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Mai mult decât în oricare altă structură economică, succesul clusterelor depinde de abilitatea
managerilor acestora de a armoniza interesele entităților membre, de a asigura vizibilitatea în
exterior a clusterului, de a desfășura o activitate de lobby eficientă la nivelul autorităților locale,
regionale, centrale, de a contribui la internaționalizarea afacerilor întreprinderilor din cluster șamd.

Lucia Seel (Austria) are o experiență de peste 7 ani în elaborarea politicii de cluster la nivel
internațional precum și în ceea ce privește dezvoltarea și managementul clusterelor. A coordonat
programele internaționale ale unuia dintre cele mai importante clustere europene, Clusterland Upper
Austria Ltd, unde a derulat numeroase traininguri. Lucia a jucat un rol activ în numeroase proiecte de
referință la nivel european: European Cluster Excellence Initiative, The European Cluster Observatory,
TACTICS, CLOE – Clusters Linked Over Europe precum și în alte programe (CIP – Competitiveness and
Innovation Programme, INTERREG III and IVC, Central Europe, FP7 – Regions of Knowledge, etc.).
(http://www.luciaseel.eu/);
Lisa Besnard (Franța) Începând cu 2007, Lisa Besnard este manager de proiect în cadrul France
Clusters, rețeaua clusterelor și polilor de competitivitate din Franța, însărcinată cu afacerile
internaționale ale rețelei (proiecte europene, misiuni economice, relații de cooperare inter-clustere). A
lucrat în cadrul reprezentanței permanente a Camerelor de Comerț Franceze la Bruxelles, în cadrul rețelei
EuroInfo Centers (astăzi EEN). Licențiată în management internațional, a absolvit și un curs de master în
Afaceri Publice Europene la Bruxelles. ( http://www.technologyforum.ro/Docs/C2008_Lisa_Besnard.pdf)
Daniel Coșniță (Romania) Inginer (2002) și economist (1999). A
desfășurat o activitate intensivă în domeniul clusterelor începând din 2005. A
derulat exercițiul de cluster mapping în Romînia (2009-2011) și Turcia (2011) și
a contribuit în mod activ la generarea mai multor clustere naționale (SPRINT,
Pro Wood) și transfrontaliere (RO-HU, RO-BG). La ora actuală este președintele
Asociației Clusterelor din România. (http://www.clustero.eu/en/).
Venind în întâmpinarea acestor nevoi de instruire, CLUSTERO - Asociația Clusterelor din
România (www.clustero.eu) și France Clusters – Rețeaua Clusterelor și a Polilor de Competitivitate
din Franța (www.franceclusters.fr), a organizat în perioada 29 mai – 01 iunie un training pentru
instruirea managerilor de clustere, și în urma absolvirii acestuia, participanții a beneficiat de o
CERTIFICARE DIN PARTEA FRANCE CLUSTERS.
De la Clusterul Regional al Produselor și a Industriei Agroalimentare Sfăntu Gheorghe a participat
Vajda Lajos și Koréh Enikő

