TEXTILE

SORINTEX CLUSTER
IN LIGHT INDUSTRY

Ce sunt clusterele ?
Clusterele sunt concentrări geografice ale clusterelor interconectate care
cuprind mult mai mult decât un lanț tradițional de aprovizionare sau o
industrie; ele includ și instituții academice care oferă servicii de formare,
cercetare și consultanță.
Companiile, furnizorii specializați, furnizorii de servicii, firmele din industriile
conexe și instituțiile asociate care pot coopera și pot concura în anumite
domenii. [Porter, 1998, p. 197]

Există, de asemenea, agenții guvernamentale care influențează activitățile
cluster (de exemplu agențiile standard) și organizațiile neguvernamentale
(de exemplu, asociațiile din industrie) care furnizează servicii importante
(de exemplu, lobby și networking)

Clustere și concurență
Activitățile clusterelor contribuie la îmbunătățirea poziției competitive a unei
regiuni prin:
Creșterea productivității firmelor și / sau a industriilor participante;

Îmbunătățirea capacității lor de inovare și astfel susținerea creșterii
productivității;
Mobilizarea formării de noi întreprinderi, a inovării și a extinderii clusterelor
[Porter 1998, p.213].

Influența clusterului asupra concurenței depinde de maturitatea economiei cu cât economia este mai avansată, rolul mai mare al clusterelor în
modelarea avantajului competitiv și numărul mai mare de clustere.
Din toate motivele de mai sus, clusterele sunt deosebit de importante pentru
țările și regiunile mai puțin avansate din UE, pentru a ajunge din urmă cu
liderii.

Cum poate clusterul să
îmbunătățească productivitatea?
Creșterea productivității în clustere are loc în următoarele moduri:
prin furnizarea unor intrări de înaltă calitate, fiabile și cu costuri reduse
(outsourcing "local" versus "distanțe")
prin accesul ușor, încrezător și relativ ieftin la informații (proximitate,
comunicare față în față)
prin facilitarea complementarității între activitățile membrilor grupului (de
exemplu, promovarea standardelor de calitate, partajarea capacităților
educaționale, de cercetare și dezvoltare, de marketing și de relații
publice)
prin asigurarea accesului la bunurile publice sau cvasialene (sub costurile
totale, cum ar fi forța de muncă instruită)
oferind stimulente mai puternice și măsuri de performanță mai bune decât
firmele integrate pe verticală, prin reducerea costurilor operaționale și a
tranzacțiilor (rivalitate locală, presiune colectivă, cunoștințe acumulate în
instituțiile financiare locale)

Cum contribuie grupurile la formarea
noilor afaceri?
În cele din urmă, clusterele contribuie semnificativ la formarea noilor
afaceri:
• oferind informații încurajatoare despre noi oportunități de afaceri
• oferind bariere mai mici decât în orice punct de intrare (și ieșire)
cu resursele, abilitățile și contribuțiile necesare în locația
clusterului
• prin asigurarea unor medii bogate în capital social care reduc
costurile de tranzacție și primele de risc asupra capitalului

Practici de cooperare in forma de Cluster in
regiunea de nord in ultimii 2 ani:



Indeplinirea comuna a cerintelor inalte a tenderilor nationale p/u Armata
Nationala,Trupele de carabineri,Politia frontiera,Moldtelecom cu fortele 7-9
intreprinderi –furnizori de materie prima,accesori,servicii de
broderie,imprimare si intreprinderi de confectii.



Conlucrarea comuna cu fortele 3-4 intreprinderi din regiune pentru
executarea comenzi valorice pentru export in tarile europene.



Practici de conlucrare cu institutii de invatamint,Agentia pentru ocuparea
fortei de munca in domeniul instruire si pregatire cadre,invatamint
dual,implementate in 2016-2017.



Motivarea specialistilor principali : dizigneri,constructori,tehnologi la
indeplinirea comenzi comune pentru mai multi operatori prin salarizarea lor
comuna.

Projectul ODIMM,finansat de TAIEX –un impact
pozitiv la constituirea Clusterului “ SORINTEX “.

Moldovan Fashion Cluster " Sorintex" a fost lansat la 11.09.2018 cu
suportul "TAIEX", instrument tehnic al Comisiei Europene.
Acest cluster este unul dintre primele grupuri create în Republica
Moldova.
Inițiativa de a crea Moldovan Fashion Cluster in Regiunea de Nord tarii
a venit ca o reacție la cerințele pieței a unui grup de întreprinderi din
domeniul textilelor pentru a valorificarea legăturile dintre ei si a crea o
sinergie între companiile private, administrația publica, precum și
instituțiile de formare profesională.

Semnarea protocolului de colaborare,privind constituirea
Clusterului regional din industria usoara “ SORINTEX”








Membri - 22 intreprideri industriale:confectii,furnizori de
materie prima,accesori,utilaje,servicii de
broderie,spalatorie,imprimare.
Autoritati publice: Consiliul Raional
Soroca,ODIMM,AOFM,ADR Nord.
Educatie,cercetare si inovare: UTM,UCCM,Scoala
profesionala din Soroca,Scoala profesionala din
Drochia,Centru de instruire” Alsedar Studio
Soroca,Colegiul de industrie usoara Balti.
Organizatii catalizator si consultanta:Proiectul ‘ Pro
Entrans,Incubatorul de Afaceri Soroca.

Procedura de semnare a acordului de constituire al Clusterului regional
din industria usoara “ Sorintex”

Entitatea de management al Clusterului
“Sorintex “



Entitatea de management al Clusterului este Asociația
Întreprinderilor din Industria Ușoara " Sorintex", care a avut suport
juridic la faza de initiere in cadrul proiectului,implementat de către
ProEntranse cu finansarea oferita de People in Need Cehia.



Asociația " Sorintex' este fondata de 15 întreprinderi din regiunea de
nord a Republicii Moldova ce activeaza in domeniul confecțiilor,
care au un potential de 20 de linii de producere.



Aceste companii ofera servicii in lohn pentru export in Uniunea
Europeana a brandurilor vestite: Moncler, Dekker, Montura, Crazy
Idea, Soffel, Grassi,

Foto imagini de la adunarea de constituire al Uniunii de persone juridice
Asociatia Intreprinderilor din Industria Usoara ‘Sorintex”din 05.10.2018.

Activitati eligibile
rezultate asteptate:
In derularea proiectelor de dezvoltare al clusterului regional “ Sorintex” vedem :

1.Obieictvul strategic : Intarirea capacitatii de managment al clusterului.
ACTIVITATI

Rezultate

1. Elaborarea strategiei de dezvoltare a clusterului “ SORINTEX”

1. Strategie elaborata cu asistenta
ODIMM,proiectul People in Need.

2. Dezvoltarea capacitatii de managment al clusterului.

2. Sesiuni de training,cursuri derulate,vizite de
studii international derulate de cluster.

3.Schimbul de experiente cu alte clustere

3. Numar de vizite la alte clustere derulate.

4.Promovarea clusterului la nivel national si international.

4.Websait in EN,newsletter,inregistrarea pe
platforma ECCP,numar de membrii atrasi.

5. Acreditarea exelentei clusterului la nivel international.

5. Acreditare ESCA,alte acreditari.

6. Intarirea coieziunii si a gradului de incredere intre membri.

6. Numar de contacte documentate intre
echipa de management si membrii
clusterului.

Participarea reprezentantilor Clusterului “ Sorintex” in cadrul
Conferintei internationale Romano – Maghiare din Oradea
(Romania) – Debrecen ( Ungaria ) 20.11.2018 – 22.11.2018.

2. Obiectivul strategic – intarirea cooperarii intre membrii
clusterului .

Activitati

Rezultate

1. Organizarea de grupe de lucru specific in cadrul
clusterului.

1. Numarul de grupe de lucru organizate.

2. Organizarea de activitati networking intre membrii
clusterului.

2. Numar de contacte documentate intre membrii.

3. Accesarea la surse de finansare terte pentru membrii
clusterului.

3. Numar de proiecte depuse si aprobate.

4. Destribuirea de informatii catre membri.

4. Numar seminare,workshopuri,newsletter pentru
membri.

5. Identificarea si facilitarea de oportunitati de afaceri pentru
membri.

5. Numar de informatii relevante distribuite.

6. Organizarea de sesiuni training specific pentru membri.

6. Numar de sesiuni organizate.

3. Obiectivul strategic- Cresterea capacitatii de
internationalizare si de export a clusterului si a membrilor
acestuia.
ACTIVITATI

REZULTATE

1. Organizarea de vizite pentru identificarea de bune practice.

1. Numar de vizite ale unor cluster din strainatate si
vizite ale clusterului la alte clustere in strainatate.

2. Participarea la tirguri si conferinte internationale.

2. Numar de participari la tirguri si
conferinte,numar de membrii care au participat.

3. Organizarea de misiuni economice.

3. Numar de misiuni economice in si din
R.Moldova organizate.

4. Studii de piata

4. Numar de studii de piata elaborate .

5. Evenimente de matchmaking internationale.

5. Numar de evenimente de matchmaking cu
participare de membrii clusterului.

6. Participarea la proiecte internationale de cooperare.

6. Numar de proiecte internationale cu
participare a membrilor clusterului.

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

Activitati

Rezultate

1. Organizarea de sesiuni de itership la nivelul
membrilor clusterului.

1. Numar de sesiuni de intership.

2. Dezvoltarea de curricule pentru invatamintul
vocational/cursuri universitare.

2.Numar de curricule elaborate,numar de
participant la cursuri.

3. Derularea de sesiuni de training specific pentru
angajati.

3. Numar de sesiuni de training pentru angajati.

4. Promovarea invatamintului dual.

4. Programa invatamint dual elaborate si
aprobata.

5. Obiectiv strategic – Sprijinirea cooperarii dintre industrie si educatie
- cercetare pentru a creste capacitatea membrilor clusterului la
implimentarea inovatii,a sustine procesul de digitalizare.

Activitati

Rezultate

1. Organizarea de audituri de inovare

1. Numar de companii,care au beneficiat de audituri de
inovare.

2. Studii de fezabilitate pentru implementarea unor noi
tehnologii.

2. Numar de studii de fezabilitate elaborate,numar de
tehnologii noi implementate.

3. Dezvoltarea de activitati
CDI/produse/servicii/tehnologii comune

3. Numar de activitati elaborate.

4. Proprietate intelectuala .

4. Numar patente,marci comerciale,desene
industriale,noi prototipi.

Interesele membrilor :




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.

Thank You
ANDREI MIRZA
PRESEDINTELE ASOCIATIEI INTREPRINDERILOR
DIN INDUSTRIA USOARA
“ SORINTEX”
CONTACTE : R.MOLDOVA,OR.SOROCA,
STR.VASILE STROIESCU ,50,TEL.+373-69210908,
E-MAIL OF.SORINTEX@MAIL.RU

