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FIȘĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 
 
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; Obiectivul specific consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în 
domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate și Planurile Regionale de 
Dezvoltare, Operațiunea B – Incubatoare de afaceri 
 
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 122733 
Titlul: Înființarea unui incubator de Afaceri Sectorial în Municipiul Odorheiu Secuiesc 
Solicitant – PARTENERIATUL DINTRE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL ODORHEIU 
SECUIESC ȘI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDEȚUL HARGHITA, având ca Lider de parteneriat 
UAT Municipiul Odorheiu Secuiesc 
Localizare proiect Terenul se afla în intravilanul localității Odorheiu Secuiesc, str. Budvar FN si este identificat 
prin nr. carte funciara 61620. Amplasamentul se poate accesa prin strada Budvar. 
 
Durata de implementare: 49 luni, respectiv între data 01.03.2018 si data 31.03.2022, 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 proiectului este dezvoltarea sectorului industriilor creative în zona Municipiului Odorheiu 
Secuiesc, prin înființarea unui incubator de afaceri sectorial în domeniul industriilor creative. In conceptul de 
"industrie creativa" intra mai multe domenii a căror activitate implica creativitate artistica sau științifică, între 
altele și meșteșugurile tradiționale. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
Obiectivul specific nr. 1 este construirea unei hale de producție care va gazdui incubatorul de afaceri în 
sectorul industriilor creative. Aceasta facilitate va conține 15 ateliere de producție în care vor fi incubate 
maxim 15 companii nou înființate. Totodata în cladire vor avea loc si 2 depozite comune pentru materii prime 
si produsele companiilor incubate, recepție, o sala de conferințe doua grupuri sanitare comune si un spațiu 
expozițional. În acesta din urma companiile incubate vor avea posibilitatea de expune bunurile artizanale care 
sunt produse în incubatorul de afaceri. 
Obiectivul specific nr. 2 al proiectului este asigurarea companiilor incubate unor servicii gratuite. Aceste 
servicii pot fi grupate în trei mari categorii, acestea fiind detaliate în planul de afaceri anexat prezentei cereri 
de finanțare Servicii oferite potențialilor beneficiari în perioada de preincubare;  Servicii de incubare; Servicii 
de accelerator de afaceri. 
 
Indicatori:  
Investiție productiva: număr de societăți sprijinite  1 Întreprinderi   
Investiție productiva: Număr de societăți care beneficiază de sprijin nefinanciar – 11 Întreprinderi  
Investiție productiva: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi - 4,374,536.17 Lei  
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Rata de supraviețuire a firmelor incubate, la 3 ani de la finalizarea proiectului sa fie de 66%. 
Gradul de ocupare al incubatorului, la 2 ani de la finalizarea proiectului sa fie de 73%. 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului: 
• Întreprinderile nou înființate constituie principalul grup ținta al proiectului, fiind beneficiarii direcți ai 
serviciilor conexe prestate de incubatorul de afaceri. 
• Angajații firmelor incubate - în urma investiției, cei aproximativ 45-60 angajați ai firmei vor avea posibilitatea 
de lucra într-un mediu profesional, care asigura si o sursa de motivație. 
Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
• Administrația publica locala si Statul Român - beneficiaza în urma realizarii proiectului atât din punct de 
vedere financiar, prin încasarea de taxe si impozite mai mari, cât si din punct de vedere social, prin crearea 
unui numar semnificativ de locuri de munca pe o perioada de minim 3 ani dupa finalizarea proiectului. 
 
Descrierea investiției:  
Investiția de față prevede înființarea unui incubator de afaceri sectorial în domeniul industriilor creative în Municipiul 
Odorheiu Secuiesc. Terenul se afla în intravilanul localității Odorheiu Secuiesc, str. Budvar FN si este identificat prin nr. 
carte funciara 61620. Accesul rutier si pietonal pe lot se va face din strada Budvar printr-o racordare adecvata. 
Clădirea propusă este in forma L si se poate înscrie intr-un dreptunghi cu laturile de cca 86,50 m x 48,00 m, având o 
suprafață construita la sol de 1451 mp. Clădirea va conține 15 de spații de producție cu o suprafața totala de 860.06 mp, 
fiecare având un birou si grup sanitar separat cu o suprafața totala de 263.24 mp, doua depozite pentru materii prime si 
produse care vor fi utilizate de către întreprinderile incubate cu o suprafața totala de 97.83 mp, respectiv spații 
administrative si pentru ședințe/conferințe cu o suprafața totala de 60,68 mp. Trebuie subliniat si oportunitatea unui 
spațiu expozițional pentru produsele întreprinderilor incubate având în vedere sectorul vizat, adică industriile creative. 
Se propune amplasarea construcției cat mai aproape de limita de proprietate din sud si est lăsând liber pentru amenajare 
peisagistica terenul situat la nord si vest, având expunerea mai favorabila spre râu. Față de limita de proprietate din nord, 
respectiv strada Budvar va rezulta o distanta de circa 125m. 
Hala metalică va fi compartimentată si finisată pentru asigurarea posibilității activităților de producție, de depozitare a 
materiei prime si produselor finite. Fiecare atelier va avea acces separat pentru camioane respectiv pentru personalul 
agenților economici care isi vor desfășura activitatea de producție. In fiecare atelier se va compartimenta un spațiu 
administrativ si grup sanitar propriu. Fiecare atelier va avea asigurat iluminatul natural si ventilare naturala prin ferestre. 
Corpul recepție, cu spatiile comune, va avea structura din beton. Se propune amenajarea terenului in vederea asigurării 
accesului de catre camioane a fiecarui atelier. Se propune amenajarea parcarilor pentru personalul companiilor incubate 
respectiv al administratorului incubatorului. 
Totodata se vor achiziționa urmatoarele dotari: Sistem de rafturi - 1 set; Transpalet electric - 5 bucati; Sistem de vitrine de 
prezentare - 1 set; Set masa si scaune pentru receptie - 1 set; Set masa si scaune pentru birou - 1 set. 
 
Bugetul proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
totală 

eligibilă 

Valoarea 
totală 

contribuție 
publică 

Valoarea 
eligibilă 

nerambursabil
ă din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din bugetul 
naţional 

Valoarea 
cofinanţării 
eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

7,310,957.34 6,848,642.34 2,936,421.17 2,495,958.07 440,463.10 3,912,221.17 462,315.00 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 2,936,421.17 lei (42,88%  din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 632.304,30 Euro (la cursul de schimb prevăzut în ghidul 
solicitantului, respectiv cursul inforeuro valabil la lansarea apelului de proiecte - luna decembrie 2017:  1 
euro= 4.644 lei). 
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