
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.regio-adrcentru.ro 
 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

Investim în viitorul tău!  

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-

2020 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
 

ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România  

Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  Fax: 0258 - 818613  

Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro 

 

FIȘĂ DE PREZENTARE – UAT ORAȘUL MIERCUREA NIRAJULUI 
 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și 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 
 
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 124763 
Titlul: Crearea Incubatorului de Afaceri Sectorial și Dezvoltarea Serviciilor prestate în cadrul 
Incubatorului în orașul Miercurea Nirajului, județul Mureș 
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘ MIERCUREA NIRAJULUI 

Localizare proiect Incubatorul de afaceri sectorial este localizat în judetul Mures, oras Miercurea Nirajului, 
Str. Trandafirilor, nr. 91. Terenul are o suprafata de 3.180 mp, este intravilan si se afla în proprietatea 
orasului Miercurea Nirajului. 
 
Durata de implementare: 64 luni, respectiv între data 01/04/2018 și data 30/07/2023, aceasta 
cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea 
Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 
Obiectivul general  
Obiectivul general al POR 2014-2020 îl constituie cresterea competitivitatii economice si îmbunatatirea 
conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a 
conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa 
gestioneze în mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului 
tehnologic. 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului: 
Din grupul tinta al acestui proiect fac parte viitorii rezidenti ai incubatorului de afaceri. 
 
Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
Pe lânga persoanele influentate în mod direct de deschiderea incubatorului de afaceri, mai exista si o 
categorie de persoane influentate în mod indirect de acest aspect. Printre persoanele influentate în mod 
indirect se afla: membrii familiilor antreprenorilor, viitori angajati ai firmelor incubate, membrii comunitatii 
Miercurea Nirajului. 
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Bugetul proiectului: 
 

Valoarea 

totală 

Valoarea totală 

eligibilă 

Valoarea totală 

contribuție 

publică 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea cofinanţării 

eligibile a Beneficiarului 

Valoarea 

neeligibilă 

inclusiv TVA 

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

Lider/ 

Total 
6.990.916,58 6.706.520,45 3.683.890,39 3.131.306,87 46,69 552.583,52 8,24 3.022.630,06 45,07 284.396,13 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 3.683.890,39 lei (54,93 %  din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 793.258,05 Euro (la cursul de schimb prevăzut în ghidul 
solicitantului, respectiv cursul infoeuro din luna martie 2018:  1 euro= 4.644 lei). 
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