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Abstract 
Economic clusters proved their important role in helping societies to overcome the socioeconomic challenges of 

globalization, by making companies more competitive. Therefore, becoming an ingredient of territorial competitiveness, 
initiatives on cluster creation are carried out more and more frequently at the national, regional, and local level. Some 
initiatives are generated by the state, aiming to reach certain national strategic objectives, others have their roots in the 
private sector, the decision of companies to join their efforts for improving value chain. The author attempts to analyze 
the role of private sector initiatives and of the state programs / policies in the development of clusters, also by 
comparing the relevant experience both at the EU level, and at the level of countries, particularly focusing on the cases 
of France, Germany, Romania and R. Moldova. The research methods primarily consisted in analysis and synthesis of 
information, of various policy papers, guide-books and reports on clusters implementation. As a conclusion the author 
underlines that both public and private sectors have an important role in the clusterization process. In some countries 
clusters emerged as a natural tendency of companies, in others the state institutions played a central role. Additionally, 
in the developed countries, the role of state evolved from simple stimulation of cluster formation to their support in 
becoming global and innovative hubs. By contrast, in the developing countries the clusters phenomena are not widely 
spread, hence the state has to focus on policies and programs of clusters promotion and development. 
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Introducere 
Stimularea formării clusterelor şi elaborarea politicilor privind dezvoltarea acestora au devenit 

o paradigmă dominantă atât în teoria cât şi practica economică. Cadrul teoretic dar şi evidenţa 
practică confirmă, că firmele care fac parte dintr-un cluster bine definit, beneficiază de o serie de 
avantaje care determină creşterea economică atât la nivelul companiilor, cât şi la nivelul regiunilor 
per ansamblu. În contextul provocărilor socio-economice ale globalizării, clusterele reprezintă un 
element cheie al competitivităţii regionale. Din acest motiv, iniţiativele de creare a clusterelor 
generează interes din partea sectorului privat, devenind şi obiective strategice în agenda de 
dezvoltare a multor ţări sau chiar grupări integraţioniste, precum Uniunea Europeană. 

Scopul lucrării constă în analiza rolului politicilor publice şi a iniţiativelor sectorului privat în 
procesul de formare şi dezvoltare a clusterelor economice. Lucrarea se concentrează pe: (i) 
experienţa Uniunii Europene, prezentând mecanismele de stimulare a clusterelor atât la nivel 
comunitar european, cât şi la nivelul dezagregat al ţarilor-membre ale UE, în baza exemplelor 
Franţei, Germaniei, şi României; (ii) cazul Republicii Moldovei, analizând cadrul legal aferent şi 
rolul actorilor implicaţi în procesul de conturare a clusterelor. 

Metodologia cercetării constă în revizuirea şi sinteza cercetărilor relevante în perioada 
actuală, evidenţierea studiilor de caz şi compararea varietăţii de intervenţii, modele organizaţionale 
şi surse de finanţare, aplicate în diferite ţări în vederea susţinerii clusterelor economice. 
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Rolul politicilor statului în formarea clusterelor 
Politicile de stimulare a formării clusterelor vin să ajusteze sau chiar să înlocuiască 

“abordarea tradiţională” a politicilor industriale. Astfel, dacă politicile industriale tradiţionale au 
drept scop suportul direct la nivel individual al întreprinderilor din anumite sectoare, prin abordarea 
de cluster se urmăreşte dezvoltarea relaţiilor între business, mediul academic şi privat în vederea 
sporirii competitivităţii teritoriale în ansamblu. Cu toate acestea politicile de cluster nu trebuie 
privite în sens îngust, ca o singură politică definită, ci trebuie să vizeze un mixt de politici ancorate 
în diferite domenii guvernamentale [13, p.84]. Tabelul 1 prezintă un exemplul de integrare a 
politicilor specifice diferitor domenii cu politica de clusterizare. 

Tabelul 1. Conexiunea domeniilor de politici tradiţionale cu politicile de cluster 
Politici 
tradiţionale 
specifice 

Legătura cu politica de formare şi dezvoltare a clusterelor 

Industrie şi IMM-
uri 

„Clusterul” ca mecanism pentru consolidarea colaborării între companiile 
implicate în acelaşi lanţ valoric şi consolidarea competitivităţii IMM-urilor.

Comerţ 
Internaţional 

Clusterele ca mecanism de stimularea exportului pentru a creşte 
competitivitatea economiei, prin trecerea la un model de producţie cu 
valoare adăugată ridicată. 

Agricultură Clusterele asigură crearea de asociaţii ale producătorilor agricoli pentru 
promovarea şi susţinerea obiectivelor comune în vederea valorificării 
oportunităţilor şi sporirii competitivităţii. 

Piaţa Muncii Clusterele contribuie la creşterea locurilor de muncă oficiale şi a calităţii 
forţei de muncă, în concordanţă cu cerinţele economiei. 

Educaţie Clusterele ca instrument de (i)îmbunătăţire a educaţiei vocaţionale 
(implementarea învăţământului dual), care va rezulta în creşterea 
profesionalismului şi calităţii forţei de muncă; (ii) stimulare a cercetării şi 
dezvoltării, şi transpunerea rezultatelor în practică, prin colaborare între 
sectorului public, privat şi universităţi. 

Turism Clusterele ca oportunitate de dezvoltare şi promovare a turismului (ex: 
oeno-turismul, clustere agroturistice). 

Sursa: elaborat de autor conform [1, p.23] 

Per ansamblu, Comisia Europeană [7] clasifică politicile privind stimularea creării şi 
dezvoltării clusterelor în patru categorii: 

• Politicile de facilitare - acţionează pentru crearea unui mediu macroeconomic favorabil
creşterii şi inovării, care la rândul lor stimulează apariţia şi dinamica clusterelor. Aceste politici 
afectează indirect dezvoltarea clusterelor prin asigurarea unui mediu de afaceri şi investiţional 
favorabil, şi se adresează ţărilor care nu au un cadrul legal propriu zis ce ţine de clustere, 
reprezentând faza incipientă de dezvoltare a acestuia. 

• Politicile cadru, ţintesc direct industria, IMM-urile, cercetarea şi inovarea care folosesc
adesea clusterul pentru a creşte eficienţa unui instrument specific; 

• Politicile broker au drept scop facilitarea dialogului între membrii clusterului, care nu se
realizează în mod natural. Acestea pot include spre exemplu crearea unor platforme de colaborare, 
parteneriate între instituţii publice de cercetare şi mediul de business, incubatoare de afaceri; 
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• Politicile de dezvoltare sunt menite să creeze, să mobilizeze şi să întărească un cluster anume
sau iniţiativă de asociere în clustere. Aceste politici sunt specifice ţărilor care au deja o experienţă 
importantă privind clusterele, iar pentru a asigura trecerea lor la un nivel mult mai avansat se adoptă 
aceste politici de dezvoltare pentru valorificarea integrală a oportunităţilor oferite de acestea. 

Generatorii iniţiativele de clusterizare: ,,de jos în sus” sau ,,de sus în jos” 
Iniţiativele de formare a clusterelor pot veni atât din partea mediului privat, numită în 

literatura de specialitate ca iniţiativă ,,de jos în sus” sau din partea guvernului, cunoscute ca 
iniţiative ,,de sus în jos” [2]. În abordarea ,,de sus în jos”, statul este principalul catalizator al 
procesului de clusterizare, stabilind sectoarele în care acestea urmează să fie formate (în funcţie de 
priorităţi naţionale, caracteristici statistice) prin transpunerea acestui obiectiv în strategii sau planuri 
de acţiune. În schimb, iniţiativele ,,de jos în sus” se caracterizează printr-o implicare puternică a 
mediului privat. Diferenţa generală între aceste două abordări este că, abordarea ,,de sus în jos” 
tinde să definească criteriile a priori (de către factorii de decizie), în timp ce abordarea ,,de jos în 
sus” se bazează pe mobilizarea şi implicarea actorilor locali. 

M. Porter [16] consideră că abordarea ,,de jos în sus” este cea mai optimă, fiind de facto 
modul firesc de formare a clusterelor: ,,cele mai multe clustere se formează independent de guvern 
şi uneori în pofida acestuia”. Acest tip de clustere poartă de regulă, un caracter informal, 
apartenenţa fiind determinată de interesele mutuale ale membrilor, având la bază includerea 
selectivă a membrilor consideraţi reciproc "utili", şi fiind generată de preexistenţă contactelor. 

Cu toate acestea, nu există un mecanism corect sau greşit de formare a clusterelor. Dacă guvernul 
doreşte să consolideze o anumită ramură a industriei, pentru realizarea anumitor obiective strategice la 
nivel naţional, atunci va aplica mecanismul de sus în jos, va preselecta regiunile pe care doreşte să le 
ţintească, va selecta firmele care sa fie incluse în cluster. Această abordare contribuie şi la crearea 
coerenţei între politicile specifice diferitor sectoare pentru atingerea rezultatelor maxime. Abordarea de 
sus in jos este totodată opţiunea cea mai bună şi în contextul formării clusterelor de la zero, atunci când 
este insuficientă masa critică sau lipseşte cooperarea dintre antreprenori [8]. Însă, dacă se urmăreşte 
consolidarea capacităţii per general la nivel local fără a avea obiective pre-stabilite, atunci abordarea de 
jos în sus va reprezenta modul optimal de creare a clusterelor, având la bază iniţiativa sectorului privat. 
Totodată, se poate tranzita de la iniţiativele pro-active de sus în jos, caracteristice în special în primii ani 
de implementare şi promovare a conceptului de cluster, la iniţiativele de jos în sus, atunci când gradul de 
conştientizare a sectorului privat privind beneficiile asocierii în cluster este unul avansat. Multe ţări 
combină abordarea ,,de sus în jos” şi ,,de jos în sus” pentru consolidarea domeniilor de interes social şi 
economic strategic cum ar fi sănătatea publică, mediul ambiant, sectorul energetic, TIC, 
siguranţa/securitatea publică, etc [15, p.82]. 

Tabelul 2. Particularităţile diferitor abordări de formare a clusterelor 
Iniţiativele de sus în jos • Obiective prestabilite la nivel naţional (strategice, identificabile 

cantitativ) 
• Coerenţa cu programe din alte sectoare/domenii

Iniţiativele de jos în sus • Dorinţa participanţilor de a-şi unifica eforturile în cadrul unui cluster 
• Informaţii obţinute optimal prin autoidentificarea clusterului
• Valorificarea motivaţiei participanţilor

Abordarea mixtă • Colaborarea între sectorul privat şi cel guvernamental în crearea
clusterului 
• Gestionarea clusterului la nivel local

Sursa: elaborat de autor 
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Dezvoltarea clusterelor în Uniunea Europeană 
În Uniunea Europeană clusterelor le este atribuit rolul de motor al dezvoltării economice, statele 

membre fiind încurajate să integreze politica de sprijinire a clusterelor în planurile naţionale de reformă 
şi să asigure sinergia între politicile de cluster cu politicile specifice altor sectoare. Conform experienţei 
ţărilor dezvoltate ale Uniunii Europene, clusterele reprezintă o formă de colaborare armonioasă între 
centrele ştiinţifice, instituţiile publice şi mediul privat. Ţările Uniunii Europene au lansat programe 
ample de iniţiere a clusterelor. Uniunea Europeană a elaborat o multitudine de programe specifice, 
orientate direct spre dezvoltarea clusterelor, care conţin activităţi concrete ce ţin de clustere, inovaţie şi 
competitivitate, cum ar fi: Programul Competitivităţii Inovaţionale, Politica de Coeziune, cel de-al 7-lea 
Program Cadru. Totodată, ca urmare a unei modificări a normelor UE, subvenţiile de stat pot fi acordate 
inclusiv pentru sprijinul clusterelor, fiind concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin 
schimbul de cunoştinţe şi expertiză, contribuind astfel la crearea de reţele, schilbul de informaţii şi 
colaborarea între întreprinderi şi alte organizaţii conexe. 

Consiliul European de Competitivitate a identificat clusterele ca una dintre cele nouă activităţi 
prioritare menite să consolideze inovaţia. În vederea monitorizării fenomenului de clusterizare, în 
anul 2006, Comisia Europeană a înfiinţat instituţia numită „Observatorul European al Clusterelor”, 
care furnizează date statistice cantitative şi calitative privind situaţia clusterelor în Europa. Conform 
acestor date, în Uniunea Europeană există aproximativ 2500 de clustere, definite ca aglomerări 
regionale industriale şi de servicii, în care activează 39 la sută din forţa de muncă a Uniunii. 
Totodată „Observatorul European al Clusterelor” a creat o platformă de colaborare on-line între 
clustere şi membrii acesteia - Europa Inter-Cluster, care permite acestora să interacţioneze facilitând 
totodată accesul la o serie de informaţii. 

Concomitent, UE solicită statelor membre să includă în programele lor naţionale de reformă 
măsuri privind stimularea clusterelor, întrucât statul este considerat un actor important în procesul 
dezvoltării clusterelor şi un catalizator al reţelelor de colaborare dintre acestea. Astfel, multe state 
membre UE au adoptat politici şi programe naţionale şi regionale ce ţin de dezvoltarea clusterelor. 
Un sondaj al Observatorul European al Clusterelor efectuat în anul 2015, a identificat 69 de 
programe naţionale şi 88 de programe regionale de devoltare a clusterelor. Obiectivele individuale 
ale programelor reies din condiţiile specifice pentru fiecare ţară/regiune separat, în funcţie de 
condiţiile politice, socio-economice şi istorice, însă ce este comun pentru majoritatea acestor 
programe de cluster este focalizarea pe facilitarea colaborării între companii şi instituţiile de 
cercetare şi dezvoltare ca mecanism de creştere a competitivităţii economiei naţionale / regionale. 
Ţările Uniunii Europene care au istorie îndelungată privind activitatea clusterelor, dispun deja de 
programe de dezvoltare, ce urmăresc transformarea acestora în poli de excelenţă de nivel 
internaţional, pe când ţările care au adoptat recent conceptul de cluster, au ca obiective sprijinirea 
formării clusterelor prin suportul acordat întreprinderilor şi sporirea competitivităţii acestora. 

La nivel european, clusterele se formează atât prin iniţiativa ,,de jos în sus” cât şi prin cea ,,de 
sus în jos”, fiind susţinute de fonduri naţionale sau europene. Având o istorie îndelungată şi o 
experienţă considerabilă în domeniul clusterelor, Franţa şi Germania sunt considerate drept modele de 
dezvoltare a acestora. Totodată, cazul României, vine să descrie progresul înregistrat într-un timp 
relativ scurt, începând cu introducerea conceptului de cluster în politica industrială a ţării (Tabelul 3).  
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Tabelul 3. Programe de dezvoltare a clusterelor şi obiectivele acestora 
Ţara Programul Obiectivele 
Franţa Polii de 

Competitivitate 
Etapa iniţială a avut la bază o abordarea ,,de jos in sus”, rolul 
central fiind atribuit mediului privat care a fost ulterior 
complementată de intervenţia sporită a statutului; 
Statul sprijină polii de competitivitate prin intermediul 
ecosistemelor IMM-urilor prin dezvoltarea capacităţii de export a 
întreprinderilor; 
Concentrarea finanţării către clustere mai productive pentru o mai 
bună eficienţă a politicii clusterelor; 

Germania Go- Cluster Sprijinirea transformării clusterelor de inovare în clustere 
internaţionale de excelenţă; 
Analiza tendinţelor politicii internaţionale a clusterelor pentru a se 
emite recomandări în vederea îmbunătăţirea politicilor germane; 

România Programul 
operaţional de 
competitivitate 

Creşterea investiţiilor private în cercetare şi dezvoltare; 
Creşterea transferului de cunoştinţe, tehnologie şi competenţă 
între sectorul privat şi cel public; 
Creşterea participării cercetării româneşti la cercetarea europeană 
şi internaţională. 

Sursa: [6, p.4-7] 

 Modelul francez
Dezvoltarea clusterelor în Franţa are la bază abordarea ,,de jos in sus”, rolul central fiind 

atribuit mediului privat, care fiind ghidat de scopul valorificării resurselor disponibile, a format 
clustere economice recunoscute la nivel global (cluster vinicol, clusterul parfumeriei). Un rol 
deosebit l-a avut specializarea internaţională, care a dictat formarea clusterelor economice ca soluţie 
de sporire a competitivităţii şi recunoaşterii pe plan internaţional. Totuşi, este de menţionat şi rolul 
activ al statului, care prin politica ,,,systèmes productifs” (sisteme locale de producţie)”, lansată în 
1987, (înainte de introducerea propriu-zisă a termenului cluster), a adus un element de planificare 
,,de sus în jos” în dezvoltarea clusterelor, care avea drept scop sprijinirea sectoarelor industriale 
afectate de declin, aceasta de facto, reprezentând o primă etapă de dezvoltare a clusterelor. În anul 
2005, guvernul francez şi-a orientat politica de clusterizare spre crearea polilor de competitivitate, 
lansând „Programul pentru polii de competitivitate”, care a constituit reorientarea de la politica 
tradiţională, curativă, către politica centrată pe creşterea economică. Acest program avea drept 
obiectiv principal îmbunătăţirea potenţialului de inovare a ţării prin concentrarea eforturilor publice 
asupra centrelor de excelenţă pentru a crea bunăstare şi noi locuri de muncă. Polii de 
competitivitate, reprezintă asocieri de companii (mari şi mici), centre de cercetare şi instituţii de 
învăţământ care pun în aplicare o strategie comună de dezvoltare economică, în concordanţă cu 
strategia globală de dezvoltare a ţării [6]. Pentru realizarea obiectivelor programului, în perioada 
anilor 2005-2008, statul francez a alocat fonduri de aproximativ 1,5 miliarde EURO în cadrul 
acestui program. Fondurile au fost orientate spre finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare. A 
doua etapă de finanţare a programului, aa. 2009 - 2011, a avut la fel un buget de 1,5 miliarde de 
EURO, care era însă utilizat nu doar pentru finanţarea cercetării şi dezvoltării, dar şi pentru 
consolidarea leadership-ului şi instruirea persoanelor din cadrul clusterelor responsabile de 
elaborarea strategiilor şi planurilor de acţiuni. La nivel naţional, a fost creată Asociaţia Franceză a 
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Clusterelor, un organism menit să coordoneze activităţile clusterelor, să le oferesuportul necesar dar 
şi să facilitareze dialogul şi schimbul de experienţă între membri. O caracteristică-cheie a politicii 
franceze privind clusterele, este procesul selectiv de determinare a companiilor care urmează să se 
reunească în cadrul unui cluster, proces realizat prin metoda licitaţiei, bazată pe criterii clare de 
selecţie şi acreditare. Astfel, companiile selectate, beneficiază de un suport financiar considerabil 
din partea statului. Totuşi, dacă acestea ulterior nu îndeplinesc cerinţele şi criteriile de performanţă 
prestabilite, încetează să beneficieze de ajutorul financiar. 

 Modelul german
Unul dintre cele mai înalte nivele de dezvoltare a clusterelor economice este caracteristic 

Germaniei, unde conceptul ,,triplu helix” operează foarte eficient, existând legături strânse între 
întreprinderi, instituţii de învăţământ superior/instituţii de cercetare-dezvoltare şi guvernare. În 
Germania, primele eforturi de a sprijini clusterele au fost realizate la mijlocul anilor 1990. Cu toate 
acestea, abia în anul 1996, Raportul Federal asupra Cercetării a inclus în mod oficial, clusterele ca o 
modalitate de a sprijini inovarea. Politica de clustere în Germania îşi are originile în sprijinirea 
reţelelor în domeniul tehnologic şi al dezvoltării regionale, punând şi azi accentul pe aceste 
domenii, prin programul de sprijinire a reţelelor de excelenţă. Astfel, la nivel federal, sunt susţinute 
de către Ministerul Federal al Economiei şi al Tehnologiei 130 reţele de excelenţă, ce reunesc 
parteneri din diverse sectoare, în jurul unei teme principale, având un ancoraj regional. Obiectivele 
acestor reţele de excelenţă ţin de asigurarea networking-ului în cercetare şi industrie, inovare şi 
transfer tehnologic, formarea şi calificarea profesională. Strategia cheie pentru dezvoltarea 
clusterului la nivel naţional este Strategia High-Tech. Astfel, Germania, dorind să-şi menţină poziţia 
de lider mondial în furnizarea soluţiilor bazate pe tehnologii inovative în toate domeniile (climatic, 
energetic, sănătate, securitate şi comunicare) acordă o atenţie deosebită clusterelor inovative. În 
acest sens, Germania a decis crearea polilor universitari de excelenţă, pentru consolidarea 
procesului de cercetare universitară. Susţinerea excelenţei ştiinţifice s-a realizat prin selectarea 
şcolilor doctorale de vârf (care au beneficiat de un ajutor financiar considerabil 1 milion 
euro/an/şcoală), menite să asigure transferul tehnologic din domeniul universitar în cel privat şi să 
consolideze relaţiile cercetare-industrie [6]. 

 Modelul român
Primii paşi în procesul de dezvoltare a clusterelor în România au fost făcuţi de Ministerul 

Economiei, care a finanţat o serie de studii pentru definirea conceptului românesc de cluster, şi 
mecanismele prin care acestea pot fi create. Astfel, luându-se în calcul modelul „triple helix”, 
aplicat în ţările EU, care reprezintă un model de cluster ce include trei parteneri naturali (industria, 
universităţile şi statul), s-a ajuns la concluzia că acesta nu poate funcţiona şi în cazul României. 
Modelul românesc de cluster a avut nevoie de al patrulea partener (,,four-leaf clover model”), care 
este reprezentat de organizaţiile promotoare. Întrucât în realitate cei trei actori ai modelului triple-
helix nu cooperează, organizaţiile promotoare urmează să intermedieze conlucrarea acestora. 
Acestea sunt organizaţii specializate în transferul tehnologic şi inovare, firme de consultanţă etc.  

Istoria dezvoltării clusterelor în România nu este atât de îndelungată. Cu toate acestea într-o 
perioadă relativ scurtă au fost atinse rezultate tangibile în acest sens. Începând din anul 2008, 
Ministerul Economiei a depus eforturi ample pentru a identifica şi sprijini dezvoltarea clusterele 
existente şi emergente. Acestea s-a concentrat cu precădere pe 4 acţiuni mari: 
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- elaborarea politicii de cluster a României, ca o componentă a politicii industriale, cu 
sprijinul Societăţii Germane pentru Cooperare Tehnică; 

- lansarea proiectului „Inov Cluster” (2008-2010), din cadrul Planului Sectorial de Cercetare-
Dezvoltare, care a avut drept scop diseminarea conceptului de cluster inovativ în România şi a 
exemplelor de bună practică internaţională, precum şi stimularea operatorilor economici de a crea şi 
dezvolta clustere inovative, prin realizarea de instrumente specifice (ghid, portal, servicii de 
consultanţă); 

- exerciţiul de „cluster mapping” prin care a avut loc maparea iniţiativelor de cluster la nivel 
regional. Demersul s-a bazat pe o metodologie calitativă şi comparativă. Au fost sondaţi vectorii: 
concentrare geografică, cercetare-dezvoltare-inovare, forţa de muncă (calitate, cantitate, calificare) şi 
cooperare. 

- generarea potenţialilor poli de competitivitate. Ministerul Economiei a accelerat procesul de 
generare a potenţialilor poli de competitivitate prin solicitarea de încheiere a unor acorduri de 
parteneriat care să dovedească cooperarea în cadrul clusterului [4]. 

Statul român a facilitat înfiinţarea clusterelor prin introducerea măsurilor favorabile industriei 
şi IMM-urilor. Un pas important l-a constituit elaborarea în anul 2009 a Ghidului pentru 
implementarea în România a conceptului de cluster inovativ, care prezintă lista cu parcuri 
industriale, entităţi de inovare şi transfer tehnologic, universităţi, investitori români şi străini, care 
prin asociere pot beneficia de avantajele clusterului. Astfel, racordându-se la practicile UE, dar cel 
mai important, beneficiind de fondurile acordate de aceasta pentru programele de sprijinire a 
clusterelor, România a reuşit să marcheze un progres considerabil pe acest domeniu. În România, la 
nivel naţional, există 47 de clustere bine definite, care au la baza acorduri de parteneriat între 
reprezentanţii industrie-cercetare-autorităţi publice-organizaţii catalizator.  

Din punct de vedere al modelului de cluster, experienţa românească arată importanţa 
organizaţiilor catalizator, fapt ce a condus la adaptarea modelului ,,four-leaf clover” – trifoi cu patru 
foi. Dezvoltarea clusterelor din România se îndreaptă în această perioadă către o nouă etapă evolutivă, 
stimulată în special de disponibilitatea programelor de finanţare a clusterelor oferit de UE. 

Experienţa Republicii Moldova 
M. Porter [16, p.8] afirmă că „ţările sărace duc o lipsă de clustere bine dezvoltate”, fapt 

explicat în mare parte, de deficienţe structurale ale mediului de afaceri, numindu-le goluri 
instituţionale, care împiedică buna funcţionare a sistemului economic de piaţă. În acest sens, M. 
Porter recomandă adoptarea politicilor eficiente care, pe de o parte să elimine constrângerile 
aferente climatului investiţional, iar pe de alta, să stimuleze formarea clusterelor economice. 

Republica Moldova se află la o etapă incipientă a procesului de formare a clusterelor 
economice. Conform indicelui de dezvoltare a clusterelor, Republica Moldova este plasată în 
Raportul Global al Competitivităţii pe locul 136 din 140, ceea ce confirmă participarea limitată a 
companiilor la activităţile de cooperare economică [17]. 

Practica internaţională arată că politicile de creare şi dezvoltare a clusterelor trebuie integrate 
într-un cadru extins al planurilor de dezvoltare regională şi naţională. Astfel, referindu-ne la cazul 
Republicii Moldova, în contextul angajamentelor de a crea un sector industrial tehnologic avansat, 
sciento-intensiv, eficient şi competitiv, racordat la standardele europene, au fost adoptate un şir de 
acte legislative şi normative care vizează inclusiv dezvoltarea clusterelor ca mecanism de realizare a 
acestor obiective [14]. Astfel, la nivel naţional, susţinerea clusterelor este menţionată în următoarele 
documente de politici:  
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  Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020 [9]; 
 Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru 

competitivitate” [10]; 
 Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova [12]; 
 Un progres semnificativ în vederea suportului dezvoltării clusterelor a fost adoptarea

în anul 2013 a Conceptului de dezvoltare clusterială în sectorul industrial, care stipulează 
obiectivele politicii de cluster, mecanismele care pot fi aplicate în vederea dezvoltării acestora şi 
sectoarele industriale care oferă premise de clusterizare [11]. 

În pofida acestor strategii, lipseşte un program guvernamental specific, privind formarea şi 
finanţarea clusterului, ceea ce explică faptul că iniţiativele locale privind asocierea în clusterele sunt 
încă limitate. Întrucât conceptul de cluster nu este foarte popular în Moldova, dar şi urmare a unui 
spirit de colaborare insuficient în cadrul mediului privat, dar şi între mediul privat şi cel academic, 
iniţiativele de formare a clusterelor în Republica Moldova au aplicat abordarea ”de sus în jos”. În 
acest context, Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) a fost 
desemnată ca fiind responsabilă pentru coordonare procesului de clusterizare, acţionând drept 
catalizator al procesului. Astfel, ODIMM, cu suportul experţilor străini, finanţat prin intermediul 
Instrumentului de Asistenţă Tehnică şi Schimb de Informaţii al Uniunii Europene (TAIEX), a 
efectuat un exerciţiu de cluster-mapping prin care au fost identificate 20 de aglomeraţii economice 
cu potenţial de a fi transformate în clustere propriu-zise. Cu toate acestea, la etapa iniţială, la 
mijlocul anului 2018 au fost oficial lansate doar două clustere în Republica Moldova: (i) Clusterul 
creativ din Cahul şi (ii) Clusterul textil Sorintex. 

Pentru a stimula dezvoltarea ulterioară a aglomeraţiilor economice în clustere, iniţiativele de 
clusterizare ar trebui susţinute prin planuri de acţiuni specifice şi scheme de finanţare, care să 
stimuleze cooperarea între actorii economici regionali în vederea creşterii nivelului competitivităţii 
IMM-urilor din Moldova, bazat pe inovaţie şi internaţionalizare [3]. 

Concluzii 
În Uniunea Europeană clusterelor li se atribuie rolul de motor al dezvoltării economice, statele 

membre fiind încurajate să integreze politica de sprijinire a clusterelor în Planurile Naţionale de 
Reformă şi să asigure efecte sinergice dintre politicile de clusterizare şi politicile din diverse 
domenii, precum educaţie, industrie, agricultură, forţă de muncă. Totodată, politicile publice sunt 
însoţite de mecanisme de finanţare, ceea ce stimulează interesul sectorului privat pentru crearea 
clusterelor ca instrument de dezvoltare economică pe termen lung. 

Principalele caracteristici şi tendinţe ale programelor de clusterizare în Europa: 
• Majoritatea programelor de clustere sunt elaborate în concordanţă cu specializarea

naţională sau regională şi susţin strategiile de inovare; 
• Dacă la etapa iniţială, stimularea formării clusterelor era determinată de suportul

financiar consistent, în prezent, programele de susţinere a clusterelor conţin scheme de sprijin 
nemonetar, destinate creşterii profesionalismului, oferind suport tehnic pentru afaceri; 

• Programele de susţinere a clusterelor în Uniunea Europeană au devenit mai selective.
Astăzi, ele se concentrează mai mult pe grupurile mature, pe clusterele de clasă mondială şi 
clustere în industriile emergente. Tendinţa de dezvoltare a clusterelor este orientată spre noi 
modele de cooperare regională, prin utilizarea acestora ca instrument de stimulare a inovării şi 
transferului de know-how. 
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• România a ancorat relativ recent conceptul de cluster în politicile de dezvoltare
economică. Cu toate acestea, interesul sporit al statului, complementat de programele de finanţare 
ale UE, au contribuit la atingerea unor progrese importante în formarea clusterelor. 

Cu referinţă la Republica Moldova, dezvoltarea clusterelor este la etapa incipientă. Formarea 
clusterelor existente a avut la bază iniţiativa ,,de sus in jos”. Introducerea tardivă a conceptului de 
cluster în politica industrială a ţării, dar şi lipsa unor programe/planuri de acţiuni specifice care să 
reglementeze direct procesul de formare, dezvoltare şi finanţare a clusterelor, limitează generarea 
iniţiativelor ,,de jos în sus” [5]. 
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