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08.07. Patrimoniul național și dezvoltare a societății
În economia bazată pe o competiție acerbă pentru piețe, un rol important pentru dezvoltarea
business-ului constă în crearea unor mecanisme, care ar facilita identificarea unor noi piețe, ar
dezvolta competitivitatea întreprinderilor prin concentrarea eforturilor întreprinderilor spre
anumite domenii de interes comun.
În acest context, asocierea întreprinderilor și al altor actori relevanți în formă de clustere pot
deveni o soluție promițătoare datorită faptului că oferă legături de cooperare între companii,
companii și instituții de cercetare/universitare, precum și organele administrației publice.
Clusterele pot avea un impact benefic atât asupra întreprinderilor participante, cât și asupra
economiei, sectoarelor economice, regiunilor şi ţării, în ansamblu.
Pentru Republica Moldova procesul de asociere a întreprinderilor în clustere abia își ia avântul,
fiind sprijinit de adoptarea de către Guvernul Republicii Moldova în 2013, a Conceptului de
dezvoltare clusterială în sectorul industrial, care conţine: premisele pentru dezvoltarea clusterelor
în sectoare industriale, scopurile şi obiectivele politicii clusteriale, etapele de implementare a
politicii, mecanisme de sprijin din partea statului a dezvoltării clusterelor, precum și un set de
acţiuni. În acelaşi timp, crearea şi dezvoltarea clusterelor trebuie armonizate în cadrul mai extins
al planurilor de dezvoltare regionale şi naţionale. Totodată, pentru a consolida capacitatea
tuturor actorilor să coopereze între ei, este recomandabil să se fortifice dezvoltarea şi punerea în
aplicare a politicii de dezvoltare a clusterelor. Printre măsurile suplimentare care trebuie luate în
considerare pentru dezvoltarea politicii

clusteriale, pot fi menţionate: promovarea şi

sensibilizarea întreprinderilor cu privire la noile oportunităţi legate de dezvoltarea clusterelor;
identificarea acelor întreprinderi care vor forma nucleul clusterului şi componenta inovatoare;
elaborarea documentelor de politici privind organizarea asocierilor de tip cluster.
Scopul proiectului este de a elabora un Ghid metodic privind crearea și organizarea clusterelor
în Republica Moldova
Realizarea scopului propus necesită îndeplinirea următoarelor obiective:
1) Analiza experienței străine privind organizarea și dezvoltarea clusterelor
2) Identificarea beneficiilor, premiselor, riscurilor și obstacolelor privind crearea clusterelor
3) Descrierea etapelor necesare creării și organizării clusterelor.
În procesul cercetării au fost utilizate următoarele metode:

 Metodele ştiinţifice generale: abordarea sistemică, analiza şi sinteza, abordări
logice, analiza monografică, metoda analogiilor, metoda tipologiilor, analiza critică şi
generalizarea literaturii ştiinţifice, a bazei normativ-juridice, a materialelor analitice, precum şi a
altor materiale referitoare la problemele cercetate, etc.
 Metodele economice: comparaţia, gruparea, etc.
Noutatea rezultatelor cercetărilor este determinată de faptul că până în prezent nu a fost
elaborat un ghid metodic pentru Rep. Moldova, care ar prevede formele posibile de creare și
organizare a clusterelor, precum şi prezentarea etapelor necesare care reglementează procesul
respectiv.
În rezultatul cercetării efectuate de echipa tinerilor cercetători a fost elaborat Ghidul
metodic: Crearea și organizarea clusterelor în Republica Moldova, care a fost prezentat
Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, iar rezultatele
proiectului au fost diseminate în cadrul unei mese rotunde cu invitarea actorilor și a factorilor de
decizie.
Propunerile elaborate în cadrul proiectului pentru tineri cercetători pot fi utilizate de către
reprezentanții mediului de afaceri - potențialii membri ai clusterelor, dar și de factorii de decizie
politică care sunt responsabili de crearea și organizarea proceselor de clustering în Rep.
Moldova.

