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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL Tîrgu Secuiesc  
 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 
Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea 
exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin 
incubatoare de afaceri, Operațiunea B – Incubatoare de afaceri 
 
 
Titlul: Amenajare Incubator pentru afaceri in Municipiul Targu Secuiesc 
Solicitant – UAT MUNICIPIUL Tîrgu Secuiesc 

Localizare proiect Prezentul proiect prevede înființarea unui incubator de afaceri, clădirea este 

amplasata  în intravilanul localității Municipiul Târgu Secuiesc, str. Stadionului, nr.13A, Județul 

Covasna 

 
Durata de implementare: 51 luni, respectiv între data 01/04/2018 și data 30/06/2022, aceasta 
cuprinzând, dacă este cazul, şi perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea 
Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 
Obiectivul general  
Proiectul “Amenajare Incubator pentru afaceri in Municipiul Târgu Secuiesc” are drept obiectiv 
înființarea unui incubator de afaceri în domeniul tehnologia informației și comunicațiilor, prin oferirea 
de sprijin pentru întreprinderi mici si mijlocii, respectiv închirierea spațiului la un preț avantajos si 
asigurarea echipamentelor necesare pentru desfășurarea activităților in mod corespunzător. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
1 Reconversia unui imobil existent neutilizat in incubator de afaceri. 
2. Rata de supravietuire a firmelor incubate, la 3 ani de la finalizarea proiectului sa fie de 50%. 
3. Gradul de ocupare al incubatorului, la 2 ani de la finalizarea proiectului sa fie de 70%. 
 
Indicatori:  
Investiție productiva: numar de societați sprijinite Întreprinderi  -  1 
Investiție productiva: Numar de societați care beneficiaza de sprijin nefinanciar – 16 Întreprinderi  
Investiție productiva: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi)- 
1133126.84 Lei  
Rata de supravietuire a firmelor incubate, la 3 ani de la finalizarea proiectului sa fie de 50%. 
Gradul de ocupare al incubatorului, la 2 ani de la finalizarea proiectului sa fie de 70%. 
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Beneficiarii direcți ai proiectului: 
 -   aproximativ 16 societati 
- Administratia Publica Locala: Municipiul Targu Secuiesc, societățile si persoanele fizice autorizate vor 
plăti impozit si astfel primăria va obține mai multe venituri, dar va primi si dividende de la societatea 
care administrează incubatorul; 
 
Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
Populația Municipiului Târgu Secuiesc (aproximativ 20.100 persoane conform INS iulie 2017) datorita 
întreprinderilor noi înființate/întreprinderilor mai performante vor avea acces la servicii mai bune in 
tehnologia informației si comunicațiilor, dar se vor crea si noi locuri de munca, care va contribuie la 
reducerea șomajului in Municipiul Târgu Secuiesc. 
- alte întreprinderi din Municipiul Târgu Secuiesc si din zona, datorita entităților din domeniul TIC vor 
beneficia de serviciile de calitate oferite de societăți incubate, 
- statul va incasa mai multe impozite pentru ca se înființează noi societăți.. 
 
Bugetul proiectului: 

Valoarea 

totală 

Valoarea 

totală eligibilă  

 

Valoare 

totala 

contributie 

publica  

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

bugetul naţional 

 

Valoarea 

cofinanţării 

eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 

neeligibil

ă inclusiv 

TVA 

(lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

2.618.439,49 2.554.887,13 2.554.887,13 1.262.515,75 49,42 222.796,90 8,72 1.069.564,48 41,86 63.562,36 
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