deplin, dezvoltarea de cluster necesită interese comune și o dorință a 
partenerilor de a colabora. Clusterele de succes sunt caracterizate prin provocări și oportunități comune 
(ex. legate de tehnologii sau piețe) și o varietate de relații formale și informale. 

Alături de factorii specifici clusterelor, trebuie îndeplinite o serie de condiții generale contextuale pentru 
dezvoltarea clusterului: dezvoltarea clusterului necesită o abordare integrată. Nu ar trebui să fie 
urmărită în izolare. Dezvoltarea clusterului trebuie să fie integrată în cadrul general de politici inovative 
și în industrie. Pentru maximizarea impactului, este important să fie aliniate politicile și strategiile 
aferente corespunzătoare, și să se asigure o abordare coordonată intraguvernamentală. Dezvoltarea 
clusterului nu este de domeniul unui singur departament, agenție sau minister. 

Conexiunile puternice între guvern, mediul academic și afaceri reprezintă un alt factor cheie pentru 
succes. Este necesar să fie construită o încredere între acei parteneri, ceea ce deseori necesită o 
abordare pas cu pas începând cu proiectele mici. De asemenea, în acest context, este important ca toți 
actorii să înțeleagă suficient raționamentul și beneficiile, dar și oportunitățile și limitările abordării de 
cluster și diviziunea de bază a rolurilor. Într-un final, deși dezvoltarea clusterului necesită resurse relative 
limitate în comparație cu alte domenii de politici, este necesar să se asigure o finanțare publică de bază, 
în special în faza start-up, pentru a genera un impact îndelungat. 
 

3.2 Experiența relevantă și potențialul clusterului în Moldova 

Condițiile preliminare generale specifice clusterelor ar trebui avute în vedere la design-ul unei strategii 
cluster și mecanismelor de suport corespunzătoare. În continuare, potențialul clusterelor și experiența 
relevantă din Moldova vor fi revizuite față de aceste condiții preliminare derivate din bunele practice 
internaționale. 

În anii precedenți, în Moldova au fost inițiate o serie de măsuri aferente clusterelor, la nivel strategic și 
operațional, iar acestea ar trebui luate în considerare la evaluarea potențialului clusterului. Acestea 
includ, printre altele: 

 

 Guvernul a adoptat un concept – „Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial”. În 
baza experienței internaționale, conceptul descrie obiectivele dezvoltării clusteriale în Moldova. 
De asemenea, conține o scurtă evaluare a potențialului general specific industriei și o prezentare 
a măsurilor cheie (inclusiv legislația, formarea și activitățile de promovare) necesare pentru 
implementare. 

 Între 2012 și 2014 Ministerul Economiei a participat în proiectul „ClusterPoliSEE: Politici 
clusteriale mai inteligente pentru Europa de Sud-Est”. Ca și parte a proiectului, 11 țări din ESE 
au elaborat în comun o platformă de învățare care tinde să îmbunătățească politicile clusteriale 
prin învățarea în comun și schimbul de informații. 

 O serie de programe ale partenerilor internaționali de comunicare și donatori au fost 
implementate sau inițiate, acestea abordează inovarea specifică industriei și problemele ce țin 
de competitivitate. De exemplu, un nou program USAID se concentrează asupra consolidării 
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calității produselor, inovării, promovării exportului și mediul instituțional din industria vinurilor, 
turism, industria ușoară și IT, printre altele. De asemenea, în trecut, au avut loc formări 
orientate pe clustere pentru companii și funcționarii publici. 

 A fost inițiată concentrarea pe industria IT, o combinație dintre stimulenții specifici grupurilor 
țintă, dar și proiecte de infrastructură industrială (parc IT virtual și fizic). În baza unui proiect PPP 
ce include Universitatea Tehnică, Asociația Industriilor IT ATIC, USAID și companii private, la 
Chișinău este în proces de construcție un Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii 
Informaționale. Acesta va oferi cursuri de formare, programe de instruire, programe de 
accelerare și spațiu pentru lucru în comun. Mai mult decât atât, compania privată StarNet 
planifică un Parc IT. Caracteristicile cheie cuprind un incubator și un accelerator, dar și un centru 
de formare și facilități pentru companiile stabilite. 

 În industria automotivă, Moldova a atras cu succes proiecte majore de investiție. În contextul 
investițiilor de către Dräxelmaier și Gebauer & Griller în Zona Economică Liberă de la Bălți, au 
fost implementate măsuri ce se concentrează pe infrastructură și dezvoltarea abilităților, dar și 
pe actualizarea lanțului valoric. În baza eforturilor colaborative facilitate de administrația zonei, 
au fost elaborate cursuri de formare în baza necesităților și programe universitare. O 
„Berufsakademie”, ce combină educația duală și academică este planificată în cooperare cu 
Universitatea Tehnică Illmenau și Berufsakademie Eisenach pentru sub-zona Strășeni. De 
asemenea, au fost introduse scheme de calificare pentru potențialii furnizori ai investitorilor 
străini. 

 În industria ușoară, au fost implementate diferite programe direcționate asupra actualizării 
companiilor domestice și consolidarea colaborării cu mediul academic (ex. Centrul ZipHouse de 
Excelență la Universitatea Tehnică din Moldova). 

 Agenția de Inovații AITT susține proiecte colaborative de C&D și inovare dintre afaceri și 
instituțiile academice cu granturi și vouchere de inovare, în domenii cum ar fi, printre altele, 
nanotehnologia, energia regenerabilă, agricultura și procesarea produselor alimentare. De 
asemenea, AITT coordonează o rețea de incubatoare academice și parcuri științifice.  În ultimii 
ani au fost implementate o serie de așa zise clustere științific-tehnologice, concentrându-se în 
special pe pregătirea propunerilor pentru parcurile și incubatoarele în curs de formare (ex. 
clusterul „Academia”, clusterul în microelectronică și nanotehnologie, clusterul incubatoarelor 
de inovare antreprenorială). Majoritatea acestora au până la 5 parteneri. Inițiativele sunt în mare 
parte conduse de instituțiile academice și de cercetare. Implicarea sectorului privat este destul 
de joasă. Mai mult decât atât, AITT a semnat un Memorandum de înțelegere și cooperare în 
domeniul clusterelor agro-industriale din țările zonei Dunării. 

În timp ce aceste inițiative abordează diferite aspecte a dezvoltării clusterelor, în Moldova încă nu există 
un cluster instituționalizat care acoperă o serie vastă de servicii și cuprinde o structură de membri 
similară cu clusterele de succes de la nivel internațional. Concluzionând din inițiativele menționate, din 
cercetarea preliminară și interviurile realizate, în special următoarele domenii pot fi identificate, care ar 
putea fi vizate de măsurile orientate pe clustere în Moldova: 

 

 Domeniul automotive cu concentrarea pe ZEL Bălți: Pornind de la investiții majore în domeniul 
componentelor și sistemelor de cablare, măsurile ar putea viza extinderea lanțurilor valorice (de 
exemplu electronică, turnare prin injecție, componente metalice), dezvoltarea abilităților și 
promovarea legăturilor între investitorii străini și furnizorii interni. 

 Domeniul IT cu concentrarea pe Chișinău: Pornind de la proiectele menționate mai sus, măsurile 
de dezvoltare a clusterelor ar putea să se axeze pe dezvoltarea ecosistemului orientat spre 
inovare (ex. consolidarea legăturilor dintre afaceri și mediul academic, promovarea spin-off-
urilor și start-up-urilor, formarea și dezvoltarea abilităților) și actualizarea profilului industrial. 
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 Domeniul vinicol cu concentrarea pe regiunea/regiunile de vinuri: Pornind de la structurile și 
inițiativele existente (ex. Oficiul Național pentru vinuri, Fondul Național al Vinurilor), măsurile de 
dezvoltare a clusterului ar putea să se concentreze asupra domeniilor așa cum ar fi 
managementul calității și încurajarea internaționalizării legăturilor cu alte clustere în vinuri sau 
centre de excelență peste hotare. 

 Industria ușoară cu concentrarea pe diferite regiuni ce reprezintă o distribuție geografică 
vastă: Pornind de la tradiția industrială de lungă durată și diverse scheme de îmbunătățire a 
competitivității (ex. de către USAID), măsurile de dezvoltare a clusterului ar putea să se 
concentreze asupra consolidării parteneriatelor afaceri-mediul academic, asupra avansării 
modelelor de afaceri și dezvoltării noilor domenii de aplicare, de exemplu în industria 
automotivă. 

 Procesarea fructelor și legumelor, cu concentrarea pe Parcul Industrial Edineț: Pornind de la 
concentrarea existentă a companiilor de procesare, eforturile de dezvoltare a clusterului s-ar 
putea concentra pe avansarea lanțurilor valorice și consolidarea legăturilor dintre procesarea 
produselor alimentare și agricultură.  

De asemenea, în interviurile care s-au concentrat pe descoperirea potențialului pentru inovații 
transversale, au fost identificate o serie de „micro-clustere” (emergente). În mare parte, acestea pornesc 
de la C&D colaborativă și proiecte de inovare, de exemplu în domeniile nanotehnologiei și noilor 
materiale, procesare produselor alimentare și aplicarea tehnologiei resurselor regenerabile în 
agricultură. 

Cu toate acestea, majoritatea domeniilor identificate mai sus, corespund doar parțial condițiilor 
preliminare necesare pentru o abordare largă în baza clusterială. În mod special, criteriile cheie aferente 
masei critice și concentrării regionale, dar și inovația, atragerea investițiilor și crearea potențialului 
pentru crearea locurilor de muncă nu pot fi îndeplinite, prezentând riscuri majore pentru măsurile de 
dezvoltare clusterială. 

Din perspectivă actuală, printre domeniile identificate, Industria IT și automotivă par să ofere cel mai 
promițător potențial pentru clustere. Ambele industrii sunt orientate către export și au un istoric ce tine 
de atragerea investițiilor și crearea locurilor de muncă.  Acestea sunt caracterizate de legături puternice 
internaționale ce pot să corespundă cerințelor ce țin de masa critică la nivel regional. Primele măsuri 
colaborative au fost inițiate în ambele industrii. Cu toate acestea ar fi necesară o cercetare mai profundă, 
pentru a analiza caracteristicile structurale și mediul de cooperare/interesele pentru acele industrii. 
Deoarece industria automotivă este puternic condusă de investițiile străine, o atenție specială ar trebui 
să fie asupra evaluării potențialului pentru activități inovative de colaborare și legăturile dintre 
companiile străine și furnizorii interni. 

Mai mult decât atât, la design-ul unei strategii de cluster ar trebui fi considerate o serie de provocări la 
nivelul transversal al clusterelor, și în general, condițiile contextului: legăturile dintre guvern, afaceri și 
mediul academic încă sunt slabe. Mulți actori nu cunosc pe deplin abordarea de cluster și rolul lor în 
interiorul acestuia. După cum este subliniat în interviuri coordonarea interguvernamentală încă nu este 
destul de dezvoltată. De exemplu după cum se menționează, există trei cadre juridice diferite pentru 
incubatoare și parcurile tehnologice industriale, guvernate de trei ministere diferite, limitând potențialul 
pentru sinergii. De asemenea, nu există o viziune comună pentru dezvoltarea de cluster a pârților 
implicate, și lipsește cadrul juridic. Într-un final, după cum este confirmat din interviuri, sustenabilitatea 
financiară reprezintă o provocare majoră pentru dezvoltarea de cluster. Având în vedere experiențele 
precedente partenerii din cadrul interviurilor, aceștia au fost sceptici dacă companiile ar avea dorință și 
ar putea să cofinanțeze activitățile de dezvoltare a clusterului. Din cauza bugetelor publice limitate în 
Moldova, modelul financiar ar trebui să se bazeze puternic pe finanțarea internațională. 
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4 Foaia de parcurs pentru introducerea unei abordări orientate pe cluster în Moldova 

Având în vedere rezultatele asupra condițiilor preliminare generale și potențialului specific clusterului, 
este recomandată o introducere pe faze a abordării orientate pe cluster. Din perspectiva cost-beneficiu, 
implementarea unei inițiative pe baza largă în Moldova, care să includă din prima organizarea 
structurilor de administrație a clusterelor regionale pe cont propriu pe scară largă nu pare să fie 
promițătoare.  

O serie de țări au utilizat cu succes o abordare pe faze, de exemplu abordarea diferitelor dimensiuni sau 
domenii de politici pas cu pas. În cazul Moldovei, abordarea orientată pe clustere ar trebui introdusă în 
trei faze, (1) faza preliminară a clusterului, (2) faza de pilotare a clusterului, și (3) faza de lansare. 

De fiecare dată, în momentul în care se trece la o nouă etapă, rezultatele intermediare ar trebui să fie 
reflectate critic pentru ca în proces să se decidă dacă procesul trebuie continuat, sau dacă opțiunile 
diferite din punct de vedere strategic oferă oportunități mai promițătoare.  

De exemplu, dacă concentrarea regională și potențialul de cluster încă nu și-a atins nivelul necesar, ar 
trebui să se treacă la concentrarea pe o abordare sectorială ce tinde să crească masa critică prin 
promovarea axată pe investiții și măsuri de dezvoltare a antreprenoriatului. Dacă concentrarea atât la 
nivel regional cât și sectorial nu este suficientă, ar trebui pusă mai multă atenție asupra dimensiunii 
politicii industriale. De exemplu, măsurile ar putea să tindă spre consolidarea sistemului inovațional fără 
o concentrare puternică sectorială sau spațială. 

Figura 2 de mai jos oferă o privire generală la elementele cheie a fazelor propuse, care urmează a fi 
explicate în mai multe detalii mai târziu. 

Figura 2 Fazele pentru introducerea unei abordări orientate pe cluster în Moldova 
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4.1 Faza preliminară a unui cluster 

Analiza comparativă a clusterului ar trebui să constituie punctul de început al acestei faze. Obiectivul 
analizei este să valideze, să modifice și să specifice rezultatele cercetării preliminare asupra potențialului 
clusterelor și să identifice în continuare clustere (emergente) care ar putea fi promovate. Capitolul 5 
asupra pașilor următori descrie metodologia propusă în mai multe detalii. 

După cum este subliniat în interviuri, eforturile de a îmbunătății mediul pentru dezvoltarea clusterelor ar 
trebui să formeze un alt element cheie al fazei inițiale. Accentul principal ar trebui să fie pe încurajarea 
colaborării dintre actorii triplu helix și pe consolidarea coordonării intra-guvernamentale. Ar trebui să fie 
extinse programe pentru a stimula și a motiva proiectele colaborative de cercetare-dezvoltare și inovare 
între mediul academic și întreprinderi (de exemplu, subvenții sau credite preferențiale). Acest lucru ar 
putea fi completat de măsuri suplimentare care vizează remodelarea sectorului de cercetare și alinierea 
acesteia în corespundere cu nevoile întreprinderilor (de exemplu, modificări ale cadrului de 
reglementare și finanțare, programe de doctorat industriale etc.). 

Ar trebui constituită o platformă de dialog („consiliul clusterului sau al triplu helix”), cuprins din 
decidenții de politici de rang înalt de la agențiile/ministerele relevante, autorități locale, dar și mediul 
academic și comunitatea de afaceri. Această platformă ar trebui să servească – printre altele – în calitate 
de:  

 Schimb de informații și experiențe în legătură cu tendințele pieței și specifice tehnologiei 

 Coordonare a activităților orientate pe cluster pentru părți 

 Revizuirea foii de parcurs pentru introducerea abordării orientate pe cluster. 

La etapele mai avansate obiectivul sarcinilor ar putea fi extins. Ca o primă sarcină, ar trebui elaborat un 
concept pentru integrarea diferitelor contexte pentru zone, parcuri și incubatoare, orientat spre 
generarea sinergiilor dintre dimensiunea științifico-tehnologică și cea industrială. Mai mult decât atât, la 
această etapă ar trebui să fie stabilit și cadrul juridic pentru dezvoltarea clusterului. 

Mai mult decât atât ar trebui inițiat un proces de orientare a domeniilor de politici și instrumentelor 
relevante despre dezvoltarea clusterului. Ținând cont de experiența internațională, promovarea 
investițiilor ar putea fi utilizată pentru testarea acestei abordări. Multe țări și regiuni au utilizat cu succes 
efectul de levier al clusterelor pentru sporirea eficienței promovării eforturilor de investiții. Pe acest 
fundal, în prezent, German Economic Team Moldova revizuie grupurile țintă și activitățile de promovare 
orientate spre investiții din industria automotivă. Obiectivul principal al acestei revizuirii este să 
identifice grupurile țintă de investitori care ar putea să contribuie la extinderea lanțurilor valorice 
existente și la procesul de dezvoltare orientat pe cluster. În dependență de rezultatele și experiența 
obținută din revizuirea sectorului automotiv, metoda ar putea fi utilizată pentru alte sectoare. 

Pe lângă promovarea investițiilor, instrumentele de politici existente, așa cum ar fi zonele economice 
libere, parcurile industriale, parcurile științifice și tehnologice și incubatoarele ar putea fi utilizate ca 
laboratoare de testare pentru abordarea de cluster. Din perspectiva actuală, în special Zona Economică 
Liberă din Bălți (automotivă) și Ungheni (industria ușoară) și proiecte IT din Chișinău oferă un potențial 
promițător în această privință. O scurtă analiza a interviurilor cu experții și o revizuire a documentelor de 
planificare disponibile și statisticilor ar putea fi realizate pentru a determina ce proiecte ar putea în 
continuare să contribuie la abordarea orientată pe cluster. 
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4.2 Faza de pilotare a unui cluster 

În dependență de rezultatele primei faze, concentrarea principală a fazei pilot a clusterului ar trebui să 
fie asupra stabilirii structurilor de administrație a clusterului la nivel regional, care facilitează și susține 
inovația în baza cooperării și procesele de internaționalizare în unul sau două cluster pilot. Având în 
vedere rezultatele cercetării preliminare realizate, se recomandă începutul procesului de dezvoltare a 
clusterului cu un număr limitat de clustere pilot înainte de planificare și inițierea proceselor de luare a 
deciziilor în legătură cu lansarea programului pe scară largă. Inițiativele pilot ce creează beneficii 
tangibile pot aduce o contribuție importantă la sensibilizarea și motivarea părților. De asemenea, acestea 
ajută la colectarea experiențelor originale - de exemplu în ceea ce privește necesitățile, serviciile 
potrivite, mecanismele de instituționalizare și finanțare - care urmează a fi de ajutor pentru următorii 
pași. 

După cum a fost menționat, din perspectiva actuală, industria IT și automotive par să fie candidații 
potriviți pentru testarea abordării de cluster, având în vedere în mod special internaționalizarea acestora 
și potențialul de creștere alături de concentrarea regională. Cu toate acestea, selectarea ar trebui să fie 
validată în baza analizei comparative a clusterului, realizată în faza precedentă. 

Ținând cont de bunele practici internaționale, după cum este ilustrat în exemplul de mai jos al clusterului 
IT din Lvov (Ucraina), structurile de administrație a clusterului ar trebui să fie susținute în clustere pilot, 
acoperind următoarea serie de servicii și activități: 

 

 Platforme de informare, matchmaking si cooperare (ex. diseminarea regulată a informației 
despre piață și tehnologii, evenimente de networking) 

 Dezvoltarea întreprinderii și internaționalizarea acesteia (ex. vizitele la expozițiilor comerciale, 
matchmaking B2B, rețele de export, abordarea în comun a potențialilor consumatori, 
participarea în proiecte internaționale, twinning cu clustere similare peste hotare) 

 Dezvoltarea și avansarea bazei de abilități (ex. programe de formare personalizate, schimburi 
de locuri de muncă și târguri, colaborări între companii și școli/universități) 

 Start-up-uri și susținerea inovării (ex. identificarea partenerilor și surselor de finanțare pentru 
inovarea colaborativă/proiecte de cercetare-dezvoltare, inițierea incubatoarelor și 
acceleratoarelor, inițiativele de consolidare a legăturilor dintre industrie și știință) 

 Marketing-ul pentru clustere (sensibilizarea despre cluster și membrii acestuia la nivel regional, 
național și internațional, ex. website, buletin informativ, atlasul clusterelor). 

Exemplu de cluster: Clusterul IT Lvov 

Clusterul IT Lvov a fost stabilit în 2011 în baza strategiei de competitivitate stabilit pentru oraș. Membrii 
sunt alcătuiți din circa 35 companii, ce angajează 7000 angajați, dar și universități și instituții 
guvernamentale care operează în următoarele domenii: 

 Promovare: Clusterul IT Lvov este partenerul și organizatorul a o serie de evenimente. Printre altele, 

acesta organizează Arena IT Lvov, alcătuită din mai mult de 1000 participanți și 100 vorbitori, una 

dintre cele mai mari conferinței IT din Ucraina. În continuare, ca și parte a Turului IT Lvov, a fost 

organizat un roadshow cu conferinței în Kiev, Vinița, Dnipropetrovsk, Kharkiv și Odessa. Membrii 

beneficiază de promoții și programe de loialitate a Clubului IT Lvov, care este susținut de 200 parteneri 

și oferă reduceri și cazare, călătorii, bilete de zbor și alte servicii. 

 Educație: În fiecare an, Clusterul IT Lvov susține o competiție IT în cadrul școlilor în colaborare cu 

Consiliul Orașului Lvov și Universitatea Politehnică Lvov. Proiectul IT tinde să modernizeze curricula 

programelor la universitățile din Lvov. Împreună cu Lvov Business School, a fost dezvoltat un nou 
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program de master în managementul tehnologiei. În ceea ce privește angajarea, membrii clusterelor 

beneficiază de o bază unică a absolvenților Școala IT Lvov. 

 Infrastructură: Clusterul elaborează proiecte inovative de locuințe, de exemplu Locuința IT a oferă 72 

apartamente, parcare subterană și o terasă de acoperiș, care vor fi finisate în 2017. 

 Dezvoltarea întreprinderii: Clusterul IT Lvov are un oficiu reprezentant în Polonia, ceea ce ajută 

companiile membre să-și deschidă oficii în țările UE și să ofere suport cu vizele. Un consiliu juridic 

cuprinde avocați din clusterele membre. Acesta oferă asistență companiilor pe chestiuni juridice și 

elaborează recomandări asupra problemelor de reglementare și juridice curente în Ucraina. Mai mult 

decât atât, clusterul oferă informații despre piață, de exemplu cercetarea pieței și industriei IT Lvov. 

Clusterul este organizat într-o formă juridică de asociație. Administrație clusterului are în prezent 8 

angajați și este finanțat de cotizațiile de membru și serviciile cu plată. 

 

Din motive de eficiență și sustenabilitate, pentru structurile administrative ale clusterelor regionale se 
recomandă un model organizațional lean. Organizația selectată ar trebui să fie puternic conectate cu 
întreprinderile și procesul de atragere a investițiilor. De exemplu, în Germania, au fost delegate o serie 
de agenții de dezvoltare regională pentru a prelua această funcție. În Moldova, o opțiune viabilă ar fi de 
a contracta un parc industrial sau administrația ZEL, o asociație sau un furnizor de servicii de suport în 
inovație, pentru administrația clusterului regional. În această constelație, administrația clusterului are 
acces direct la expertiza organizației gazdă. În orice caz, ar trebui evitat cazul când administrația 
clusterului dublează abilități sau servicii oferite de un alt actor din regiune. Având în vedere experiența 
internațională, trebuie să sfătuim împotriva plasării administrației unui cluster regional în cadrul unui 
minister sau agenții guvernamentale. 

Cu toate acestea, există unele solicitări cheie în ceea ce privește structurile de administrație a 
clusterelor, care ar trebui luate în considerație la design-ul organizațional, în special în cazul că sunt 
contractate instituții existente: Cea mai importantă cerință este legată de modelul triplu helix, care ar 
trebui să fie reflectat în designul organizațional. Trebuie să fie integrați  actorii cheie din comunicarea de 
afaceri, mediul academic și guvern. 

Aceste aspecte trebuie luate în considerație la design-ul organizaționale. Multe inițiative de cluster au 
utilizat cu succes combinații dintre consiliile de administrație, ansambluri de cluster sau grupuri de lucru 
în structura lor organizațională, pentru a integra actorii triplu helix și pentru a stimula cooperarea între 
ele. Mai mult decât atât, este necesar să se asigure că portofoliul de servicii și activități este aliniat cu 
necesitățile membrilor clusterului și strategiei de dezvoltare a clusterului. Ar trebui evitată influența 
puternică a organizației gazdă asupra portofoliului. 

Ar putea fi oferită finanțare pentru faza de pregătire (aproximativ 6 luni), dar și pentru faza de stabilire 
(aproximativ 36 luni). În timpul fazei de pregătire a asistenței tehnice ar putea fi oferită asistență cu 
următoarele sarcini: 

 

 Analiza necesităților si diagnoza clusterului (ex. efectuarea unui chestionar și unor ateliere de 
lucru pentru identificare nevoilor cheie și domeniilor de prioritate necesare pentru colaborare, 
dezvoltarea unui nivel de referință pentru monitorizare și evaluare) 

 Construirea unei viziuni (ex. formularea cu părțile interesate a unei viziuni împărtășite pentru 
modul general de dezvoltare a clusterului, definirea obiectivelor strategice) 

 Planificarea acțiunilor (de exemplu traducerea viziunilor și obiectivelor în planuri concrete de 
acțiuni, definirea serviciilor și instrumentelor administrației clusterului) 
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 Conceptul organizațional (de exemplu, definirea structurii instituționale, divizarea rolurilor și 
proceselor de bază, selectarea organizației gazdă, formularea termenelor de referință, pregătirea 
contractelor necesare/a cadrului juridic, elaborarea descrierii fișelor de post) 

 Conceptul de monitorizare și evaluare (ex. identificarea necesităților informaționale ale părților, 
definirea indicatorilor cheie de performanță și impact, metodele de colectare a datelor și 
procesele de raportare) 

Figura 3 Activitățile cheie, costurile eligibile și estimarea finanțării necesare pentru suportul clusterului 
pilot 

 
 

Pentru faza de pregătire ar fi necesar un buget de circa 25.000 euro per cluster, pentru a acoperi 
costurile externe pentru studii și asistență tehnică. 

În timpul fazei start-up ar trebui susținută stabilirea administrației clusterului (de exemplu, recrutarea si 
instruirea), dar și implementarea planului de acțiuni și livrare a serviciilor. După cum a fost menționat, 
suportul ar trebui să fie bazat pe un model lean care generează sinergii cu organizația gazdă. Prin 
urmare, ar trebui oferită finanțarea pentru salariul unui administrator al clusterului, dar și costurile 
pentru oficiu și o serie de servicii de bază, (de exemplu platforme de informare și cooperare, vizita 
târgurilor comerciale, oferte de formare). Având în vedere aceste costuri, volumul necesar de finanțare 
pentru faza de pregătire este estimată la circa 150.000 euro per cluster pentru faza start-up de 3 ani. 

Mai mult decât atât, deoarece deseori durează mai mult decât 3 ani până când administrația clusterului 
poate să opereze desinestătător, ar putea să fie necesar de a susține clusterul la o rată redusă pe 
parcursul fazei de creștere și consolidare de încă 24 luni. 

Alături de structura de administrație a clusterului regional, ar trebui integrat un mecanism de schimb și 
coordonare lean între clusterele regionale, de exemplu facilitarea schimbului de informații și experiență, 
dezvoltarea relațiilor internaționale, obținerea finanțării internaționale, organizarea formării pentru 
organizarea clusterului etc). Aceste sarcini ar putea fi preluate de un funcționar senior la un minister sau o 
agenție cu suportul și consultanța din partea platformei de dialog („consiliul clusterului sau triplu helix”) 
stabilit în faza preliminară clusterului. Pentru costuri externe (de exemplu organizarea formărilor, participarea 
în evenimente internaționale) ar fi necesar un buget de aproximativ 25.000 euro. 
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Ca un al treilea element din această fază, ar trebui continuat procesul de orientare a domeniilor 
relevante de politici și instrumentelor pentru dezvoltarea clusterului. În baza rezultatelor din analiza 
clusterului, clusterele strategice ar putea fi definite la nivel național. Proiectele în acele clustere 
strategice ar putea să beneficieze de tratament preferențial pe finanțarea programelor (de exemplu în 
forma top-up sau o cotă rezervată din volumul de finanțare), în mod special în următoarele domenii: 

 
 Schemele de susținere (colaborative) pentru cercetare-dezvoltare și proiecte de inovare 

 Asistența financiară pentru start-up-urile orientate pe inovație 

 Programele de promovare a exporturilor 

 Programele de suport a ÎMM-urilor de a atinge standardele internaționale. 

4.3 Faza de lansare 

În dependență de rezultatele și experiențele realizate în faza preliminară a clusterului, ar putea fi inițiată 
lansarea programului concentrat pe dezvoltarea  clusterului. Ar trebui utilizată o combinație a abordării 
top-down și bottom-up. Guvernul ar putea să definească – în consultarea cu actorii cheie – un cadru de 
lucru și criteriile de eligibilitate (ex. numărul de membri și structura, serviciile oferite, obiectivele pe 
termen lung) pentru un program cluster în baza competiției orientat pe clusterele strategice definite. 
Echipele interesate din teren (compuse din sectorul privat/public și mediul academic) ar putea să aplice 
în comun pentru finanțare. 

Platforma de dialog („consiliul clusterului sau triplu helix”) ar putea fi dezvoltat într-un comitet de 
conducere la nivel național/sau transversal clusterial. Alături de selectarea clusterelor pentru a fi 
finanțate, responsabilitățile comitetului ar putea să includă revizuirea strategiei de cluster, supraveghea 
unității de coordonare, monitorizarea performanței clusterelor regionali și utilizare finanțării publice și 
internaționale. Mai mult decât atât, comitetul ar pitea juca un rol important în privința responsabilității 
de consultate în politici, ce reprezintă interfața către guvern și jucătorii strategici. În același timp, seria de 
responsabilități a unității de coordonare ar putea fi extinse, prin sporirea numărului de clustere care 
participă. Mai mult accent ar putea fi pus pe promovarea programelor, facilitarea transferului de 
cunoștințe între clustere regionale și inițierea și coordonarea proiectelor de cluster transversale. 

În baza ipotezei că condițiile de finanțare și volumul per cluster ar fi corespunzătoare cu faza respectivă 
și că sunt susținute de la 5 la 8 clustere regionale, ar fi necesar un program cu volumul de circa 1 milion 
euro și 1.5 milioane euro pentru o perioadă de 3.5 ani, care să acopere faza de pregătire și start-up. 
Această estimare ține cont de sporirea bugetului pentru coordonarea clusterului. 

Programul ar trebui să fie bazat pe noi alocări ale rolurilor între sectorul privat și public și între nivelurile 
guvernului. Rolul guvernului central ar trebui să se focuseze asupra: 

 

 Obținerea finanțării (internaționale) pentru finanțarea programului 

 Facilitarea competiției în baza procedurilor de finanțare, definirea criteriilor de eligibilitate 
pentru clustere regionale ce participă 

 Preluarea ideilor pentru reformele mediului de afaceri identificate în proces. 

Însăși activitățile clusterului ar trebui să fie conduse de actorii din regiuni, în mod special din sectorul 
privat. Eforturile ar trebui să genereze beneficii tangibile, care ar motiva sectorul privat să finanțeze în 
comun activitățile. Angajamentul guvernului este de o importanță deosebită – de a convinge companiile 
să se alăture. Cu toate acestea, guvernul ar trebui să preia rolul de facilitator și participant, și nu cel de 
lider. 
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Ca un al doilea element din această fază, dezvoltarea clusterului ar trebuie să devină integrată complet în 
cadrul de politici. Pornind de la experiența din celelalte faze, domeniile și instrumentele de politici 
suplimentare ar trebui aliniate în direcția clusterelor strategice (ex. știința și educația). 

5 Pașii următori 

În baza rezultatelor și concluziilor din cercetarea preliminară, a fost elaborată o foaie de parcurs pentru o 
introducere pe faze a abordării orientate pe clustere. După cum a mai fost menționat, înainte ca să se 
treacă la  următoarea etapă, rezultatele intermediare ar trebui reflectate critic, pentru a putea decide 
dacă procesele ar trebuie continuate, sau dacă opțiunile strategice alternative oferă oportunități mai 
promițătoare. 

Ca un prim pas, ar trebui organizat un atelier de lucru cu actorii cheie (ministerele și agențiile relevante 
de la nivel național, reprezentanți ai guvernului local, mediul academic și comunitatea de afaceri), pentru 
a: 

 Discuta și îmbunătăți foaia de parcurs propusă care include fazele cheie, design-ul 
caracteristicilor și presupunerile corespunzatoare 

 Sensibiliza și evalua interesul părților spre participare 

 Valida și modifica lista lungă a clusterelor (emergente) care eventual ar putea fi susținute 

Pornind de la rezultatele atelierului, ar trebui realizată o analiză comprehensivă a potențialului de 
cluster, care să combine metode cantitative și calitative. În timp ce metodele cantitative reprezintă mai 
degrabă o metodă top-down pentru identificare și selectarea clusterelor, metodele calitative tind să fie 
bottom-up, prin promovarea implicării actorilor. 

Analiza comprehensivă tinde să: 

 

 Creeze o înțelegere împărtășită și fundamentată a peisajului clusterelor (emergente), cu 
punctele slabe și punctele forte ale acestora 

 Identifice necesitățile și oportunităților pentru dezvoltarea clusterelor 

 Creeze o bază analitică pentru prioritizarea eforturilor de politici și continuarea justificării 
politicilor și deciziilor de finanțare. 
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Figura 4 Pașii următori: programul de lucru pentru o analiză comprehensivă a clusterului 

 

 

Pentru început ar putea fi realizate interviuri telefonice sau chestionare în scris cu funcționarii locali și 
regionali pe dezvoltare, și/sau oficiile regionale ale camerelor de comerț și industrie. Scopul ar fi să se 
obțină o imagine generală a tipurilor și concentrării geografice a clusterelor (emergente) în regiuni și să 
se asigure că regiunile sunt implicate activ. 

Participanții ar putea fi rugați să identifice și să evalueze potențialul de dezvoltare al clusterelor 
(emergente) în regiunile lor respective. De asemenea, acestea ar putea fi rugate să ofere informații 
suplimentare despre clusterele (emergente) identificate, așa cum ar fi companiile ancoră, universitățile și 
instituțiile de cercetare, dar și datele asupra caracteristicilor structurale, așa cum ar fi estimări ale 
angajărilor și cifrei de afaceri. După necesitate, ar putea fi realizate interviuri adiționale semi-structurate 
cu experții regionali pentru validarea și specificarea concluziilor. 

Chestionarul ar putea fi complementat de o analiză cantitativă de bază a portretului clusterelor 
(emergente) la nivel regional și național. Analiza statistică regională ar trebui să se axeze asupra 
indicatorilor de concentrare, în special coeficienții de localizare. Coeficientul de localizare compară cotă 
industriei de ocupare totală sau cifra de afaceri a întregii arii geografice. Mai mult decât atât, ar putea fi 
integrată o scurtă analiză competitivă sectorială la nivel național cu ajutorul unor indicatori cantitativi 
simpli de performanță și indicatori de tendință legați de creșterea angajării, exporturi, C&D și investiții 
dar și o comparație internațională (de exemplu cu referire la surse cum ar fi Observatorul European al 
Clusterelor). 

Rezultatele din chestionare și evaluarea statisticii disponibile ar putea fi discutate cu un panel de experți, 
care ar putea fi selectați din primul atelier cu pârțile interesate. La această etapă la evaluare ar putea fi 
integrate și rezultatele din analiza grupului țintă menționată mai devreme, și analizele scurte realizate în 
domeniul promovării investițiilor și dezvoltării infrastructurii industriale. Acestea ar putea să ofere 
observații utile în legătură cu investițiile și potențialul de start-up al diferitelor clustere. 
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Clusterele (emergente) identificate ar putea fi grupate la nivel național (de exemplu subsumarea 
clusterelor regionale din industria ușoară). Pentru o selectare preliminară a celor mai promițătoare 
clustere (emergente), panelul de experți va evalua clusterele identificate în baza matricei de decizii, 
cuprinzând criterii așa cum ar fi inovarea și potențialul de avansare, climatul de cooperare și legăturile 
existente, mixul balansat de companii, sau poziția competitivă a întreprinderii și peisajul științific. 

După necesitate, ar putea fi realizată o cartografiere mai detaliată, care să analizeze caracteristicele 
structurale (ex. prezența companiilor ancoră, rolul ÎMM-urilor și start-up-urilor), dar și formele de 
cooperare, integrarea instituțională, tranzacțiile și relațiile de comunicare dintre clusterele (emergente) 
identificate. Profilurile clusterelor secundare de asemenea ar putea include nivelul de maturitate și 
necesitățile de sprijin, dar și o prezentare a lanțurilor valorice cheie, alături de o analiză SWOT pentru un 
rezumat. Cu toate acestea, ar trebui menționat că diagnostica în profunzime a clusterelor ar forma o 
parte din sprijinul pentru clustere în faza următoare, astfel purtând riscul de dublare a eforturilor. Prin 
urmare, o cartografiere detaliată ar trebui să fie realizată doar dacă este necesară la această etapă 
pentru o decizie informată în continuare. 

În dependență de rezultatele analizei comprehensive și a consultărilor cu părțile interesate și experții, ar 
putea fi lansați următorii pași schițați în foaia de parcurs (ex. îmbunătățirea mediului pentru dezvoltarea 
clusterelor, testarea abordării de cluster în domenii de politici specifice). 
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Lista studiilor de politici recente 

 Este oare decalaj al producției un indicator util pentru politica monetară în Moldova? de Igor Pelipas, 
Robert Kirchner și Enzo Weber, Studiu politic 01, aprilie 2015(PS/01/2015) 
 

 

Lista documentelor de politici recente  
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Luecke, Dumitru Pintea si Ricardo Giucci, Document de politici 02, iunie 2016 (PP/02/2016) 

 Comitetul Național de Stabilitate Financiară. De ce și în ce mod trebuie să fie reformat, de Adrian 
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Bechmann și Joerg Radeke, Document de politici 03, octombrie 2015 (PP/03/2015) 

 Creșterea eficienței energetice prin intermediul investițiilor în Centralele Electrice cu Termoficare 
(CET), de Stephan Hohmeier, Joerg Radeke și Mihai Tirsu, Document de politici 02, septembrie 2015 
(PP/02/2015) 

 Mecanismul de transmisie în Republica Moldova. Cauzele deficienței și recomandările pentru 
consolidarea lui, de Philipp Engler și Ricardo Giucci, Document de politici 01, mai 2015 (PP/01/2015) 

 Depășirea barierelor în calea investițiilor, de Ulrike Bechmann și Joerg Radeke, Document de politici 
05, decembrie 2014 (PP/05/2014) 
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 Fiscal impact of changes in the personal income taxation in Moldova, de Jörg Radeke, David Saha si 
Alexandru Fala, Nota de politici 04, iunie 2016 (PB/04/2016) 

 Potențialul exportului Moldovei în domeniul produselor agricole și celor prelucrate în Germania și 
UE, de Dr. Carsten Holst și Jörg Radeke, Nota de politici 03, aprilie 2016 (PB/03/2016) 

 Asigurarea securității sociale pentru persoanele în vârstă. O evaluare a măsurilor de asigurare socială 
și asistență existente, de Katharina Kolb și Jörg Radeke, Nota de politici 02, aprilie 2016 (PB/02/2016) 

 Dezvoltările exportului Moldovei în 2015, de Woldemar Walter și Jörg Radeke, Nota de politici 01,  
februarie 2016 (PB/01/2016)??? 

 Sistemul de pensii din sectorul public din Moldova. O evaluare, de Ulrike Bechmann și Joerg Radeke, 
Nota de politici 11, decembrie 2015 (PB/11/2015) 

 Leul moldovenesc: Evoluțiile recente și estimările cursului valutar de echilibru, de Enzo Weber, Joerg 
Radeke și Matthias Luecke, Nota de politici 10, noiembrie 2015 (PB/10/2015) 

 Creșterea productivității promovării investițiilor în Moldova: Experiența internațională și idei pentru 
integrarea proiectelor de parteneriat public-privat (PPP), de Björn Vogler și Jörg Radeke, Nota de 
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Documentele, notele și alte publicații pot fi descărcate gratuit de la:  http://www.get-
moldau.de/wordpress/de/publikationen/beraterpapiere/. Pentru mai multe informații vă rugăm contactați German 
Economic Team Moldova la info@get-moldau.de 
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