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Abstract 
This paper outlines the impact of clusters on small and medium enterprises (SME) development and to present the main 
steps taken by Moldovan authorities for generation of new clusters. The purpose of this study is to analyze the 
correlation between clusters and SMEs and explain how clusters can improve their competitiveness and 
internationalization. Considering that SMEs play a crucial role in economic development, job creation, amelioration of 
regional disparities, it is very important to help them to find new possibilities for development and growth. Thereby, 
clusters can be a good solution to tackle SMEs problems and constraints.  
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1. INTRODUCERE 

Prezenta lucrare reflectă analiza conceptului de cluster, avantajele şi impactul acestuia asupra 
competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM). Or, beneficiile colaborării dintre 
întreprinderi se cuantifică în majorarea productivităţii, exporturilor şi implicit, a valorii adăugate, 
asigurând viabilitatea companiilor în condiţiile globalizării. Pentru a răspunde la presiunile generate 
de procesul globalizării şi în acelaşi timp pentru a beneficia de oportunităţile oferite de piaţa 
mondială, IMM-urile trebuie să facă faţă la două provocări importante: pe de o pare, să se adapteze 
şi să-şi îmbunătăţească competitivitatea individuală şi, pe de altă parte, în pofida dimensiunii lor 
limitate, să profite de efectele sinergice create prin încheierea de relaţii de cooperare cu alte IMM-
uri şi instituţii partenere [ Karaev, Koh & Szamosi, 2007]. Astfel, pentru a face faţă multiplelor 
provocări cu care se confruntă IMM-urile din Moldova, se impune necesitatea adaptării şi 
promovării unui nou model de activitate, bazat pe cooperare, comunicare şi parteneriate. Clusterul 
pune accent pe interconexiunea dintre companii, industrii şi infrastructura de suport. Avantajul 
acestei abordări este tratarea întreprinderii ca element component al ecosistemului economic, dar nu 
ca element izolat. Pentru a face uz de acest concept şi a-l adapta la necesităţile IMM-urilor trebuie 
să elucidăm principalele definiţii şi caracteristici ale clusterului. 

 

Viziune generală asupra conceptului de cluster 
Michael Porter a promovat intens politica economică bazată pe dezvoltarea clusterelor şi a 

formulat următoarea definiţie: “Clusterele sunt concentrări geografice de instituţii şi companii 
interconectate, dintr-un anumit domeniu” [ Porter E., 1998, p.199]. “Membrii clusterului sau mai 
bine zis "constituenţii" (ca să devii membru nu eşti nevoit să semnezi act de constituire) includ 
companiile sau furnizorii de servicii, furnizorii de materie primă, componente, maşini şi servicii 
specializate, instituţii financiare şi firme din industriile conexe. Clusterele includ, de asemenea, 
adesea firme din industriile din aval (adică canale sau clienţi), producători de produse 
complementare, furnizori de infrastructură specializată, instituţii guvernamentale şi alte instituţii 
care oferă formare specializată, educaţie, informare, cercetare şi suport tehnic (cum ar fi 
universităţi, furnizori de formare profesională) şi agenţiile de standardizare. Agenţiile 
guvernamentale care influenţează în mod semnificativ un cluster pot fi considerate parte din acesta. 
Multe clustere includ asociaţiile profesionale şi alte organizaţii din sectorul privat care susţin 
membrii acestora [ Porter E., 1998, p. 215]. 
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Clusterul de inovare ca fiind un număr mare de companii industriale şi/sau de servicii 

interconectate care au un grad ridicat de colaborare, de regulă printr-un lanţ de aprovizionare şi care 
funcţionează în aceleaşi condiţii de piaţă [ Simmie & Sennet, 1999, p. 51].  

Clusterul reprezintă un grup de firme din industrii conexe aflate într-o anumită locaţie [ 
Swann & Prevezer, 1998, p. 1]. 

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (ONUDI) defineşte clusterul drept 
concentrare sectorială şi geografică a întreprinderilor care produc şi vând o gamă de produse conexe 
sau complementare şi, astfel, se confruntă cu provocări şi oportunităţi comune. Aceste concentrări 
pot genera diverse efecte, cum ar fi apariţia unor furnizori specializaţi de materii prime şi 
componente sau apariţia unor abilităţi specifice sectorului şi favorizarea dezvoltării de servicii 
specializate în probleme tehnice, manageriale şi financiare [ ONUDI, 2001]. 

În cadrul HG Nr. 614 din 20 august 2013, clusterul este definit drept o asociere de 
întreprinderi interconectate, amplasate în apropiere geografică, de regulă, aparţinând unui sector sau 
unor sectoare conexe, precum şi de instituţii de cercetare ştiinţifică, universităţi şi alte organizaţii, 
activitatea cărora este concentrată pe inovare, iar cooperarea lor permite de a spori avantajele 
competitive ale întreprinderilor [6].  

Deşi definiţia de cluster nu este una eterogenă, existând o multitudine de variante a acesteia, 
totuşi ideea generală precum că, clusterul constituie o concentrare geografică de actori interesaţi 
(companii, instituţii guvernamentale, de învăţământ şi cercetare, furnizori, etc.) al căror scop este de 
a obţine avantaje competitive atât la nivel naţional, cât şi internaţional.  

 

 
Figura 1. Conceptul „Triple Helix” de cluster 

Sursa: Support to Cluster Development in Croatia: Cluster Development Handbook, p. 12 
 

O altă abordare a clusterului o constituie conceptul „Triple Helix”. Acest concept are la bază 
cooperarea intensivă dintre trei parteneri – industrie, mediul academic şi sectorul public. Conceptul 
„Triple Helix” promovează trei principii: (1) acordarea unui rol proeminent pentru mediul academic 
şi pentru centrele de educaţie / învăţare în inovare; (2) relaţii de colaborare între cele trei sfere 
menţionate, în care politica de inovare este un rezultat al interacţiunii, dar nu o prescripţie a 
guvernului; (3) fiecare dintre cele trei instituţii specificate trebuie, pe lângă sarcinile de bază, ”să 
preia şi rolul celorlalte” şi să le îndeplinească la fel de bine ca pe cele proprii. Instituţiile care preiau 
noi responsabilităţi sunt considerate ca surse cu potenţial major de inovare [11]. 

 
Evoluţia conceputului de cluster în Republica Moldova 

Fenomenul de cluster este unul relativ nou pentru ţara noastră, conceptul a fost abordat în 
Programul de stat de susţinere a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul 2009-2011, 
fiind trasate eventuale priorităţi ale statului la elaborarea politicii privind crearea clusterelor cu 
participarea întreprinderilor mici şi mijlocii. Ulterior, importanţa dezvoltării clusteriale a fost tratată 
în diferite documente de politici naţionale, printre care: 
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1. Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrare Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare” 2013-2014; 
1. Strategiei de dezvoltare a industriei pe perioada până în anul 2015, (nr.1149 din 5 octombrie 

2006;) 
2. Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020 

(HG nr. 685 din 13.09.2012)  
3. Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 “Inovaţii pentru 

competitivitate” (HG nr. 952 din 27.11.2013)  
4. Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova (HG nr. 614 

din 20.08.2013)  
Dezvoltarea sectorului industrial este axată pe două etape distincte. Astfel, la prima etapă 

autorităţile îşi propun: (1) elaborarea documentelor de politici, introducerea noţiunii de cluster în 
actele legislative şi regulatorii, elaborarea şi implementarea mecanismului susţinerii de către stat a 
dezvoltării clusterelor industriale; (2) promovarea lor în societate şi în mediul de afaceri; (3) 
elaborarea hărţii clusterelor; (4) elaborarea materialelor metodice; (5) selectarea şi instruirea 
facilitatorilor clusterelor; (6) identificarea întreprinderilor dispuse pentru cooperare în format 
clusterial; (7) instruirea managerilor clusterelor. La a doua etapă, concepţia prevede promovarea 
politicilor de susţinere a clusterelor, care înregistrează progrese. 

Pornind de la concepţia sus-menţionată, în anul 2016, Guvernul Republicii Moldova, cu 
sprijinul Echipei Economice Germane, care acordă suport la elaborarea politicilor în domeniul 
economic, au realizat documentul de politici “Efectul de pârghie al clusterelor pentru dezvoltarea 
industrială din Moldova”. Documentul include condiţiile preliminare, potenţialul şi paşii cheie 
pentru introducerea unei abordări orientate pe clustere. Această notă conţine şi o foaie de parcurs 
pentru introducerea abordării de cluster, în trei faze (faza prealabilă unui cluster, faza de pilotare 
cluster şi faza de lansare) [ Vogler B., 2016, p. 13]. 

Măsurile întreprinse de autorităţi în vederea promovării creării şi dezvoltării de clustere sunt 
binevenite, companiile, inclusiv IMM-urile fiind antrenate în procesul de cooperare. În baza 
experienţei internaţionale de formare a clusterelor, atunci când autorităţile definesc strategia 
clusterelor, alocă resurse, formează un consiliu (organ) coordonator, avem abordarea “De sus în 
jos”. Un alt model de cluster este abordarea “De jos în sus” şi reprezintă rezultatul combinării unor 
proiecte şi programe separate, iniţiativa venind de la întreprinderile membre [14]. În Republica 
Moldova, la moment, avem două cluster formate la iniţiativa actorilor implicaţi. Este vorba de 
clusterul tehnico-ştiinţific şi de instruire „Elchim-Moldova”, în baza SA „TOPAZ”. Membrii 
clusterului sunt 2 reprezentanţi ai mediului de afaceri, 4 universităţi şi 4 instituţii de cercetare, 
dezvoltare şi inovare. Misiunea clusterului este concentrarea resurselor ştiinţifice, intelectuale şi 
materiale în vederea soluţionării problemelor ce ţin de crearea echipamentului inovativ şi 
tehnologiilor pentru metodele electrofizice şi electrochimice de prelucrare a materialelor. Cel de-al 
doilea este clusterul inovativ-educaţional „InnoCenter”, Comrat. Misiunea clusterului este de a crea 
un obiect cu o infrastructură inovatoare, care să sporească competitivitatea regiunii prin dezvoltarea 
IMM-urilor de înaltă tehnologie, comercializarea şi transferul tehnologiilor înalte. 

În septembrie 2018, Organizaţiei pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii (ODIMM), prin intermediul Instrumentului de Asistenţă Tehnică şi Schimb de Informaţii al 
Uniunii Europene (TAIEX), a generat pe parcursul unui an crearea a două noi clustere. Clusterul 
Textil din Soroca SORINTEX, care reuneşte un număr de 38 de membri fondatori şi Clusterul 
inovativ Cahul. Generarea clusterelor a fost elaborată după modelul clusterelor din România. 
Asociaţia clusterelor din România au oferit suport metodologic în procesul generării clusterelor din 
Moldova. Modelele de asociere aplicate de clusterele din Cahul şi Soroca au potenţial de replicare 
în alte industrii şi vor servi drept exemplu pentru noi iniţiative venite din teritoriu. 

Raportul “Politica de stat în dezvoltarea clusterelor în Republica Moldova: oportunităţi şi 
obstacole” scoate în evidenţă premisele relevante privind crearea clusterelor în Moldova, care sunt: 
(i) accesul limitat al IMM-urilor la resurse (financiare, de personal, etc.). Prin cooperare, IMM-urile 
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îşi pot unifica resursele şi majora potenţialul; (ii) concentrarea geografică mare a IMM-urilor 
datorită faptului că ţara este de mici dimensiuni; (iii) întreprinderile şi IMM-urile au o anumită 
experienţă în cooperare, fiind membri ai asociaţiilor; (iv) instituţiile publice (agenţiile de stat, 
centrele de cercetare, etc.) au abilităţi şi iniţiativă de a susţine crearea şi dezvoltarea clusterelor; (v) 
bunele practici ale UE pot fi utilizate pentru încurajarea IMM-urilor de a participa la crearea şi 
dezvoltarea clusterelor de succes [Aculai E. şi alţii, 2016, p. 157].  

 
Impactul clusterelor asupra activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 

Diverşi cercetători au recunoscut importanţa clusterelor în consolidarea competitivităţii 
întreprinderilor, precum şi al competitivităţii regionale şi au identificat avantajele care rezultă în 
dezvoltarea, transferul şi aplicarea cunoştinţelor necesare pentru a rămâne competitiv într-un mediu 
mereu în schimbare [Niu K., 2010, p.148]. În trecut, numeroase studii au arătat că prezenţa 
conglomeratelor economice, creşte potenţialul activităţii economice [Glaeser E.L. şi alţii, 1992, 
p.1132]. Schmitz şi Nadvi subliniază faptul că concentrarea întreprinderilor care desfăşoară 
activităţi similare sau conexe aduce avantaje cum ar fi, lucrători specializaţi, acces facil la furnizorii 
de materie primă, servicii specializate şi diseminarea rapidă a cunoştinţelor [Schmitz H., Nadvi 
K.,1999, pp.1510]. Clusterul este un instrument potenţial benefic pentru asigurarea competitivităţii 
IMM-urilor. Conceptul de cluster este util şi pentru ţările mai puţin dezvoltate sau în curs de 
dezvoltare, precum este Republica Moldova, deoarece: 
 promovează angajarea pe cont propriu; 
 nu necesită volume mari de capital. Împrumuturi de la băncile sunt solicitate după ce clusterul 

este creat, primele etape fiind finanţate din contul profitului reinvestit al antreprenorilor; 
 permite ţării să producă în sectoare cu fluctuaţii majore în ceea ce priveşte produsele, 

procesele sau pieţele, datorită adaptabilităţii sporite al clusterelor formate din IMM-uri [Bisso 
R., 2003, p.78]. 
Mai mult ca atât, clusterele sunt pe larg recunoscute ca fiind una dintre modalităţile de 

depăşire a limitelor impuse de dimensiunea IMM-urilor, fiind un instrument importanta de 
îmbunătăţire a productivităţii, inovaţiunii şi competitivităţii acestora. Deşi, este important de 
menţionat că sunt mulţi aţi factori determinanţi care influenţează mediul de afaceri în regiuni, cum 
ar fi, caracteristicile cererii locale, instituţiile specializate, structura reţelelor regionale de business 
şi sociale. 

În cadrul Programului UNIDO, “Dezvoltarea clusterelor şi a reţelelor de IMM-uri” se 
menţionează că relaţiile de colaborare şi acţiunile comune sunt mai uşor de realizat când 
întreprinderile se află în proximitate şi au aceleaşi interese, cum ar fi piaţa comună de desfacere, 
necesităţi de infrastructură sau confruntarea concurenţei. Cooperarea dintre întreprinderi ajută 
IMM-urile să se specializeze şi să-şi îmbunătăţească productivitatea. Acţiunile comune, încurajează 
întreprinderile să înveţe una de la alta, facilitează schimbul de idei şi experienţă pentru a îmbunătăţi 
calitatea produsului şi a se extinde pe noi pieţe [4]. 

Tabelul 1 prezintă principalele avantaje ale clusterelor pentru IMM-uri, elaborată de autor în 
baza literaturii de specialitate studiate. 

 

Tabelul 1. Avantajele clusterului pentru dezvoltarea IMM-urilor 

 

Avantaj Argumentare 

Relaţii de colaborare dintre 
IMM-uri îmbunătăţite 

IMM-urile aflate în proximitate pot stabili parteneriate în 
vederea consolidării poziţiei pe piaţa locală şi internaţională, 
prin oferirea produselor/serviciilor competitive, implementarea 
inovaţiilor şi transferului tehnologic. 

Parteneriate dintre IMM-uri, 
autorităţi publice şi universităţi 
stabilite 

Cooperarea intensivă dintre cei trei actori este o modalitate 
eficientă de valorificare a potenţialului IMM-urilor şi asigurare 
a creşterii economice pe termen lung. 
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Sursa: Elaborat de autor în baza literaturii de specialitate studiate 
 
2. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

Clusterul este un instrument catalizator pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, 
aplicat de către ţările înalt dezvoltate, dar şi de cele în curs de dezvoltare. Analiza literaturii de 
specialitate, cu precădere asupra impactului pe care clusterul îl are asupra IMM-urilor, denotă că 
acesta influenţează direct şi pozitiv activitatea cestora. Printre principalele atuuri se enumeră: gradul 
sporit de inovaţie, schimbul de experienţă şi cunoştinţe, îmbunătăţirea competitivităţii, posibilităţi 
pentru internaţionalizare, reducerea costurilor de producere, etc. În consecinţă, întreprinderile 
creează valoare adăugată şi pot face faţă competiţiei globale.  

Autorităţile din Republica Moldova au conştientizat aportul sectorului IMM la asigurarea 
viabilităţii economice, crearea locurilor de muncă, dezvoltarea regională, etc. Numeroase studii 
naţionale şi internaţionale relevă cât de importate şi ce impact major au IMM-urile asupra 
dezvoltării de ansamblu a societăţii. Dar cum putem revitaliza activitatea acestui sector şi asigura 
competitivitatea IMM-urilor moldoveneşti la nivel internaţional? Cum putem direcţiona IMM-urile 
către aplicarea inovaţiilor şi utilizarea cercetărilor ştiinţifice întru crearea unor produse/servicii ce să 
răspundă unor noi standarde de calitate? Există, desigur, diverse soluţii. În cadrul prezentei lucrări 
fiind analizat şi prezentat conceptul de cluster, ca soluţie posibilă. Avantajele argumentate ale 
clusterului sunt dovadă că acest instrument este o soluţie viabilă pentru IMM-uri. Pe de altă parte, 
pornind de la conceptul ,,Triple Helix”, care are la bază cooperarea intensivă dintre industrie, 
mediul academic şi sectorul public, constatăm că clusterul aduce avantaje tuturor actorilor implicaţi. 
Însă, este imperios de a considera interesele tuturor actorilor şi a le prezenta avantajele cooperării.  

După cum am menţionat, autorităţile au realizat anumiţi paşi în stabilirea premiselor pentru 
crearea clusterelor, descrise în capitolul ,,Evoluţia conceputului de cluster în Republica Moldova”. 

Acces facilitat de obţinere 
informaţie şi cunoştinţelor 

Datorită concentrării geografice, comunicarea dintre IMM-uri 
este îmbunătăţită şi are loc mai uşor transferul de cunoştinţe. 

Îmbunătăţirea competitivităţii Pe termen lung, încurajarea inovaţiilor şi aplicării de noi 
cunoştinţe duce la creşterea competitivităţii. 

Reducerea costurilor de 
producere 

Membrii clusterelor pot îşi pot majora profiturile în baza 
diminuării costurilor, prin aplicarea inovaţiilor, obţinerea 
contratelor mai avantajoase de la furnizori, acces la informaţie, 
etc. 

Efectul de sinergie 
Clusterul permite crearea efectului sinergic, datorită faptului că 
puterea şi valoarea companiilor asociate este mai mare 
comparativ cu al unei singure întreprinderi. 

Sporirea eficienţei 

Datorită proximităţii dintre IMM, furnizor, universitate, 
autoritatea publică şi alţi actori implicaţi se intensifică şi 
îmbunătăţeşte fluxul de informaţii, ceea ce rezultă în eficienţă 
înaltă de activitatea a întreprinderii. 

Specializarea inteligentă 

Cooperarea şi inovarea va permite IMM-urilor să identifice 
acele activităţi de producere/servicii care oferă avantaje 
competitive şi aduc valoare adăugată. Implicit se valorifică şi 
potenţialul regiunilor. 

Forţă de muncă specializată 

În virtutea faptului că întreprinderile, membri ai clusterelor, 
desfăşoară activităţi similare sau asemănătoare are loc 
specializarea angajaţilor. Conexiunea dintre întreprinderi şi 
universităţi oferă avantajul pregătirii specialiştilor în 
conformitatea cu necesităţile angajatorului. 

Dezvoltarea regională 
Clusterul este unul dintre mecanismele, care poate fi aplicat 
pentru stimularea activităţii economice regionale şi reducerea 
disparităţii dintre acestea. 
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Totuşi, există două riscuri majore ce pot afecta succesul aplicării conceptului, şi anume lipsa 
încrederii în autorităţi şi reticenţa antreprenorilor în ceea ce priveşte cooperarea. Clusterul creat 
după abordarea ,,de sus în jos”, adică autorităţile fiind cele care decid ce fel de cluster şi în ce 
regiuni trebuie creat, va trebui foarte bine adaptat la necesităţile reale ale antreprenorilor. Totodată, 
propunem ca actorii implicaţi să fie informaţi şi documentaţi cu privire la ce reprezintă clusterul, 
care sunt avantajele acestuia şi care vor fi responsabilităţile fiecărei părţi implicate în proces. 
Crearea culturii şi accepţiunii generale că acest concept este benefic şi aduce rezultate pozitive pe 
termen lung.  

Pentru asigurarea diminuării disparităţilor regionale şi stimularea dezvoltării regionale, 
clusterul se recomandă a fi combinat cu specializarea inteligentă. Identificarea acelor ramuri, 
produse, servicii, care pot fi produse cu maximă eficienţă, ceea ce va asigura un avantaj competitiv 
regiunii şi va permite internaţionalizarea IMM-urilor. 
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