
INCUBATORUL DE AFACERI



DEFINIȚIE

Structură de sprijin a afacerilor, organizată în infrastructura incubatorului de

afaceri într-un spaţiu adecvat, în care sunt localizaţi rezidenţii incubatorului,

gestionată de un administrator, care urmăreşte crearea unui mediu favorabil,

sustenabil pentru întreprinderile mici şi mijlocii nou-înfiinţate, stimulându-le

potenţialul de dezvoltare şi de viabilitate, ajutându-le să se dezvolte în

perioada de început, prin asigurarea unor facilităţi comune şi a suportului

managerial necesar



ÎNFIINȚAREA INCUBATORULUI DE AFACERI

Acordarea titlului de incubator de afaceri, se realizează prin ordin al conducătorului

autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii

şi mediului de afaceri; titlul conferă fondatorului (autoritatea publică a administraţiei publice

locale, instituţia sau consorţiul de instituţii de învăţământ superior acreditate, institutele,

centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerţ sau persoana juridică de drept

privat care înfiinţează un incubator de afaceri) dreptul de a beneficia de facilităţile prevăzute de

lege

Titlul de incubator de afaceri se acordă în urma depunerii următoarelor documente:

a) cererea pentru acordarea titlului de incubator de afaceri;

b) studiul de fezabilitate;

c) planul de afaceri;

d) dovada existenţei infrastructurii incubatorului de afaceri;

e)contractele încheiate de către administratorii, fondatorii sau proprietarii infrastructurii

incubatorului cu furnizorii de utilităţi de electricitate, apă-canal, internet sau cu intermediarii

care deţin contracte cu aceşti furnizori, în condiţiile în care nu există litigii între aceştia.



TERMENE PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE 

INCUBATOR DE AFACERI

Cererea solicitantului de primire a titlului de incubator de afaceri este analizată de către Comisia

pentru incubatoare de afaceri, într-un termen ce nu va depăşi 15 zile calendaristice de la data

depunerii acesteia, însoţită de documentaţia completă

În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data emiterii notei de eligibilitate, în situaţia

în care concluzia acesteia este că sunt îndeplinite criteriile privind obţinerea titlului de incubator de

afaceri, reprezentanţii Comisiei pentru incubatoare de afaceri au obligaţia de a verifica la faţa

locului structura supusă procedurii de acordare a titlului de incubator de afaceri.

În condiţiile în care solicitantul întruneşte toate condiţiile prevăzute de lege şi de prezentele

norme, Comisia pentru incubatoare de afaceri propune conducătorului autorităţii administraţiei

publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri

emiterea ordinului pentru acordarea titlului de incubator de afaceri pentru cererea solicitantului,

ataşând nota de eligibilitate cu concluziile potrivit cărora îndeplineşte toate criteriile, precum şi

raportul de monitorizare cu concluzia privind eligibilitatea, într-un termen de 5 zile lucrătoare de la

data finalizării raportului de monitorizare. Ordinul este însoţit de titlul de incubator de afaceri.

Titlul de incubator de afaceri se acordă pe o perioadă de 10 ani, putând fi prelungit pe perioade

similare.



TIPURI DE INCUBATOARE DE AFACERI

Incubator de afaceri cu portofoliu mixt

Incubator de afaceri tehnologic

Incubator academic de afaceri

Agro-incubator de afaceri

Incubator de afaceri social

Incubator specific unui sector

Incubator virtual

Incubator pentru activităţi nonagricole

în mediul rural



INCUBATORUL SECTORIAL

Eligibil în cadrul Priorității de Investiții 2.1.B POR

Oferă toată gama de servicii necesare celor care au o idee fezabilă, aplicabilă într-un

anumit sector, expresie a potenţialului endogen existent în acel teritoriu

Criteriile pentru incubatorul specific unui sector, conform Normelor de aplicare ale Legii

nr. 102/2016, sunt:

a) crearea unui număr de minimum 20 de locuri de muncă;

b) incubarea unui număr minim de 16 societăţi, respectiv minimum 10 societăţi în cazul celor

care activează în sectoarele de producţie.



FUNCȚIONAREA INCUBATORULUI DE AFACERI

Administrarea incubatorului de afaceri este realizată de

un administrator (numit sau selectat de către fondator) -

persoană juridică care îndeplineşte, cumulativ, următoarele

condiţii:

a) este înregistrată ca operator economic, persoană juridică

b) nu este în stare de faliment ori lichidare

c) deţine personal calificat, cu experienţă în managementul

afacerilor, în domeniul juridic, contabil, financiar, după

caz

d) prezintă planul de dezvoltare a incubatorului de afaceri,

cuprinzând modul de autofinanţare a incubatorului

e) prezintă strategia de monitorizare a rezidenţilor

incubatorului pe parcursul a 2 ani postincubare



SERVICII OFERITE

În ceea ce priveşte oferta de servicii, incubatoarele de afaceri vor pune la dispoziţie:

a) servicii pentru potenţialii beneficiari în perioada de preincubare, pentru maximum 6 luni

b) servicii de incubare pentru un ciclu de incubare de maximum 3 ani

c) servicii de accelerator de afaceri pentru maximum 2 ani

Serviciile de preincubare vor fi oferite înainte de ciclul efectiv de incubare şi vor include

sesiuni de informare, seminarii, formare profesională şi antreprenorială şi consultanţă

juridică.

Serviciile de accelerator de afaceri vor consta în granturi şi alocaţii financiare

rambursabile, pentru reducerea timpului necesar lansării de produse sau servicii.



REZIDENȚII INCUBATORULUI DE AFACERI

Rezidenţii (IMM-urile care desfăşoară activităţi economice în interiorul

incubatoarelor), în funcţie de cerinţe, vor putea să se bucure de:

a) consilierea managerială şi cooperarea constantă a companiilor rezidente;

b) acces la servicii de formare profesională pentru nevoile actuale şi viitoare ale pieţei;

c) servicii profesionale financiare, juridice şi de contabilitate;

d) cumpărare colectivă de servicii şi produse;

e) acces la fonduri nonguvernamentale pentru dezvoltarea economică;

f) acces la surse de finanţare, investiţii şi capital de lucru;

g) contacte cu investitori individuali, fonduri cu capital de risc

h) transferul şi comercializarea de tehnologie, precum şi contacte cu universităţi şi

institute de cercetare şi dezvoltare;

i) servicii privind internaţionalizarea IMM-urilor;

j) servicii privind managementul general al spaţiului incubatorului de afaceri;

k) alte servicii necesare.



SURSE DE FINANȚARE A INCUBATOARELOR DE AFACERI

Finanţarea incubatoarelor de afaceri se poate face din următoarele fonduri:

a) private;

b) publice ale bugetelor consiliilor locale sau judeţene, în limita sumelor aprobate cu

această destinaţie;

c) externe nerambursabile.

Autofinanţarea incubatoarelor de afaceri se asigură din sumele încasate din chiriile

pentru infrastructură şi, după caz, din serviciile prestate către IMM-urile incubate sau

din alte fonduri atrase de administratorul incubatorului de afaceri.

Prin contractul dintre fondatorii şi administratorul incubatorului de afaceri se

stabileşte procentul din încasări care va reveni fiecăruia, conform normelor stabilite în

cadrul regulamentului de selectare şi numire a administratorului incubatorului de

afaceri.



FACILITĂȚI PENTRU FONDATORUL INCUBATORULUI DE AFACERI

Scutire de la plata impozitului pe teren, corespunzător terenului aferent incubatorului

de afaceri, cu aprobarea autorităţilor locale;

Scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din

incubatorul de afaceri, cu aprobarea autorităţilor locale;

Scutiri de la plata oricăror taxe datorate pentru eliberarea oricăror certificate de

urbanism, autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare de construcţii pentru terenurile

şi clădirile aferente incubatorului de afaceri, cu aprobarea autorităţilor locale.

În plus, fondatorii incubatoarelor de afaceri vor putea să beneficieze şi de alte

facilităţi ce pot fi acordate de autorităţile publice centrale sau locale.



LEGISLAȚIE

✓ Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri

✓ Ordinul nr. 17/2017 privind aprobarea

responsabilităților Ministerului pentru Mediul de

Afaceri, Comerț și Antreprenoriat pentru aplicarea

Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri

✓ Anexa 1 la Ordinul nr. 17/2017 – Norme de aplicare a

Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri

✓ Anexa 2 la Ordinul nr. 17/2017 – Regulamentul de

selectare și numire a administratorului incubatorului

de afaceri, în cazul în care printre fondatori se află o

autoritate publică, potrivit art. 9 alin. (1) lit. b) din

Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri



ADI ITI DELTA DUNARII

Vă mulțumim!

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ITI 
DELTA DUNĂRII

Tulcea, str. Păcii, nr. 20, Corp legătură Consiliul Județean Tulcea, etaj 2, 
Camera 226

Tel: 0372.684.790
Fax: 0372.684.817

www.itideltadunarii.com
www.facebook.com/itideltadunarii

http://www.itideltadunarii.com/

