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FIȘĂ DE PREZENTARE – INCUBCENTER S.R.L. 
 
 

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 
 
Titlul: Construire incubator de afaceri, amenajare acces auto si platforme in incinta, branșamente la utilități in 
Tg Mureș, jud. Mureș 
Solicitant – INCUBCENTER S.R.L. 

Localizare proiect Proiectul se va implementa pe imobilul situat in Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 64- 68, jud. 
Mureș. 
 

Durata de implementare: 50 luni, respectiv între data 01/03/2018 și data 30/04/2022, 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 principal al firmei, în ceea ce privește implementarea prezentului proiect de investiții este de a oferi start-up-
urilor si tinerilor profesioniști din domeniul construcțiilor, condiții si servicii de ce mai înalta calitate în vederea lansării, 
dezvoltării si susținerii ulterioare a afacerilor noi intrate pe piața prin incubarea acestora în cadrul centrului de incubare. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Crearea unei unități noi de prestări servicii la nivelul firmei fondatoare prin construirea unui incubator de afaceri în 

Târgu Mureș, cu capacitatea de a incuba 25 rezidenți, asistați si manageriați de către fondator împreuna cu 
administratorul Multinvest SRL în dezvoltarea propriilor companii in domeniul construcțiilor. 

2. Îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare si reciclare a deșeurilor, 
utilizarea surselor de energie regenerabile, eficientizarea iluminatului în cadrul construcției vizate a fi realizate prin 
instalații eficiente energetic. 

3. Crearea de noi colaborări cu actorii implicați în acțiuni de dezvoltare locala. 
 
Indicatori:  
Investiție productiva: număr de societăți sprijinite  1 Întreprinderi   
Investiție productiva: Număr de societăți care beneficiază de sprijin nefinanciar – 25 Întreprinderi  
Investiție productiva: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi)- 16,184,668.28 Lei  
Rata de supraviețuire a firmelor incubate, la 3 ani de la finalizarea proiectului sa fie de 100%. 
Gradul de ocupare al incubatorului, la 2 ani de la finalizarea proiectului sa fie de 100%. 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului: 
Persoane juridice: 
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- persoane juridice române noi sau cu o vechime de maxim 3 ani la data incubării, cu sediul ori punctul de lucru în 
Regiunea centru, având ca obiect principal de activitate activități din domeniul construcțiilor; 

- persoane juridice aflate în stadiu incipient de dezvoltare, cu un număr de angajați sub 10 persoane; 
Beneficiarii indirecți ai proiectului:  

- persoane fizice cu vârsta între 25-50 ani, cu venituri mici, medii si mari; 
- persoane fizice cu studii liceale sau superioare, în special în domeniul construcțiilor 

 
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 

neeligibilă 

inclusiv TVA 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31.631,409,85 25.396.345,48 15.446.741,57 13.129.730,35 51,70 2.317.011,22 9,12 9.949.603,91 39,18 6.235.064,37 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 15.446.741,57 lei (60,8227%  din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 3.326.171,74 Euro (la cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului, respectiv 

cursul Info euro din luna martie 2018:  1 euro= 4.644 lei). 
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