
Rolul ADR Nord-Est în acest proiect este cel de 
coordonare a Pachetului de lucru 3 - Platforma de 
învăţare pentru politicile de cluster în zona SEE şi al 
unuia din cele 6 grupuri de lucru sectoriale activate, 
respectiv GL6 - Noi aptitudini şi locuri de muncă.

De ce participăm în acest proiect:

 Pentru a pune în practică parteneriatul „Uniunea 
Inovării” activat în 2011

Pentru a contura cadrul pentru o politică de clustere 
descentralizată în Romania 2014 - 2020

Pentru valorificarea experienţei acumulate prin 
implementarea proiectelor INTERREG IVC 
–Reţeaua Cradle to Cradle şi INNOLINK şi a 
proiectelor SEE – ASVILOC PLUS şi EFFECT, 
precum şi a proiectului FP6 – DISCOVER Nord-Est, 
dedicate dezvoltării sistemului regional de inovare.
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în Sud Est-ul Europei (ClusterPoliSEE) a primit 
aprobarea pentru finanţare din Programul de 
Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei cu 
statutul de iniţiativă strategică. Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est este partener în 
cadrul acestui consorţiu condus de Regiunea 
Marche Italia, împreună cu alte 22 de organizaţii 
din 11 ţări aparţinând spaţiului Sud-Est Europa.

Proiectul a fost lansat oficial în data de 17 
septembrie 2012 în Ancona (Italia) se va 
implementa pe durata a 30 luni şi are un buget 
de 5,18 mil. Euro, din care 3,81 mil. Euro este 
contribuţie din Fondul European de Dezvoltare 
Regională şi 0,59 mil. Euro din Instrumentul de 
Pre-Aderare (IPA).

Inițiativa Politici Inteligente 

pentru Clustere

Obiectivul principal 

al proiectului ClusterPoliSEE este de a întări capacitatea decidenţilor politici regionali de a confrunta, preveni 
şi anticipa schimbarea, dezvoltând strategii de specializare inteligentă, accelerând astfel apariţia schimbărilor 
structurale către o economie bazată pe cunoaştere, în care sunt recunoscute şi poziţionate toate regiunile SEE.

Planul de lucru este abordat într-o manieră matriceală, cuprinzând 6 zone de dezvoltare a clusterelor: 
orientarea către inovaţie şi cercetare-dezvoltare, dezvoltarea sustenabilă, cooperarea internaţională şi 
networking, îmbunătăţirea cadrului de finanţare a clusterelor, specializarea clusterelor şi a regiunilor, crearea 
de noi aptitudini şi locuri de muncă.

Principalele rezultate aşteptate la nivelul proiectului sunt:
un model pentru mecanismul de dezvoltare reflectivă a politicii de clustere
o platforma de colaborare ICT funcţională
o metodologie inteligentă de benchmarking pentru politicile de clustere - dezvoltate şi testate prin acţiuni pilot
6 mecanisme tematice de învăţare
un mecanism de învăţare la nivel multidisciplinar şi interdepartamental
un pachet de instruire axat pe modelul S3 (Smart Specialization Strategy) 
rapoarte de evaluare ale politicilor regionale
un Plan Strategic Comun privind politica de clustere în spaţiul SEE

Conceptul de clustere 
se adresează grupărilor de 

companii (start-up, IMM, 
companii mari) care acţionează 

împreună cu organizaţii de cercetare 
într-un anumit sector de activitate şi 

regiune în scopul stimulării capacităţii 
inovative, schimbului de cunoştinţe şi 

expertiză, creşterii numărului de 
interacţiuni şi al utilizării în comun a 

facilităţilor, contribuind efectiv la 
transferul de tehnologie, networking 

şi diseminarea de informaţii 
între membri.

www.clusterpolisee.eu   www.adrnordest.ro/clusterpolisee



În Regiunea Nord-Est au fost identificate clustere emergente în domeniile: confecţii şi tricotaje, 
agro-food, industrii creative, tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, medicină imagistică şi 
turism (date corelate cu informaţiile cuprinse în Cluster Maping Report România 2010). În 

conformitate cu documentele strategice emise de Comisia Europeană în perioada de 
programare 2014-2020, politica de dezvoltare şi sprijinire a clusterelor va căpăta o amploare şi 
mai semnificativă ţinând cont de beneficiile economice tangibile pe care astfel de grupări le pot 
aduce regiunilor, în contextul nevoii de specializare a regiunilor, pentru eficientizarea utilizării 

resurselor şi valorificarea avantajelor competitive proprii.    

Clusterele în 

Regiunea Nord-Est 

Politica de clustere este un angajament politic care are drept 
scop sprijinirea unor astfel de grupări, atât cele existente, cât şi 

cele emergente. În România, ca şi în majoritatea ţărilor din 
Europa, politica de clustere se află într-un stadiu incipient, 

clusterele deja formate fiind expresia unor iniţiative locale şi nu 
a unei politici specifice. 

Anul înfiinţării: 2010
30Număr membri: 

producţie şi inginerie; textileSector de activitate: 
Activităţi principale:
·Promovarea şi sprijinirea industriei textile 
în Nord-Estul României
·C olaborare între membrii clusterului pentru a 
stabili contacte cu clienţi noi
·D ezvoltare de proiecte comune pentru produse noi
·O rganizarea de participări comune la evenimente 
precum misiuni economice şi târguri
·I mplicare activă în instruirea personalului

Persoană de contact:
Şerban Strătilă
tel: +40 751 510 401,
e-mail: office@astricone.eu
web: www.astricone.eu

Clusterul textil 

Astrico Nord-Est

Asociația 

Pentru Turism 

Bucovina

Anul înfiinţării: 2001
 39Număr membri:

 turismSector de activitate:
Activităţi principale:
·P romovarea destinaţiilor turistice şi a 
membrilor la târguri naţionale şi internaţionale
·D ezvoltarea de noi produse turistice
·R ealizare de materiale de promovare
·I nstruire pentru personalul angajat în turism
·S chimb internaţional de bune practici în 
contextul proiectelor UE

Persoană de contact:
Carmen Chaşovschi
tel: +40 230 531 977
e-mail: contact@bucovinaturism.ro
web: www.bucovinaturism.ro

Clusterul 

Pol de competitivitate 

IND-AGRO-POLE

Anul înfiinţării: 2011
 51Număr membri:

producţie şi inginerie; Sector de activitate: 
industria alimentară şi agricultură
Activităţi principale:
·C ooperare
·C ercetare, dezvoltare, inovare
·I nstruire
·M arketing şi relaţii publice
·N etworking şi internaţionalizare

Persoană de contact:
Cornelia Muraru-Ionel 
tel: +40 742 226 193
e-mail: cornelia.muraru@gmail.com
web: www.inma.ro/indagropol 

IMAGO-MOL - 

Clusterul Regional Inovativ 

de Imagistică Moleculară 

și Structurală Nord-Est

Anul înfiinţării: 2012
8Număr membri: 

sănătate şi medicină; Sector de activitate: 
tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor; 
imagistică medicală
Activităţi principale:
·D ezvoltarea unui plan de acţiune 
strategic pentru sprijinirea dezvoltării 
competitive a sectorului imagisticii 
moleculare, funcţionale 
şi structurale în Regiunea 
de Nord-Est România.

Persoană de contact:
Vasile Fotea
tel: + 40 232 266 831
e-mail: imago.mol@gmail.com
web: www.imago-mol.ro

Anul înfiinţării: 2013
Număr membri fondatori: 21
Sector de activitate: 
tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor
Activităţi principale: 
·Promovarea şi susţinerea intereselor  
comune ale sectorului IT&C din regiune
·Consolidarea procesului de interacţiune  
dintre firme, mediul de cercetare şi 
instituţiile publice 
·Creşterea competitivităţii regionale a  
învăţământului de IT&C
·Atragerea de resurse pentru dezvoltarea  
sectorului inovativ de IT&C 

Persoana de contact: 
Alina Popa
tel: +40 232 235 100, int. 207
e-mail: euronest@yahoo.com

Clusterul 

new media 

ICONIC din Iași

Anul înfiinţării: 2012
23Număr membri: 

 Sector de activitate:
tehnologia informaţiilor 
şi comunicaţiilor
Activităţi principale:
·N etworking şi conexiuni internaţionale
·A cces facil la instruire
·T ransfer de tehnologie
·A ctivităţi de lobby

Persoană de contact:
Marius Alexa
tel: +40 745 501 941
e-mail: contact@iconic-cluster.net
web: www.iconic-cluster.net

Cluster 

Regional Inovativ 

EURONEST IT&C HUB 
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