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Istoria creării clusterului
«SORINTEX» 

•Clusterului din Moldova «Sorintex» a fost creat și organizat cu 
sprijinul mai multor actori;

•Acordul a fost semnat la data de 11.09.2018.



Semnarea Protocolului/Acord privind instituirea unui cluster 
regional în industria ușoară „SORINTEX”

•28 de întreprinderi din industria ușoară: îmbrăcăminte, furnizorii de
materii prime, accesorii, mașini, servicii de brodat, spălătorie,
imprimare.

•Autoritățile de stat: Consiliul Raional Soroca, ODIMM, AOFM, ADR Nord.

•Educație, cercetare și inovare: UTM, UCCM, Școala Profesională Soroca,
Drochia Școala Profesională, Centrul de Formare, Colegiul de Industrie
Ușoară Bălți.

•Catalizatorul și organizațiile de consultanță: Agentia de consultanta
ProEntranse, Incubatorul de afaceri Soroca.



1. Instruiri cu participarea
expertului juridic “ Pro Entranse”
(octombrie 2018);

2. Intrruiri si formare oferite de 
centru TTH (ianuarie 2019);

Suport juridic la faza initiala de inregistrare al Asociatiei “ Sorintex”- entitatii
de managament al Clusterului prin intermediu activitatilor in TTH.



Scopul crearii clusterului SORINTEX 

•Scopul nostru a fost realizarea unui parteneriat larg pentru susţinerea
întreprinderilor confectii si textile;

•instrument de dezvoltare economică, pentru a iniția inovarea, competitivitatea și
noile modele de afaceri pentru companii;

•pentru creşterea competitivităţi intreprinderilor;

•capacităţile de cercetare-dezvoltare pentru membri;

•acces la noi piete de desfacere;

•access la oportunitati de finatare;

•Asigurarea sustenabilitatii financiară prin connectarea la platforme
internationale



Participarea la conferinta internationala
Romano – Maghiara Oragea – Debrecen

la 20-22.11.2018.    



Schimb de experienta cu alte clustere.

ASTRICO NORD-EST               

PIATRA NEAMT,ROMANIA

ASOCIATIA ROMANIAN TEXTILE 

CONCEPT, BUCURESTI.



Promovarea clusterului la nivel national 
si international.

Business Weak 2018

Tanex Bucuresti

Conferinta
Europeana al 
clusterilor Bucuresti



Conferintele internationale al clusterilor in Bucuresti si Cluj –
Napoca,Romania.

Bucuresti, 05.2019

Bucuresti, 05.2019
Cluj-Napoca,   09.2019



Forumul Moldo – Rus ,20.09.2019,
Palatul Republicii,Chisinau.

Sectia “ Dezvoltarea
regiunilor “.

Semnarea contract de 
colaborare .

Cluster Consalting Group 
,Penza,Rusia.

Sectia “Dezvoltarea
clusterilor in Moldova 
si Rusia”.



Elaborarea strategiei de dezvoltare al«Sorintex»

25.01.2019 Proiect SES Germania Strategia de dezvoltare

• Profesii si tehnologii
• Comert si vinzari
• Educatie si inovare.
• Business mic si mijlociu.
• Institutiile de 

invatamint,care asigura
formarea profesionala.



Achiziții de echipament comun, necesar pentru
membrii asociați.

TOTAL de 40 000 euro.



2. Obiectivul strategic-intarirea cooperarii intre membrii
clusterului.

Activitati Rezultate.

1. Organizarea de grupe de lucru intre

mebrii clusterului.

1. Numarul de grupe de lucru.

2. Organizarea activitati networking intre

membrii clusterului.

2..Numarul de contacte documentale intre

membrii clusterului.

3. Accesarea la surse de finansare terte

pentru membrii clusterului.

3. Numarul de proiecte implementate.

4. Destrebuirea de informatii intre membrii

clusterului.

4.Numar de seminare,workshopuri,newsletter

pentru membrii asociati..

5. Identificarea si facilitarea de oportunitati

de afaceri pentru membrii.

5.Numar de informatii relevante distribuite.

6.Organizarea sesiuni training specific 

pentru Membri.

6. Numar de sesiuni organizate.



Activitati team building si intilniri
informale al membrilor asociatiei.



Centrul de afaceri Теchno Textil Hub 
Soroca- catalizatorul Sorintex.

Semnarea memorandului
Platformei regionale europene
de business - ТTH



3. Obiectivul strategic – cresterea capacitatii de internationalizare si de 
export al clusterului si a membrilor acestuia..

Activitati Rezultate

1. Оrganizarea de vizite de bune practici. 1. Numar de vizite ale unor clustere din strainatate si

vizite al clusterul la alte cluster.

2. Participarea la tirguri si conferinte

international.

2. Numar de participari la tirguri si conferinte.

3. Organizarea de misiuni economice. 3. Numar de misiuni economice.

4.Studii de piata. 4. Numar de studii de piata elaborate.

5. Activitati international de matchmaking. 5 Numar de activitati de matchmaking petrecute.

6.Participarea in proiecte international de 

cooperare.

6. Numar de proiecte international cu participarea

membrilor clusterului.



Activitati internationale matchmaking:
Universitatea Tehnica
Iasi Cristian ABC  Iasi

Organizare EBA 
Chisinau



Expozitia "PRODUCED BY SOROCA"
Editia a doua 2019

“ Zipis Group”s.r.l. “ Bevera Nord” s.r.l. “ Chivamax” s.r.l.



Traininguri,ateliere de lucru,organizate in TTH
Soroca

Tehnici de vinzari si
negocieri .D.Nutiu.

ZPHause,Elizaveta
Senatorova.

Chemonix USAID,Ala
Oberst.



4.Obiectivul strategic – intarirea colaborarii intre industrie si scoala in vederea
cresterii cantitatii si calitatii fortei de munca..

Activitati Rezultate

1. Organizarea Centrului de Exelenta si

Instruire al Asociatiei “ Sorintex”

1. Numar de sesiuni de intersip.

2.Dezvoltarea de curricule pentru invatamintul

vocational./cursuri universitare.

2. Numar de curricule elaborate.

3. Derularea de sesiuni de training specific 

pentru angajati.

3. Numar der sesiuni de training pentru

angajati.

4. Promovarea invatamint dual. 4.Programe de invatamint dual elaborate 

si aprobate..



Activitati de schimb de experienta:

Proiect SES Germania
Proiect Centru de 
formare profesionala.

Video skype conferinta
Murmansk-Penza.



Video Conferințe on-line:

Lituania Marea Britanie Spania



Centrul de Exelenta si Instruire in 
industria usoara .



SORINTEX – mobilizator in producerea
mastilor si salopetelor de protectie in 

combaterea cu consecintele COVID 19.



Intrunirea cu Presedintele R.Moldova
I.Dodon si dezbaterea oportunitatilor

de sustinere al sectorului din industria
usoara.



Centrul de Design si Construire in
cadrul Techno Textil Hub Soroca. 



Elaborarea unui web-site al Asociației
“Sorintex” www.sorintex.md



Activitati planificate

PROIECTE REALIZATE: 

TTH – LAB digitalizarea serviciilor

Platforma de lobby si advocacy implementată de 
ProEntranse prin Techno Textile HUB;

➢Activitați cu Centru de Inovare Lituanian
Septembrie 2021 in Vilnius –

➢Noiembrie 2021 in Chisinau 

PLANURI PE VIITOR: 

Euro Chamber 2022

Schimb de experienta intre companii Moldo –
Lituanene:

ProEntranse în parteneriat cu European 
Movement Lithuania – B2B și schimb de 
experiențe;



Întreprinderile membre al Clusterului "Sorintex' au interes pentru stabilirea
parteneriatelor noi de lunga durata cu alte clustere europene, întreprinderi de
confecții imbracaminte de moda, participarea la proiecte internaționale de
cooperare, implementarea inovațiilor si transferul de tehnologiilor moderne, la
fel vor contribuii la creșterea numărului de locuri de muncă și a aprovizionării cu
capital social pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) naționale.

Interes de cooperare



Mulțumesc pentru atenție!
ANDREI MIRZA

PREȘED INTE A L   ASOCIAȚ IE I Î N T R E P R I ND E RI LOR

D I N  I N D U ST R I A UȘOARĂ “SORINTEX”

CO N TAC T E :  R .  M O L D O VA ,  O R .  S O RO C A ,  

S T R .  VA S I L E S T RO I ES C U ,  5 0 ,  T E L .  + 3 7 3 - 6 9 2 1 0 9 0 8 ,

E - M A I L   S O R I N T E X . S O RO C A @ G M A I L .CO M ,

W W W. S O R I N T E X . M D

mailto:sorintex.soroca@gmail.com
http://www.sorintex.md/

