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SINTEZA 

 

În economia contemporană asistăm la amplificarea preocupărilor legate de tematica clusterelor 

creativ-inovative şi a oraşelor creativ-inteligente, problematică de mare complexitatea care reclamă 

abordări nuanţate, trans şi interdisciplinare, care permit surprinderea dinamicii accelerate.  

Problematica economiei creative şi a societăţii bazate pe cunoaştere şi inovare prezintă un mare 

grad de complexitate şi are puternice inserţii şi efecte propagate nu numai în plan economico-

financiar, ci şi în plan social, cultural şi moral.  Compleitatea tematică reclamă o abordare holistă 

integrativă care îmbină demersurile specifce macroeconomiei, mezzoeconomiei (la nivel sectorial şi 

respectiv local, regional) şi implicit microeconomiei.  

Principalul obiectiv al tezei de doctorat a vizat realizarea unei incursiuni în problematica 

clusterelor creativ-inovative şi a oraşelor creativ-inteligente şi identificarea aspectelor specifice ale 

implementării acestor concepte în România. Lucrarea semnalează încă de la început complexitatea 

acestor teme şi efectele pe care le putem anticipa legat de implementarea acestora în practică. 

În vederea atingerii acestui obiectiv general teza de doctorat a avut în vedere şi o serie de 

subobiective care au vizat, în principal:   

 identificarea principalelor abordări teoretico-metodologice pe baza analizei critice a abordărilor 

din literatura de specialitate; 

 investigarea unor exemple de bună practică, cu referire atât la clusterele creativ-inovative, cât 

şi la oraşele creativ-inteligente şi ancorarea în cadrul tendinţelor ale evoluţiei de pe plan 

internaţional şi în special pe plan european; 

 realizarea propriei cercetări prin care s-a încercat validarea în cazul României a principalelor 

ipoteze de lucru şi a abordărilor identificate în literatura de specialitate. 



Pentru atingerea obiectivului general şi a subobiectivelor de cercetare urmărite prin realizarea 

acestei teze de doctorat, lucrarea a fost structurată în trei secţiuni care includ nouă capitole în cadrul 

cărora s-au prezentat într-o ordine clară şi logică principalele problematici specificei temei de 

cercetare.  

 În secţiunea I (capitolele 1-4), s-a procedat la o expunere teoretică şi la o analiză critică a 

principalelor concepte, abordări şi tendinţe legate de clusterele creativ-inovative şi oraşele 

creativ-inteligente.  

 În cea de-a doua secţiune (capitolele 5, 6) s-au prezentat rezultatele propriei cercetări realizate 

pe problematica clusterelor creativ-inovative.   

 Secţiunea III (capitolele 7 şi 8) include unele aspecte specifice legate de problematica oraşelor 

creativ-inteligente bazate atât pe propriile cercetări (capitolul 7), cât şi pe ilustrarea unor 

exemple de bună practică identificate în România (oraşele Cluj şi Iaşi - capitolul 8).  
 

O parte a rezultatelor propriei cercetări doctorale au fost validate prin supunerea atenţiei unora 

dintre problematicile analizate unor grupuri de specialişti din ţară şi din străinătate prin diseminare, 

care a inclus atât participarea la o serie de manifestări ştiinţifice, cât şi publicarea unor articole care 

sunt precizate în cadrul bibliografiei şi listei de lucrări.  

Aşa cum se poate sesiza lucrarea are o structură complexă şi include o varietate de aspecte care au 

în vedere atât abordări teoretico-metodologice, cât şi o serie de aspecte concrete care pot fi utile 

decidenţilor de pe diferite paliere decizionale (micro, mezzo şi macroeconomic).  

Prima secţiune se înscrie în contextul amplu al cercetărilor din domeniul clusterelor creativ 

inovative şi al oraşelor cretiv-inteligente şi prezintă în mod sintetic stadiul cunoaşterii în domeniul 

tematicii tezei de doctorat. Secţiunea I (formată din primele patru capitole) s-a bazat în principal pe 

investigarea literaturii de specialitate. Sunt tratate elemente teoretice privind clusterele şi comunităţile 

creativ-inovative utilizând în acest sens surse bibliografice care aparţin fluxului principal de publicaţii 

(cărţi, studii, rapoarte de cercetare, articole cotate ISI Thomson sau în baze de date internaţionale) 

recunoscute la care am avut acces în calitate de doctorand al ASE-ului.  

Pentru a evidenţia unele elemente relevante pentru surprinderea stadiului cunoaşterii în domeniu 

din punct de vedere metodologic s-a recurs în principal la utilizarea următoarelor metode de cercetare: 

documentarea bibliografică, cercetarea descriptivă, analiza critică şi sinteza. 

Capitolul 1 este dedicat unor delimitări conceptuale utile pentru analiza clusterelor în cadrul 

dezbaterilor contemporane din domeniu. 



Capitolul 2 a vizat identificarea unor exemple de bună practică internaţională din domeniul 

clusterelor creativ-inovative. În acest sens au fost trecute în revistă unele exemple de bună practică 

identificate pe plan internaţional şi a fost pusă în evidenţă diversitatea multiplelor maniere de aplicare 

a conceptului de cluster creativ-inovativ. În cadrul acestui capitol se evidenţiază în mod explicit rolul 

managementului creativ şi inovativ şi al decidenţilor de pe diferitele paliere decizionale care au un rol 

activ în funcţionarea unor astfel de structuri colaborative. 

Capitolul 3 se referă la problematica dezvoltării oraşelor creative-inteligente.  

Capitolul 4 descrie principale provocări şi oportunităţi cu care se confruntă comunităţile creativ-

inteligente de tipul oraşelor creative sau al oraşelor inteligente. 

Provocările legate de implementarea în practică a clusterelor creativ-inovative şi a oraşelor 

creativ-inteligente se transformă în oportunităţi şi factori determinanţi cu efecte benefice potenţiale 

asupra dezvoltării inteligente, sustenabile şi incluzive la nivel regional. Amploarea luată de aceste 

subiecte la nivel internaţional (atât în plan teoretic cât şi în plan practic aplicativ) atestă realul interes 

al tematicii tezei de doctorat care promovează în mod explicit structuri de tip colaborativ la nivel 

trans-frontalier, naţional, regional sau, după caz, sectorial. 

Obiectivul principal asumat prin realizarea acestei lucrări a avut în vedere: studierea şi cercetarea 

tematicii la nivel naţional şi internaţional; analiza situaţiei din România; identificarea tendinţelor şi a 

perspectivelor de dezvoltare de pe plan naţional a clusterelor creativ-inovative şi oraşelor creativ-

inteligente; promovarea unor exemple de bune practici, ca premise ale unei dezvoltări inteligente, 

sustenabile şi incluzive. 

Sub egida „Strategiei Europa 2020” problematica tezei de doctorat şi principalele subiecte 

abordate în cadrul acesteia au un rol esenţial asupra proceselor de convergenţă şi de competitivitate 

economico-socială, prin diminuarea declajelor dintre regiuni şi prin crearea premiselor favorabile de 

dezvoltare inteligentă, sustenabilă şi incluzivă, marcată de valorizarea potenţialului creativ-inovativ 

şi a inteligenţei membrilor unei comunităţi. 

Pentru realizarea acestui obiectiv general s-au parcurs unele stadii de cercetare intermediară, ce 

au avut în vedere atingerea unor subobiective:  

 Asigurarea unui fundament solid al cercetării, prin studierea literaturii de specialitate şi apelarea 

la publicaţii relevante incluse în fluxul principal de publicaţii, cu referire specială la cele care au 

apărut în ultimele decenii. 



 Identificarea şi analiza celor mai bune practici la nivel internaţional şi analiza măsurii în care o 

parte a acestor experienţe pot fi adaptate ulterior specificului naţional şi teritorial. 

 Efectuarea unei radiografii cât mai riguroase şi pertinente a situaţiei din României cu proiecţii 

corespunzătoare în plan teritorial, pentru identificarea zonelor care au potenţial de clusterizare, 

precum şi a comunităţilor locale care au parcurs deja unele etape pentru transformarea în centre şi 

aglomerări urbane creativ-inteligente.  
 

Cercetarea îmbină demersul de factură teoretico-metodologică, cu cel aplicativ şi strategico-

operaţional. Principalele contribuţii pe care consider că le-am realizat prin această lucrare sunt: 

 dezvoltarea planului conceptual al clusterelor creativ inovative şi al comunităţilor creativ 

inteligente prin adaptarea la specificul naţional şi local-regional;  

 realizarea unor analize critice comparative între bunele practici identificate la nivel 

internaţional şi cele de la nivel local,  

 elaborarea unui set de recomandări pe baza rezultatelor obţinute prin propria cercetare 

doctorală. Aceasta s-a centrat pe aplicarea unor metode de cercetare calitativă şi cantitativă, 

prin care s-au evidenţiat unele dintre percepţiile actorilor economici asupra problemelor 

abordate în cadrul cercetării doctorale. 
 

Pentru a surprinde abordările recente din domeniul de cercetare doctorală, am pornit de la 

investigarea literaturii de specialitate şi am încercat să identific principalele direcţii şi tendinţe 

exprimate de către experţii din domeniu. Evidenţierea acestor abordări s-a realizat printr-o analiză 

critică a diverselor abordări din literatura de specialiate, fapt ce a permis sublinierea relevanţei acestor 

tematici pe plan naţional, local-regional şi internaţional. 

Identificarea şi evidenţierea bunelor practici oferă posibilitatea de analiză a modelelor de success 

şi permit o eventuală adaptare a acestora la specificul naţional. În contextul tematicilor studiate, 

exemplele de succes constituie o sursă veritabilă de cunoştinţe şi informaţii.  

Pornind de la imperativele alinierii României în raport cu cerinţele, perfomanţele şi tendinţele 

mondiale de dezvoltare, considerăm că va fi necesară elaborarea unei strategii adecvate care să aibă 

proiecţii corespunzătoare la nivelul unui set coerent de politici şi măsuri concrete de acţiune atât în 

plan microeconomic, cât şi în plan mezo şi macroeconomic. 

 



Aşa cum se evidenţiază pe larg în curprinsul tezei de doctorat, problematica clusterelor şi 

comunităţilor creativ-inovative este tratată sub mai multe aspecte, în esenţă rolul primordial al acestor 

structuri colaborative  fiind cel de asigurare a interacţiunii dintre actorii economici de la nivel sectorial 

sau local-regional, pentru a stimula productivitatea, eficienţa şi eficacitatea, ca premise ale creşterii 

performanţei economice.  

Teza de doctorat evidenţiază şi evoluţia structurii clusterelor de-a lungul timpului, cu referire 

specială la evoluţiile recente care au în vedere o trecere treptataă de la modelul Triple Helix, la 

modelele Quadruple Helix şi Quintuple Helix, cu accent pe componentele legate de  protecţia mediului 

şi de implicarea activă a societăţii civile. Modelul propus de Michael Porter este unul din pilonii 

importanţi pentru studiile din domeniul clusterelor.  

La nivel european au fost înfiinţate organizaţii care identifică, evaluează şi monitorizează 

activitatea clusterelor. Astfel în teză sunt prezentate în mod explicit „Observatorul European al 

Clusterelor” şi „Secretariatul European pentru Analiza Clusterelor” care sunt două dintre cele mai 

cunoscute organizaţii cu atributii in domeniu. 

Observatorul European al Clusterelor este o platformă online lansată în anul 2007, care oferă 

informaţii şi analize legate de clustere şi competitivitate, respectiv de politicile în acest domeniu din 

Europa. 

Secretariatul European pentru Analiza Clusterelor promovează excelenţa în managementul 

clusterelor, oferind evaluări şi analize comparative, respectiv certificări în domeniul calităţii 

managementului.  

Comisia Europeană a demarat o serie de iniţiative menite să susţină activitatea clusterelor şi să 

extindă bunele practici la nivelul statelor membre. Politicile şi strategiile elaborate în acest sens au 

fost adresate în special cooperării trans-naţionale şi schimbului de experienţă şi bune practici dintre 

clustere. 

Asociaţia Clusterelor din România este una dintre cele mai cunoscute organizaţii la nivel naţional. 

Aceasta urmăreşte susţinerea şi încurajarea dezvoltării clusterelor, având un rol important în 

facilitarea interacţiunilor dintre clusterele naţionale. 

Secţiunea a doua este dedicată problematicii clusterele creativ-inovative în contextul dezvoltării 

inteligente, sustenabile şi incluzive. Această secţiune este una aplicativă şi a constat în aplicarea 

cunoştinţelor şi metodelor de cercetare ştiinţifice identificate în secţiunea I, în vederea verificării 

ipotezelor şi validării posibilităţilor de aplicare în România a unor astfel de abordări.  



Obiectivul urmărit în cadrul acestei secţiuni a fost acela de a sublinia necesitatea unei abordări 

practice în domeniul analizei efectuate asupra clusterelor creativ-inovative. 

În acest sens, în cele două capitole ale acestei secţiuni s-a procedat la evidenţierea avantajului 

competitiv sustenabil în implementarea clusterelor creativ-inovative la nivelul regiunilor din România 

(capitolul 5) şi, respectiv, la analiza principalilor vectori ai clusterelor: politici, direcţii, strategii, 

finanţări (capitolul 6). 

În cadrul celei de a doua secţiuni a lucrării am realizat o radiografiere a clusterelor din România 

în raport cu domeniul de activitate şi cu distribuţia teritorială a acestora la nivel de macroregiune. 

Localizarea clusterelor în aceeaşi regiune ridică potenţialul economic, social şi cultural al zonei la 

nivel de hub inter-sectorial, datorită concentrării diferitelor domenii de activitate.  Am efectuat o 

analiză la nivel NUTS 2 (Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale pentru Statistică din România) şi am 

observat faptul că repartizarea teritorială a clusterelor din România este neomogenă. Ca urmare a 

avantajelor competitive ce decurg din specificul regional, clusterele şi-au concentrat activitatea în 

anumite regiuni care au un mai mare potenţial pentru domeniul în care activează. 

Prin efectuarea unei analize la nivelul domeniilor de activitate al organizaţiilor (conform 

Nomenclatorului de coduri CAEN), am identificat regiunile cu potenţial de clusterizare. Exerciţiile 

de cartografiere a teritoriilor care evidenţiază concentrarea pe regiuni şi domenii de activitate, pot 

constitui o bază de referinţă pentru identificarea potenţialului de dezvoltare a clusterelor.  

Caracterul complex şi interdisciplinar al cercetării a impus utilizarea în cadrul cercetării dedicate 

clusterelor, atât a metodei calitative cât şi a celei cantitative, în studierea clusterelor.  

În ceea ce priveşte grupul ţintă şi structura acestuia, interviurile au fost adresate actorilor 

economici implicaţi în clustere, şi anume: reprezentanţi ai clusterelor; reprezentanţi ai mediului de 

afaceri şi ai incubatoarelor creativ-inovative; reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior.  

În cadrul analizei cantitative am procedat la realizarea unui chestionar, care a fost aplicat 

organizaţiilor la nivel naţional şi prin intermediul căruia am încercat să analizez percepţia persoanelor 

incluse în eşantion în raport cu următoarele probleme: apartenenţa la un cluster; colaborarea cu alte 

companii; capacitatea de inovare şi analiza nivelului de creativitate al organizaţiei. În vederea 

elaborării acestui chestionar au fost parcurse o serie de etape intermediare:  

 identificarea variabilelor ce urmează a fi analizate în cercetare; 

 configurarea şi adaptarea variantelor de răspuns în funcţie de specificul elementului cercetat 

(întrebări cu răspuns simplu, multiplu, deschis, sau pe bază de scală de măsurare); 



 dimensionarea eşantionului; 

 verificarea şi validarea internă a chestionarului; 

 prezentarea şi analiza rezultatelor obţinute, precum şi a premiselor iniţiale; 

 interpretarea ipotezele de lucru şi analiza rezultatelor obţinute în raport cu alte rezultate obţinute 

în cadrul unor cercetări similare realizate pe plan mondial.  
 

Chestionarul a fost transmis iniţial spre verificare unui număr de zece cercetători pentru validare şi 

configurare. În urma aprecierilor primite, am procedat la modificarea acestuia în conformitate cu cele 

menţionate.  

În cadrul cercetării s-a efectuat şi o analiză de impact a clusterelor, prin adresarea unui set de 

întrebări către membrii clusterelor din România. Scopul acestui demers a fost de a analiza indicatorii 

privind nivelul de inovare, gradul de specializare, deschiderea spre colaborare, indicatori privind 

performanţele financiare şi de sustenabilitate, precum şi nivelul de vizibilitate pe piaţa locală. 

Pe baza rezultatelor obţinute s-a evidenţiat că structurile de tip cluster au un rol important în ceea 

ce priveşte mediul economic, ca urmare a potenţialului acestora de a contribui la creşterea 

competitivităţii şi la sporirea vizibilităţii companiilor atât în interiorul clusterelor cât şi în exteriorul 

acestora, repectiv prin prisma eficientizării proceselor şi a gradului ridicat de inovare. 

În cadrul cercetării doctorale au fost identificaţi şi cei mai importanţi factori care ar putea determina 

companiile să devină membre ale unor clustere: 

 uşurinţa de a avea acces la resursele clusterului (informaţii, experienţă, expertiză, finanţare etc.); 

 inovaţiile aduse pe piaţă de către membrii clusterului; 

 oportunităţile de cooperare cu alte organizaţii similare din cadrul clusterului; 

 creşterea competitivităţii şi a performanţei organizaţiei/companiei ca membru al clusterului. 
 

Domeniile de activitate care au cea mai mare vizibilitate în domeniul clusterelor sunt cele din 

sectorul TIC (tehnologii informatice şi de comunicare), urmat de sectorul consultanţă, financiar-

bancar, publicitate, industrii creative, resurse umane şi contabilitate.  

Pe de altă parte s-au identificat alte două potenţiale direcţii de clusterizare: unul care se 

concentrează în jurul industriei automobile şi unul care urmăreşte devoltarea tehnologiilor alternative 

şi a surselor de energie regenerabilă.  



Abordarea trans-disciplinară este utilă pentru înţelegerea şi aprofundarea modului în care clusterele 

creativ-inovative se pot dezvolta şi, de asemenea, a manierei în care clusterele creativ-inovative pot 

stimula competitivitatea la nivel regional sau sectorial.  

Capacitatea de inovare a mediului de afaceri este un factor esenţial pentru creşterea competitivităţii 

şi pentru dezvoltarea inteligentă, sustenabilă şi incluzivă. Conform rezultatelor propriei cercetări 

reiese că procesul de inovare contribuie într-o tot mai mare măsură la dezvoltarea local-regională şi 

naţioală. 
 

În cadrul celei de a treia secţiuni a fost abordată tema privind comunităţile şi oraşele creativ-

inteligente, considerate a fi un factor cheie pentru dezvoltarea regională. 

În capitolul 7 se face o analiză asupra celor cinci piloni ai prosperităţii oraşelor creativ-inteligente:  

Productivitatea economică (pilonul 1); Infrastructura (pilonul 2); Calitatea vieţii (pilonul 3); 

Egalitatea de şanse, toleranţa şi integrarea minorităţilor (pilonul 4); Mediul înconjurător (pilonul 5). 

În capitolul 8 sunt prezentate două exemple de bună practici de oraşe creativ-inteligente din 

România: Cluj şi Iaşi. 

Ultimul capitol (Capitolul 9) conţine concluzii şi recomandări rezultate din cercetările efectuate, 

având la bază şi fundamentele teoretico-metodologice identificate în literatura de specialitate. 

Marile centre urbane au fost întotdeauna privite ca centre culturale, creative şi promotoare a 

activităţilor economice inovative. Comunităţile creativ-inteligente presupun o strânsă colaborare între 

mediul privat de afaceri şi mediul public şi susţinerea unor parteneriat public-privat. Rolul clusterelor 

creativ-inovative este de a susţine această interactivitate prin realizarea de către toţi partenerii, a 

existenţei unor beneficii comune şi prin asumarea unei viziuni complexe asupra obiectivului asumat 

de performanţă şi de creştere a eficienţei şi eficacităţii în activitatea desfăşurată. 

Abordarea unor exemple de succes în strategia de dezvoltare regională este necesară în contextul 

oraşelor creativ-inovative. Raportarea la principalele abordări şi tendinţe în domeniul oraşelor 

creativ-inteligente este utilă pentru analiza metodelor, politicilor şi instrumentelor de impact în 

dezvoltarea comunităţilor urbane.  

În lucrare au fost prezentate două exemple de bună practică, oraşele Cluj  (cu iniţiativa „Cluj 

Innovation City”) şi Iaşi (care a obţinut statutul de prim oraş creativ din România în urma unei 

competiţii de proiecte organizată de către British Council). S-au prezentat în acest sens o parte din 

procesele care au contribuit la transformarea acestor oraşe în comunităţi creativ-inteligente. 



Pornind de la aceste considerente au fost identificate câteva trăsături reprezentative ale oraşelor 

creativ-inteligente, şi anume: 

 Adaptarea sistemului de învăţământ la cerinţele societăţii, prin dezvoltarea unui sistem de 

învăţământ creativ, bazat pe stimularea potenţialului creativ al fiecărui elev/student. 

 Susţinerea antreprenoriatului creativ-inovativ şi identificarea unor surse alternative de 

finanţare a acestuia ca strategie menită să contribuie la creşterea competitivităţii şi a 

specializării. 

 Promovarea iniţiativelor de cooperare inter-sectorială considerată a fi cheia dezvoltării 

sectoarelor emergente şi a industriilor trans-sectoriale. 

 Integrarea unei viziuni holiste integratoare care să includă componentele sociale şi de protejare 

a mediului înconjurător, ca iniţiativă privind protejarea resurselor limitate, precum şi pe 

facilitarea dezvoltării ramurilor de energie regenerabilă. 
 

Parteneriatele realizate sub forma clusterelor au un efect pozitiv asupra diminuării decalajelor 

dintre regiuni, precum şi în planul realizării convergenţei economice şi dezvoltării inteligente, 

sustenabile şi incluzive în raport cu prerogativele „Strategiei Europa 2020”.  
 

Clusterele şi comunităţile creativ-inovative şi inteligente pot oferi soluţii viabile de relansare 

economică, asigurând vitalitate, sustenabilitate şi avantaj competitiv atât actorilor participanţi în astfel 

de forme de conlucrare, cât şi comunităţilor locale care susţin dezvoltarea pe termen mediu şi lung a 

acestora. 
 

Studiile elaborate de către URBACT la nivelul internaţional pentru diferenţierea oraşelor  în funcţie 

de pilonii de performanţă au constituit o bază pentru cercetarea proprie.  

Având în vedere că în România nu a fost făcută o astfel analiză până în prezent, am considerat că 

este necesar să analizez percepţia locuitorilor în funcţie de elementele caracteristice oraşelor 

inteligente. Aspectele relevante pentru analiza nivelului de prosperitate au fost gupate în cinci grupe: 

productivitate, infrastructură, calitatea vieţii, egalitatea dintre indivizi şi calitatea mediului 

înconjurător. 

Aşa cum reiese din studiul realizat, oraşele creativ-inovative se diferenţiază de cele tradiţionale  

printr-un nivel ridicat de prosperitate, multiculturalism, toleranţă şi diversitate, inovare şi 

creativitate. 
 



Exemplele de bună practică prezentate în cadrul lucrării, demonstrează că performanţele ridicate 

sunt rezultatul experienţei şi specializării organizaţiilor, bazându-se pe competenţa şi expertiza 

acumulată, dar şi pe stabilirea unei strategii adecvate. 
 

Împărtăşesc convingerea că, atât la nivel local cât şi la nivel naţional, oraşele creativ-inovative şi 

inteligente vor cunoaşte o importantă dezvoltare în viitor, fiind considerate drept veritabili „poli de 

competitivitate” , fapt care poate contribui la o dezvoltare inteligentă, sustenabilă şi incluzivă a 

României, pe termen mediu şi în mod special pe termen lung. 
 

Comparativ cu alte studii similare realizate în domeniu, cercetarea mea doctorală a  militat pentru 

o îmbinare a celor două teme, sub aspect cauzal şi de interdependenţă, întrucât consider că sinergia şi 

acţiunea concertată a acestora determină nivelul de dezvoltare al unei comunităţi sau chiar regiuni.   

Motivul pentru care am recurs la această interconexiune a temelor este dat de contextul general 

macroeconomic al schimbărilor de viziune şi perspectivă, pentru a asigura o dezvoltare inteligentă, 

sustenabilă şi incluzivă, cu accent pe componentele creativ-inovative şi inteligente, fapt care conferă 

un plus de valoare şi conduce către o evoluţie pe traseul unei economii şi societăţi bazate pe 

cunoaştere şi inovare. 

În ceea ce priveşte principalele delimitări teoretico-metodologice şi conceptuale utilizate pe 

parcursul lucrării, s-a recurs atât la investigarea literaturii de specialitate pentru a identifica nu numai 

principalele concepte, orientări şi tendinţe manifestate pe plan naţional şi interanţional, cât şi la 

selectarea unora dintre cele mai reprezentative exemple de bună practică cu relevanţă pentru propria 

cercetare doctorală. 
 

Referitor la propria cercetare doctorală, aceasta a recurs la o combinare a metodelor de analiză 

calitative, cantitative şi descriptive. Valorificarea şi validarea pe traseu a rezultatelor propriei cercetări 

s-a efectuat atât prin publicarea unor articole cât şi prin diseminarea rezultatelor în cadrul unor 

manifestări ştiinţifice (naţionale şi internaţionale), în cadrul cărora o parte  a rezultatelor au fost 

prezentate şi supuse unor dezbateri în cadrul unor paneluri de experţi din mediul academic şi de 

afaceri. 

Această lucrare de cercetare doctorală conţine atât abordări empirice, cât şi abordări pragmatice, 

care consider că pot fi utile pentru posibile cercetări viitoare. 

 



Abordările din această teză de doctorat se pot constitui în noi oportunităţi şi direcţii de investigaţie 

pentru cercetări ulterioare, dar pot fi utile şi pentru fundamentarea unor strategii şi politici în domeniul 

clusterelor creativ inovative şi al oraşelor creativ-inteligente, ca bază pentru operaţionalizarea şi 

implementarea cu succes  a unora dintre rezultatele cercetării doctorale. 

Lucrarea ilustrează în principal lanţul interconectat dintre cunoaştere, creativitate şi inovare cu 

aplicabilitate directă în domeniul clusterelor şi comunităţilor creativ-inovative inteligente, fapt ce 

consider că oferă o notă distinctivă cercetării. 

Promovarea în România a tematicii tezei de doctorat poate oferi un avantaj competiv pentru a 

asigura premise favorabile unei dezvoltări inteligente, sustenabile şi incluzive a României, pe termen 

mediu şi lung, în raport cu cele mai moderne abordări de pe plan naţional, european şi internaţional. 

Chiar dacă, pentru moment în România cercetările din acest domeniu sunt încă la început, graţie 

sprijinului, grijei şi dragostei cu care m-a format şi m-a coordonat Doamna Profesor Univ.Dr. Marta 

Christina SUCIU, consider că am reuşit să ofer o perspectivă interesantă de abordare. Încurajările 

dânsei şi sprijinul necondiţionat pe care mi l-a oferit de fiecare dată, printr-o atentă şi minuţioasă 

îndrumare de care am beneficiat în toţi aceşti ani ai cercetării doctorale, m-au ajutat şi m-au făcut să 

reuşesc,  în ciuda dificultăţilor inerente unei cercetări complexe de mare anvergură.  

Trei ani de muncă susţinută nu au făcut decât să îmi stimuleze interesul pentru această temă.  

Am avut şansa să beneficiez, pe lângă expertiza îndelungată a tuturor membrilor Comisiei de 

îndrumare cărora le mulţumesc pe această cale (Doamna Profesor Univ. Dr. Luminiţa 

CONSTANTIN, Preşedinte al Asociaţiei Române de Studii Regionale; Domnul Profesor Univ. Dr. 

Alexandru TAŞNADI şi Domnul Conferențiar Univ. Dr. Grigore PIROŞCĂ) şi de sprijinul competent 

şi avizat al domnului Prof. Univ.Dr. Marian DÂRDALĂ care mi-a fost îndrumător în cadrul 

Proiectului POSDRU „EXCELIS”.  

Mulţumirile mele se adresează întregii echipe a Proiectului POSDRU „EXCELIS”, proiect 

coordonat de către domnul Profesor Univ.Dr. Mihai ROMAN care mi-a facilitat deschiderea apetitului 

pentru cercetarea interdisciplinară prin interconexiunea cu cercetătorii din domeniile economic, 

sociologic şi medical, atât cu cei doctoranzi cât şi cu cercetătorii postdoctoranzi, în special cu cei de 

la aria tematică 3 (coordonaţi în calitate de tutore de către conducătorul meu de doctorat, în persoana 

Doamnei Profesor Univ. Dr. Marta-Christina SUCIU) alături de care am participat la mai multe 

activităţi comune (sesiuni de training, ateliere de lucru tematice, conferinţe). 

 



Mă voi strădui să continui preocupările atât în planul cercetării academice (prin realizarea unei 

cercetări postdoctrorale) cât şi în planul implementării în mediul de afaceri din România a ideilor 

promovate în această teză de doctorat, cu referire specială la promovarea clusterelor şi comunităţilor 

creativ-inovative şi inteligente. 

 


