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Structura 



Lista abrevierilor 
 

MEc – Ministerul Economiei 

MEd – Ministerul Educației   

MIEPO – Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor 
din Moldova 

AȘM – Academia de Științe a Moldovei 

INCE – Institutul Național de Cercetări Economice 

AITT – Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic 

BNS – Biroul Național de Statistică 

MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 

ODIMM – Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM 
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Introducere: Foaia de parcurs pentru introducerea abordării 
bazate pe clustere în Republica Moldova 
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2017 2018 2019 2020 2021 

1. Etapa pre-cluster 
• Diagnosticarea clusterilor 
• Asigurarea finanțării și suportului 

international 
• Pregătirea structurilor de clustere-pilot si 

îmbunatatirea mediului  

În baza consultărilor cu actorii interesați, evaluării potențialului și precondițiilor în țară și a 
revizuirii experienței internaționale, pe parcursul anului 2016 s-a elaborat o foaie de parcurs 
pentru introducerea abordării bazate pe clustere în Moldova, cuprinzând trei etape: 

 

2. Etapa clustere-pilot  
• Stabilirea managementului de clustere & 

structurilor de suport în clusterele pilot 
• Crearea unei unități de coordonare  
• Reajustarea domeniilor de politici pe 

viitor 

3. Etapa de implementare 
• Lansarea în bază de concurs a unui 

program de dezvoltare a clusterelor 
• Integrarea pe deplin a dezvoltării 

clusterelor în cadrul de politici 
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Trecerea în revistă a planului de acțiuni pentru etapa pre-
cluster 
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Acest plan de acțiuni operaționalizează foaia de parcurs, divizând și specificând obiectivele, 
sarcinile, responsabilitățile și termenii pentru etapa pre-cluster. 

 
Components Actions 2016 2017 2018 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1. Diagnostica-
rea 
clusterului 

1.1 Sondajul funcționarilor de dezvoltare regională 

1.2 Reuniuni de planificare 

1.3 Pregătirea diagnosticării clusterilor/analizei necesităților pentru 
două clustere-pilot 

1.4 Realizarea diagnosticării clusterilor/analizei necesităților pentru 
două clustere-pilot 

2. Asigurarea 
finanțării și 
suportului 
int.  

2.1 Elaborarea prezentării pentru consultări cu partenerii int.  

2.2 Consultări preliminare cu anumiți parteneri internaționali  

2.3 Masa rotundă cu partenerii internaționali  

3. Pregătirea 
structurilor 
de clustere-
pilot 

3.1 Implementarea conceptelor celor două clustere-pilot 

3.2 Revizuirea grupurilor- țintă și a activităților de promovare a 
investițiilor 

3.3 Evaluarea necesităților de modificare a cadrului legal 

3.4 Reflectarea rezultatelor intermediare și decizia cu privire la pașii 
următori 
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Componenta 1: Diagnosticarea clusterului 
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Nr. Acțiuni Comentarii Perioada de 
implementare 

Instituția 
responsabilă 

Statut 

Componenta 1: Diagnosticarea clusterului 

Obiectivul 1: Identificarea oportunităților de dezvoltare a clusterului și crearea bazei analitice pentru politici și decizii de finanțare  

1.1 Sondajul funcționarilor 
de dezvoltare regională 

Sondaj pentru a identifica și colecta informații privind clusterele 
promițătoare (emergente), de ex.: 
• Companii și investitori  de ancorare  
• Universități relevante, instituții de cercetare și instruire 
• Cooperarea existentă 

septembrie – 
noiembrie 2016 

INCE Realizat 
(prezentat la 

masa 
rotundă din 

23.11) 

1.2 Reuniunea de 
planificare 

• Discutarea și revizuirea proiectului Planului de acțiuni 
• Finalizarea selecției clusterilor-pilot 
 

martie 2017 MEc/GET Moldova 
 
 

Realizat  (2.3) 

1.3 Pregătirea diagnosticării 
clusterilor și analizei 
necesității pentru cele 
două clustere-pilot 
selectate 

• Elaborarea unui program de lucru pentru diagnosticarea clusterilor 
și analiza necesităților pentru cele două clustere-pilot selectate 
(industria auto și confecții) bazată pe interviurile cu părțile 
interesate (de ex. donatori, asociații, universități, agenții) și 
examinarea studiilor și conceptelor existente conținînd: 

 Sondaj (online) și interviuri cu actorii clusterilor  (de ex. companii, 
universități, instituții de cercetări sau training,  incubatoare, 
management/administrații  a  zonelor  și parcurilor, asociații) de 
evaluare  a tehnologiilor / axării pe aplicare , activităților de 
inovare, intereselor și modelelor de cooperare 

 Analiza inițiativelor  existente cu specific industrial 
 Cartografierea clusterelor și elaborarea listelor cu potențialii 

actori de cluster și organizații donatoare 
 Analiza statistică (de ex. coeficienți de localizare, crearea locurilor 

de muncă și dezvoltarea producerii, a exporturilor și investițiilor) 
 Evaluarea potențialului pentru dezvoltarea clusterilor și 

activităților de colaborare în inovare 
• Discutarea și finalizarea programului de lucru în ședința de  

planificare  

aprilie 2017 MEc/GET Moldova 
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Componenta 1: Diagnosticarea clusterului  
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Nr. Acțiuni Comentarii Perioada de 
implementare 

Instituția 
responsabilă 

Statut 

Componenta 1: Diagnosticarea clusterului 

Obiectivul 1: Identificarea oportunităților de dezvoltare a clusterului și crearea bazei analitice pentru politici și decizii de finanțare  

1.4 Realizarea 
diagnosticării de 
cluster și analizei 
necesităților pentru 
două clustere 
selectate 

• Realizarea diagnosticării clusterilor pentru două clustere pilot 
selectate (industria auto, confecții) bazată pe programul de 
lucru convenit 

• Discutarea și validarea constatărilor în comun cu actorii de 
clustere și specialiștii  din ministerele relevante (de ex. 
Economiei, Educației, Tehnologiei Informaționale și 
Comunicațiilor), agențiilor (MIEPO, ODIMM, AITT), instituțiile 
academice, camerelor de comerț, asociații, economiști și 
specialiști industriali (de ex. de la bănci, auditori, organizații 
donatoare) 

• Amendarea Planului de acțiuni în domeniul clusterilor 
 

mai - septembrie 
2017 

MEc/GET Moldova 
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Componenta  2: Asigurarea finanțării și suportului internațional 
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Nr. Acțiuni Comentarii Perioada de 
implementare  

Instituția 
responsabilă 

Statut 

Componenta 2: Asigurarea finanțării și suportului internațional 

Obiectivul 2: Asigurarea finanțării și asistenței tehnice pentru introducerea unei abordări bazate pe clustere  

2.1 Elaborarea prezentării 
pentru consultări cu 
partenerii 
internaționali  

• Actualizarea informației din foaia de parcurs privind clusterele 
și a etapelor pentru introducerea unei abordări bazate pe 
clustere, incorporând rezultatele acțiunilor precedente 

• Divizarea și specificarea necesităților anticipate de suport  
pentru  două clustere -pilot selectate: 
 Implementarea conceptelor de instituire a clusterelor-pilot 

(elaborarea participativă a viziunilor și planificarea  
acțiunilor, concept organizațional, planificarea afacerilor)  

 Dezvoltarea capacităților pentru managerii clusterelor și 
membrii structurilor de coordonare la nivel de cluster și 
între clustere (de ex. vizite de studiu, instruire la locul de 
muncă, seminare, instruiri și programe de mentorat, 
participarea în întruniri și conferințe internaționale privind 
clusterele) 

 Finanțarea salariilor pentru managementul clusterelor și 
oferirea unui oficiu și a setului serviciilor de bază (de ex. 
evenimente de relaționare, platforme de cooperare, servicii 
de dezvoltare a afacerilor) 

 Marketing cluster (de ex. branding pentru programul de 
clustere / clusterele pilot, site web / site-uri micro pentru 
clusterele pilot, buletin de știri periodic, directorate de 
clustere) 

 Revizuirea  grupurilor-țintpă și a activităților de promovare 
a investițiilor în vederea restructurării promovării 
investițiilor în direcția dezvoltării c lusterilor 

• Informarea și consultarea cu partenerii relevanți (de ex. 
MEd/AITT, MAEIE) 

octombrie 2017 MEc 
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Componenta 2: Asigurarea finanțării și suportului internațional 
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Nr. Acțiuni Comentarii Perioada de 
implementare  

Instituția 
responsabilă 

Componenta 2: Asigurarea finanțării și suportului internațional 

Obiectivul 2: Asigurarea finanțării și asistenței tehnice pentru introducerea unei abordări bazate pe clustere  

2.2 Consultări preliminare 
cu anumiți parteneri 
internaționali  

Organizarea și realizarea ședințelor individuale cu organizațiile 
internaționale și donatorii  care se axează pe activitățile 
relevante domeniului clusterelor în Moldova, de ex. GIZ și USAID 
pentru a :  
• evalua interesul lor și cerințele privind susținerea sarcinilor 

selectate din foaia de parcurs 
• identifica alți parteneri internaționali pentru a fi consultați 
• conveni asupra organizării / participării la masa rotundă cu 

partenerii internaționali privind dezvoltarea clusterelor 
 

octombrie  2017 MEc (cu asistența 
MAEIE) 

2.3 Masă rotundă cu 
partenerii 
internaționali   

Organizarea unei mese rotunde privind politica clusterelor cu 
organizațiile internaționale și donatorii (de ex. GIZ, USAID, 
Uniunea Europeană, BERD, Banca Mondială & IFC) pentru a: 
• prezenta și discuta foaia de parcurs și necesitățile de suport  
• sensibiliza partenerii internaționali privind beneficiile abordării 

bazate pe clustere 
• conveni asupra următorilor pași întru explorarea 

oportunităților pentru finanțare și asistență tehnică pentru 
implementarea foii de parcurs  
 

noiembrie 2017 MEc (cu asistența 
MAEIE) 
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Componenta 3: Pregătirea structurilor clusterilor-pilot 
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Nr. Acțiuni Comentarii Perioada de 
implementare 

Instituția 
responsabilă 

Statut 

Componenta 3: Pregătirea clusterilor - pilot 

Obiectivul 3: Evaluarea potențialului de instituire a structurilor de administrare a structurilor de cluster-pilot și îmbunătățirea mediului de 
dezvoltare a clusterilor 

3.1 Implementarea 
conceptelor pentru 
cele două clustere -
pilot 

Elaborarea Termenilor de Refință  și contractarea consultanților 
pentru realizarea următoarelor sarcini pentru cele două 
clustere-pilot selectate  (industria auto și confecții) în baza 
rezultatelor  diagnostăcării clusterilor și analizei necesităților: 
• Elaborarea participativă a viziunilor și planificarea  acțiunilor 
• Concept organizațional (inclusiv opțiunile de 

găzduire/realizare a gestinării clusterilor în instituții 
existente)  

•  Planificarea afacerilor 
• Conceptul de monitorizare și evaluare 

ianuarie-iunie 2018 MEc 

3.2 Revizuirea  grupurilor-
țintpă și a activităților 
de promovare a 
investițiilor în vederea 
restructurării 
promovării investițiilor 
în direcția dezvoltării c 
lusterilor 
 

Elaborarea Termenilor de Referință și contractarea 
consultanților pentru industria confecțiilor (în baza experienței 
obținute prin îmbunătățirea grupurilor -țintă și activităților de 
promovare a investițiilor în industria auto): 
 Analiza modelelor și potențialului de investiții 
 Analiza oportunităților investiționale  în lanțurile valorice 

relevante 
 Analiza poziției competitive  
 Formularea definiției de “grupurile - țintă” și recomandări 

referitoare la măsurile de promovare a investițiilor pentru 
sprijinirea dezvoltării clusteriale  în industria confecțiilor 

ianuarie – iunie 
2018 

Mec/MIEPO 
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Componenta 3: Pregătirea structurilor pentru clusterele-pilot 
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Nr. Acțiuni Comentarii Perioada de 
implementare 

Instituția 
responsabilă 

Statut 

Componenta 3: Pregătirea structurilor pentru clusterele-pilot 

Obiectivul 3: Elaborarea potențialului de instituire a structurilor de gestionare a structurilor clusterelor-pilot și îmbunătățirea dezvoltării clusteriale 

3.3 Evaluarea necesității 
de amendare a 
cadrului legal și 
regulatoriu 

A evalua dacă există necesitatea de amendare a cadrului legal și 
regulatoriu pentru a sprijini  implementarea abordării bazate pe 
clustere luînd în considerație experiența obținută în procesul de 
implementare a diverselor acțiuni ale foii de parcurs (de ex. 
analiza necesităților și implementarea conceptelor pentru cele 
două clustere-pilot) 
 

iunie – iulie 2018 MEc 

3.4 Reflectarea 
rezultatelor 
intermediare și  
decizia privind pașii pe 
viitor 

• Reflectarea critică a rezultatelor interimare cu specialiștii  din 
ministerele relevante (de ex. Economiei, Educației, Tehnologiei 
Informaționale și Comunicațiilor), agențiilor (MIEPO, ODIMM, 
AITT), instituțiilor academice, camerelor de comerț, asociații, 
economiști și specialiști industriali (de ex. de la bănci, auditori, 
organizații donatoare) 

• Decizia dacă următoarea etapă a foii de parcurs (etapa 
clusterului pilot) trebuie inițiată sau dacă trebuie de analizat 
opțiuni strategice alternative sau de reajustare 

 

iunie-iulie 2018 MEc 
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