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Europa 2020 este o strategie pe 10 ani a Uniunii Europene, care a lansat o viziune pentru 

economia Europei, bazată pe o coordonare extinsă a politicilor economice și fiscal-bugetare, 

având ca principal scop crearea unor condiții prielnice creșterii economice inteligente, durabile şi 

favorabile incluziunii. Pentru ca acest lucru să fie posibil, Uniunea Europeană şi-a fixat 5 obiective 

esențiale pe care intenționează să le atingă și care acoperă următoarele domenii: ocuparea forței 

de muncă, educația, cercetarea şi inovarea, incluziunea socială şi reducerea sărăciei, energia şi 

schimbările climatice. 

 

Se pune întrebarea, oare cum putem introduce elementul ”smart” în structura organizatorică a 

ecosistemului socio-economic, respectând principiile sustenabilității? Sau, unde este rolul și locul 

comunităților în implementarea strategiilor de dezvoltare?  

 

Am constatat cu toții că dezvoltarea regiunilor statelor membre UE este foarte diferită. 

Schimbările micro și macroeconomice din ultimii ani au produs și comunități sărace, localități 

părăsite și, totodată, au afectat serios patrimoniului natural și cultural.  

Stadiul actual al comunităților locale necesită o abordare complexă și profundă, care se regăsește 

printre principiile clusterizării.  

 

Clusterul reprezintă o formă modernă de organizare, care asigură cadrul optim pentru cooperare 

între mediul economic, universități, centre de cercetare, școli vocaționale, administrații publice 

locale, instituții guvernamentale și alte organizații catalizator, care conlucrează cu scopul 

dezvoltării unui sector economic. 

Spre deosebire de alte tipuri de organizații / asocieri / parteneriate, clusterul este orientat spre 

piață, în beneficiul membrilor săi, care se află într-o relație strânsă de colaborare, folosind 

acumulările expertizei, învățării comune și a sinergiilor pentru a deveni mai competitivi în 

contextul globalizării și pentru a contribui la crearea unui mediu regional viabil. 

  

Un element important în fiecare cluster este inovația, iar cele mai eficiente clustere din Europa au 

activitatea bazată pe potențialul regional uman și natural. În ceea ce privește capitalul uman,  



 
 

 

acesta trebuie să fie format în concordanță cu cerințele pieței muncii, conectând mediul 

educațional la cel economic și invers.  

 

Într-o abordare nouă și sănătoasă, IMM-urile competitive reprezintă entități care desfășoară 

activități economice cu efect benefic asupra comunităților, identificând nevoile reale ale 

societăți,  asigurând locuri de muncă durabile și oferind produse și servicii de care oamenii din 

aceste regiuni au nevoie. În momentul de față, companiile, universitățile, centrele de cercetare 

dar și administrațiile publice încearcă să rezolve singure problemele, fără să existe un 

management participativ între entități și fără să existe activități interactive. Astfel se explică și lipsa 

coeziunii între anumite regiuni ale țării, care împreună ar putea contribui la o Românie mai 

competitivă și sustenabilă. 

  

Domeniile creative și cele ale cercetării reprezintă identitățile și valorile unei țări. Cu cât aceste 

domenii sunt mai conturate și mai bine definite prin valorificarea resurselor, cu atât societatea va 

cunoaște mai repede bunăstarea. Un exemplu în acest sens este turismul, un domeniu bazat pe 

experiență, tradiție,  cu un potențial extraordinar, neexploatat suficient și unde este necesară o 

abordare nouă, mai profundă, care nu poate fi exprimată doar în indicatori economici. De 

asemenea, sănătatea și bunăstarea omului demonstrează a fi prioritare în toate strategiile de 

dezvoltare ale Europei și ale țărilor membre Uniunii Europene. 

 

Aceste strategii stau la baza programelor de finanțare, cum ar fi de exemplu cel mai 

comprehensiv program de cercetare-inovare, intitulat “Orizont 2020”. Din  totalul de 80 de 

miliarde de euro, 7,472 miliarde de euro sunt destinate stimulării sectorului ”Health and 

Wellbeing”. Astfel, balneologia ca și știință, împreună cu turismul pot deveni un instrument de 

excelență al României. 

  

Se pune întrebarea, cum conservăm valorile care creează certificatul de unicitate, autenticitate și 

de excelență al României? A cui responsabilitate este aceea de a transmite mai departe valorile? 

Ce se va întâmpla cu experiența acumulată la nivelul comunităților? Cum pot fi implicați în acest 

fenomen tinerii din ziua de azi? Este, oare, numai rolul universităților? Cine își asumă 

responsabilitatea pentru dezechilibrul dintre dorințele tinerilor și așteptările mediului economic, 

sau dintre  viziunea universităților și necesitatea comunităților? 

 

 
 

Seminarul cu tema “CLUSTERE NON-INDUSTRIALE – catalizatori în dezvoltarea socio-economică 

echilibrată”, își propune să răspundă la aceste întrebări și să aducă la aceeași masă a discuțiilor 

actorii importanți care să înțeleagă rolul clusterelor în dezvoltarea economică și socială a țării 

noastre, și care să pună bazele unei dezvoltări moderne a României prin clustere non-industriale, 

care să vizeze conservarea, promovarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural. 

 

 


