
 

 

 

MATERIAL INFORMATIV POR 2.1.B Incubatoare de afaceri 

Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi 

și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri 

I. DATE APEL DE PROIECTE 

Buget alocal apelului 

 

Perioada de depunere a proiectelor: 05.02.2018, ora 12:00 - 07.05.2018, ora 12:00 

II. SOLICITANTI ELIGIBILI/ ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI 

a. Fondator al incubatorului de afaceri: 
i. Autoritate a administratiei publice locale- unitati administrativ-teritoriale din mediul urban sau 

rural: Judetele, Municipiile, Orasele, Comunele 
ii. lnstitutie sau consortiu de institutii de invatamant superior acreditate (universitati, institute, 

academii de studii) infiintate de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, acreditate conform Legii 
nr. 87 /2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind 
asigurarea calitatii educatiei 

iii. Institute, centre si statiuni de cercetare-dezvoltare (infiintate in baza ordonantei nr. 57 din 16 
august 2002, privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, a OUG 96/2012 privind 
stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru 
modificarea unor acte normative, a OUG 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul 
administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative) 

iv. Camere de comert (infiintate in baza Legii camerelor de come rt nr. 335/2007) 
v. Persoana juridica de drept privat - societate (infiintata in baza Legii nr. 31/1990 privind 

societatile comerciale) sau societate cooperativa (infiintata in baza Legii nr. 1/2005) 
vi. Asociații și fundații constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 
vii. Patronate sau sindicate înregistrate conform Legii dialogului social nr. 62/2011 
 

b. Parteneriat intre fondatori 
 

III. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 

1. Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban sau rural, în regiunea de 
dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare. 

2. Solicitantul deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului, la momentul depunerii 
cererii de finanțare pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de 3/5 ani de la data 
previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului: dreptul de proprietate, dreptul 
de concesiune (conform OUG 54/2006) sau dreptul de superficie. 

3. Condițiile pe care imobilul ce face obiectul proiectului care implică execuţia de lucrări de 
construcţii trebuie să le indeplinească cumulativ, începând cu data depunerii cererii de finanţare: 

a. să fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului; 
b. să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru 

realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti; 



 

 

c. să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului 
comun. 

4. Solicitantul a selectat administratorul incubatorului de afaceri, până la data depunerii cererii de 

finanţare. 

5. Sunt eligibile doar incubatoarele de afaceri sectoriale din sectoarele competitive identificate in 

SNC si PDR-uri.  

6. Proiectul propus prin cererea de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 

ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra 

aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice 

din alte surse de finanţare. 

7. Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 200.000 euro și maximum 

7.000.000 euro. 

8. Contribuţia proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu 

regulile privind ajutorul de stat regional și de minimis aplicabile 

IV. VALOAREA PROIECTULUI 

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 7.000.000 

euro. 

Pentru componenta finantabila prin ajutorul de stat regional, ajutorul nerambursabil acordat 

solicitantului va fi următorul:  

 

Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice din 

fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi este de 200.000 de euro, cu un procent de 

finantare de 90%. Componenta de minimis nu poate depăși însă 50% din valoarea eligibilă totală a 

proiectului. 

Un proiect trebuie să includă obligatoriu o investiție în active corporale, finanțabile prin ajutor de 

stat regional. Includerea unor cheltuieli finanțabile prin ajutor de minimis este opțională.  

V .ACTIVITĂȚI/ INVESTITII ELIGIBILE 

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ: 

 Construirea de spații și dotarea acestora cu active corporale și necorporale, inclusiv 
reabilitarea/ reconversia unui imobil existent neutilizat și dotarea acestuia cu active 
corporale și necorporale, în scopul creării unui incubator de afaceri. 

 Dezvoltarea serviciilor prestate in cadrul incubatoarelor de afaceri. 
 

A. Investiții în active corporale 
i. lucrări de construire a spațiilor aferente incubatorului, inclusiv a utilităţilor generale aferente 

(alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, 
PSI), inclusiv reabilitarea/reconversia unui imobil existent neutilizat și dotarea acestuia cu 
active corporale, necorporale, în scopul creării unui incubator de afaceri. 



 

 

ii. achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente 
informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe.  

iii. achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de 
energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru 
eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. 

B. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte 
drepturi şi active similare, realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ 
produselor rezidenților incubatorului. 

C. Investiții finantabile prin ajutorul de minimis - achizitionarea de servicii suport de afaceri si 
capital, altele decat cele oferite de administrator in functie de cerintele rezidentilor: 

i. Servicii de contabilitate, juridice si financiare 
ii. Servicii de marketing si mentorat, coaching direct 

iii. Servicii suport de afaceri si capital (precum consilierea manageriala si cooperarea constanta a 
companiilor rezidente; Asistenta IT si e-business; servicii privind internationalizarea 
IMMurilor, suport in identificarea de parteneri, orientare in pregatirea proiectelor, etc.) 

iv. Servicii privind managementul general al infrastructurii incubatorului de afaceri; 
v. Networking (de ex: cu alti antreprenori si clienti) 

vi. Stabilirea strategiei de parasire a incubatorului 
vii. alte servicii necesare 

 

VI. SPECIFICUL INCUBATOARELOR DE AFACERI 

1. Atributii, obligatii si drepturi ale principalelor tipuri de entitati implicate: 

Fondatorul  

 aproba planul de dezvoltare a incubatorului de afaceri, la propunerea administratorului 

incubatorului de afaceri; 

 stabileste drepturile si obligatiile specifice ale administratorului incubatorului de afaceri, 

conform legii si regulamentului de selectare si numire a administratorului incubatorului de 

afaceri; 

 urmareste indeplinirea obligatiilor de catre administratorul incubatorului de afaceri; 

 solicita administratorului elaborarea raportului de activitate anual, pana la 30 martie a anului 

urmator 

 transmite raportul de activitate al administratorului incubatorului de afaceri autoritatii 

administratiei publice centrale cu atributii in domeniul IMM 

Administratorul  

 asigura serviciile necesare pentru buna functionare a incubatorului de afaceri; 

 asigura atragerea de operatori economici ca rezidenti ai incubatorului de afaceri; 

 elaboreaza planul de dezvoltare a incubatorului de afaceri in concordanta cu strategiile de 

dezvoltare a domeniilor vizate, pe care ii supune spre aprobare fondatorului; 

 elaboreaza regulamentul privind functionarea incubatorului de afaceri; 

 monitorizeaza intreprinderile incubate sipe cele aflate in faza de postincubare; 

 deruleaza activitatile de promovare si atragere a potentialilor rezidenti; 

 elaboreaza raportul de activitate anual, pana la 30 martie a anului urmator 

Rezidentii (firmele selectate pentru incubare): 

 Sunt societati nou-infiintate care au cel mult 3 ani vechime 

 Se incadreaza in categoria IMM-urilor si sunt clasificate ca intreprinderi autonome, potrivit Legii 

nr. 346/2004; 



 

 

 Domeniul de activitate in care functioneaza este aferent sectorului specific incubatorului; 

 Nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau 

suspendare temporara a activitatii; 

 Nu pot fi rezidenti ai incubatorului de afaceri societatile bancare, societatile de asigurare si 

reasigurare, societatile cu activitate principala de comert, societatile de administrare a 

fondurilor financiare de investitii, societatile de valori imobiliare, activitati de intermedieri 

financiare, activitati auxiliare intermedierilor financiare, activitati de intermedieri imobiliare si 

din industria carbonifera. 

 Nu intra in categoria intreprinderilor in dificultate. 

2. Principiile de functionare a unui incubator 

 Perioada de pre-incubare: maximum 6 luni - perioada dintre selectarea viitorului rezident si 

semnarea contractului de incubare – incepe cu identificarea ideii de afaceri si se termina cu 

elaborarea planului de afaceri. 

 Perioada de incubare: maximum 3 ani de activitate a firmei nou infiintate - antreprenorul este 

sprijinit de la infiintarea firmei pana la dezvoltarea ei. 

 Perioada post-incubare (accelerare): in aceasta etapa, firma nu mai este gazduita in cadrul 

incubatorului, insa poate beneficia de anumite servicii. 

VII. DURATA PROIECT 

Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare este de 
maximum 48 de luni și nu depășește data de 31.12.2023 
  

VIII. GRILA DE EVALUARE  

Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse. 

 

 Întocmit, 

 

Uram Gabriel-Vasile, 

șef birou - dezvoltare cluster 

 

 

 


