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Ce înseamnă un cluster?



Organizatiile de tip cluster 

apar ca ciupercile pe tot 

cuprinsul Europei!





Dar de ce toată această nebunie despre clustere? 



Aspecte cheie care vor fi abordate

• Ce sunt clusterele?

• Care sunt tipurile de clustere?

• Chiar sunt importante clusterele?

• Beneficii pentru companii in cadrul unui 

cluster

• Conditii primare pentru un cluster de 

succes

• Situatia clusterelor in Regiunea Nord-Est



Ce sunt clusterele?

“Asocierea mai multor companii și 

organizații formal independente, 

situate în aceeași zonă 

geografică/regiune, care au 

producții similare sau contribuie la 

fabricarea unor produse similare”

Scop: cooperare pentru a deveni 

mai  competitivi si pentru a avea 

mai mult succes. Sursa: Clusterele si noua economie 

competițională, Michael E. Porter 

(Harvard Business Review)



Tipuri de clustere

• Naționale - Concentrate pe rezolvarea unor probleme naționale (ex. 

infrastructura, mediu, etc);

• Regionale - Concentrate pe creșterea competitivității internaționale a 

firmelor,  punând la dispoziție infrastructura hard si soft corespunzătoare 

sectoarelor industriale cheie. Construite ținând cont de punctele forte ale 

regiunii

• Comerciale - Grup de firme decise sa lucreze împreună pe probleme 

specifice



Da, clusterele sunt  foarte importante! (1)

• 38% din locurile de munca din Europa sunt create de clustere 

(așa-numitele "centre sectoriale regionale");

• Exista circa 1.350 clustere monitorizabile statistic in Europa din 

care 150 sunt considerate de clasa mondiala din punct de 

vedere al nr. de angajați, dimensiune, concentrare si 

specializare;

• Conform European Cluster Excellence Scoreboard , pentru un 

anumit număr de industrii si sectoare selectate, 33,3% din 

companiile membre in clustere au prezentat o creștere cu 10% 

a numărului de angajați in 2016-2019 comparativ cu 18,2% din 

companiile active in afara clusterelor.

Sursa: Platforma Europeana de 

Colaborare a Clusterelor



Da, clusterele sunt  foarte importante! (2)

• Companiile membre in clustere puternice sunt mult mai 

inovative decât alte companii!

• Regiunile care au clustere puternice atrag mai mult capital de 

risc decât alte regiuni;

• Clusterele puternice creează un nivel ridicat de antreprenoriat

• Clusterele sunt "magneți" ai forței de munca înalt calificata;

• Clusterele conduc la niveluri salariale mai mari precum si la 

creștere bazata pe valoare adăugată.

Sursa: Platforma Europeana de 

Colaborare a Clusterelor



Beneficii pentru companiile din cadrul unui cluster

• acces la informații despre context, tendințe, competitori, piețe;

• acces la competente de cercetare si inovare, testare (prin partenerul academic si de 

cercetare);

• acces la educație/formare (prin partenerul de profil atras in cluster), 

• acces la servicii de consultanta pentru elaborare proiecte, studii, analize, etc si acces

mai bun la finanţarea proiectelor proprii prin parteneriate;

• participarea la evenimente tematice de tip matchmaking, brokeraj, misiuni economice,

targuri tehnologice;
• creşterea şanselor de succes pentru start-up-uri şi spin-off-uri;
• reducerea costurilor, prin posibilitatea aprovizionării în cantităţi sporite
• creşterea gradului de eficienţă economică a companiilor datorită relaţionării facile şi

rapide cu clienţii şi furnizorii
• premize pentru a face faţă noilor provocări economice: schimbări rapide în sistemele

de producţie;
• şanse sporite de internaţionalizare a afacerilor.



Conditii primare pentru un cluster de succes

• Încrederea între membri;

• Cooperare dinamică şi deschisă;

• Participare voluntară;

• Existenta unei "mase critice" - o serie de activităţi şi companii
complementare, interconectate printr-un interes comun, bazat pe
competenţele existente;

• Asigurarea unei identităţi comune, respectiv a unei strategii comune
de dezvoltare bazate pe compeţente comune şi complementare;



Clusterul Regional 

Inovativ de Bioeconomie

Suceava-Botoșani
(constituire 20 octombrie 2016)

Clusterul Lemnului Bucovina
(constituire 31 mai 2017)

Clusterul Regional de Cercetare, 

Inovare şi Transfer Tehnologic în Agricultură

şi Siguranţă Alimentară (CITTASA)
(constituire ianuarie 2016)

IND-AGRO-POL

Clusterul pentru Zootehnie

si Agricultura “Agro-Ferma”
(constituire mai 2017)

Judetele BT, IS, VS

Clusterul Regional de 

Agricultura Biologica 

BioN-Est, Iasi
(constituire mai 2017)(constituire 11 iulie 2019)

(constituire 28 

iulie 2020)

Asociatia Cluster 

RENEW/REGENERARE
(constituire

17 septembrie 2020)

Fundatia “Alaturi de Voi

Romania”/Cluster 

“Acceleratorul de 

Intreprinderi Sociale (AIS)”
(constituire 2019/2021)

17

(constituire

decembrie 2019)
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[ Contact

Lt. Drăghiescu nr. 9

610125, Piatra Neamț

România

0233 218.071

0233 224.168

0741 230.230

www.adrnordest.ro

www.inforegionordest.ro

0233 218.072 adrnordest@adrnordest.ro

company/adrnordest adrnordest

Ovidiu Savu, Biroul Cooperare Externa

ovidiu@adrnordest.ro

Tel: 0749 077.168

Va stau la dispoziție pentru mai multe informații!
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