
 
Newsletter-ul nr. 5 dedicat proiectului ClusterPoliSEE prezintă activitatea grupurilor de lucru, 
rezultatele acțiunilor pilot, precum și noutăți și evenimente de interes din zona clusterelor. 
 
Deveniți membru al platformei de învățare S3 ClusterPoliSEE 
 
Platforma S3 este un sistem de învățare privind politicile de clustere, scopul ei fiind de a 
îmbunătăți politicile de clustere utilizând învățarea prin cooperare. Ea este adresata celor 
implicați în zona de clustere, precum: reprezentanți ai instituțiilor responsabile privind politica 
de clustere, instituții de transfer tehnologic și inovare, asociații de clustere etc.  
Accesul la platforma este liber și presupune înregistrarea online pentru a beneficia de toate 
facilitățile oferite. 
Platforma de invitare S3 ClusterPoliSEE este disponibilă online la adresa: 
www.clusterpolisees3.eu. 
 
Grupul de lucru „Inovare și Dezvoltare Clustere prin activități de Cercetare & 
Dezvoltare” 
 
Obiectivul principal al grupului de lucru este definirea condițiilor pentru a crea un sistem 
efectiv de Cercetare și Dezvoltare și politicile de clustere necesare. 
Regiunea Emilia-Romagna, liderul grupului de lucru, a realizat o analiză strategică a 
clusterului biomedical din regiunea Mirandola, având ca rezultat doua recomandări: 
- „recomandări transversale” menite să îmbunătățească domeniul de activitate în ansamblu: 
lipsa de educație și programe de instruire; dezvoltarea de parteneriate cu bănci și instituții 
financiare; colaborare mai buna intre centrele de cercetare regionala, universități și firme; 
atragerea de noi companii în zona. 
- „recomandări de nivel strategic” adresate nevoilor companiilor: sprijinirea internaționalizării 
companiilor; investiții continue în cercetare și dezvoltare și transferarea inovării către 
companii; necesitatea de a îmbunătăți și investi în programe de cercetare; necesitatea de a 
contacta noi potențiali clienți.  
 
Grupul de lucru „Noi aptitudini și creare de locuri de munca” 
 
Obiectivul acestui grup de lucru este de a defini cadrul politicilor de clustere pentru a 
îmbunătăți numărul și calitatea locurilor de munca create în clustere. 
ADR Nord-Est, coordonatorul acestui grup de lucru, împreună cu Asociația Pannon 
Business Network și Agenția pentru Dezvoltare Maribor, au dezvoltat un nou mecanism de 
învățare capabil sa fie utilizat ca referință în domeniu, pe platforma web dedicată. 
Câteva din concluziile grupului de lucru: 
- una dintre zonele cele mai importante de îmbunătățire a performantei economice este 
capacitatea sistemului de educare și instruire de a intra în contact cu clusterele și de a 
coopera 
- existenta unui sistem național de acreditare a clusterelor se dovedește a fi un instrument 
potrivit de a conecta strategiile de dezvoltare a clusterelor cu prioritățile Planurilor de 
Dezvoltare Regională. 
- schimbul de cunoștințe între clustere se bazează pe o comunicare efectiva cu toți partenerii 
implicați 
- instruirea și rețelele de clustere sunt soluții pentru îmbunătățirea calității membrilor  
clusterelor și a managementului acestora 
 
Aceste obiective pot fi atinse cu o mai bună utilizare a fondurilor UE, axate pe ocuparea 
forței de muncă și îmbunătățirea aptitudinilor profesionale, precum și creșterea cooperării 
între țările din regiunea Dunării pentru întărirea sistemelor de clustere. 
 

http://www.clusterpolisees3.eu/


 
 
  
Clusterelor productive - coloana vertebrală a procesului de specializare inteligentă a 
economiei Regiunii Nord-Est 
 
Clusterele reprezintă mecanismul perfect prin care ideile inovative pot fi promovate în 
sectorul industrial și mediul în care instrumente ce pot stimula competitivitatea, inovarea și 
dezvoltarea regională pot fi aplicate cu succes. În aceste sectoare procesul de descoperire 
antreprenoriala poate fi animat și pot fi incurajate crearea de noi legaturi intersectoriale și 
externalizare a cunoașterii.  
 
Deși cea mai săracă regiune din România, în Regiunea Nord-Est au fost activate, in ultimii 3 
ani, 8 structuri asociative de tip cluster, într-un nou efort de a valorifica resursele regionale, 
promovând inițiative de dezvoltare în arii de activitate recunoscute ca având potențial pentru 
creștere și competitivitate.  
 
Analiza profilului clusterelor regionale realizata de ADR Nord-Est în anul 2013 a indicat ca 
posibile zone cu potențial de specializare inteligenta domeniile agroalimentar, textil, sănătate 
și TIC. Cu acest prilej, au fost identificate cele mai importante probleme comune ale 
clusterelor regionale: nevoia de a întregi lanțul valoric cu noi membri, pe de o parte, și 
nevoia de a deveni mai interactive între ele, pe de altă parte, astfel încât să poată exploata 
și beneficia impreuna de anumite produse și servicii pe care le pot furniza unul altuia. 
 
Acțiunea pilot s-a concentrat pe analiza lantului de valori al clusterului productiv Astrico 
Nord-Est, care a inclus si facilitarea organizării unor întâlniri bilaterale de tip business-to-
business (B2B) la nivel sectorial și organizarea unui eveniment intersectorial de tip cluster-
to-cluster în scopul încurajării de noi activități cu beneficii comune pentru toți membrii 
clusterelor, atragerea de noi membri și generarea de activități hibrid utile pentru 
specializarea acestora.  
 
Datorita constrângerilor de implementare ale acestei inițiative pilot (interval de timp pentru 
implementare ianuarie-iunie 2014 și buget limitat al proiectului ClusterPoliSEE pentru 
aceasta activitate), alte 3 clustere regionale (IMAGO-MOL, BioRONE și ICONIC New Media) 
care au fost interesate de a participa la aceasta activitate, au luat parte doar la activitățile de 
dezvoltare și follow-up. 
 
Aceasta a fost prima inițiativă de acest gen în Regiunea Nord-Est. Prin implementarea 
acestei acțiuni pilot au fost atinse următoarele obiective specifice: 

 Obținerea unei imagini clare privind  verigile lipsă în lanțul valoric al unui cluster 

productiv regional, care îl împiedică să exceleze pe piețele existente sau să 

acceseze noi piețe (mai specializate);   

 Definirea și diseminarea unui bazin de potențiali parteneri care pot furniza acestui 

cluster productiv input-ul necesar pentru închiderea acestor lanțuri valorice; 

 Oferirea de asistență tehnică pentru creșterea performanței clusterelor regionale prin 

inovare și cooperare. 

 
Acțiunea Pilot a fost monitorizată de către ADR Nord-Est, împreună cu reprezentanții 
managementului clusterului analizat și a fost evaluata de către consultanții externi contractati 
de Regiunea Marche Italia, coordonatorul proiectului ClusterPoliSEE. 
 
 



 
Evenimente: 
 
- „Noi direcții pentru inovare”, 26-27 Februarie 2015, Brussels 
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/02/26_narratives_innovation_en.htm  
- "Summit-ul 2015 Industrii Inteligente: Impactul Inovării Software", 10-11 Matie 2015, Berlin, 
http://www.artemis-ia.eu/co-summit-2015/index.html     
 
 
Noutăți 
 
”Interconectarea clusterelor pentru Inovare” 
Pe 22 octombrie 2014, 100 de participanți din zona clusterelor (reprezentativi ai rețelelor de 
afaceri, factorii de decizie politică, agenții pentru dezvoltare regională) s-au întâlnit în Viena 
pentru a dezbate politici de clustere care utilizează clusterele ca instrumente suport pentru 
cooperarea cros-sectoriala. 
Mai multe informații, precum și prezentări și fotografii de la conferință se găsesc aici: 
http://www.clusterix.info/. 
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