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Reţeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM), creată cu suportul financiar şi tehnic 
al Uniunii Europene, este o platformă de cooperare instituită printr-o înţelegere benevolă a 

membrilor săi pentru a promova rolul Incubatoarelor de Afaceri în dezvoltarea economică și 
recunoașterea acestora la nivel național și internațional.

                                                           RIAM ofera membrilor sai:
 
-    posibilitatea de a implementa în comun și cu eficiență sporita proiecte si programe de dezvoltare;
-    facilitarea schimbul de experiență și bune practici;
-    putere reprezentativă în negocierile cu statul și alți actori relevanți de dezvoltare;
-    suport și consultanță privind soluționarea problemelor confruntate.

                                                                  RIAM contribuie la:
 
-    promovarea principiilor de incubare a afacerilor în rândul populației și în special a antreprenorilor      
     incepători;
-    extinderea capacitaților de dezvoltare a Incubatoarelor de Afaceri și a rezidenților lor;
-    consolidarea capacității de absorbție și utilizare eficientă a fondurilor publice / donatoare.

Dezvoltarea Rețelei Incubatoarelor de Afaceri în raioanele republicii, este una din prioritațile Guvernului 
RM de dezvoltare a infrastructurii de suport în afaceri adecvate necesităților mediului de afaceri, în 
deosebi din zonele rurale.
 
Membrii fondatori ai RIAM sunt Incubatoarele de Afaceri din raioanele  Soroca (IAS), Ștefan Vodă 
(IASV), Leova (IAL), Rezina (IAR), Sângerei (IASg), Dubăsari (IARD) şi Organizaţia pentru Dezvoltarea 
Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM). 
 
RIAM este o rețea deschisă pentru toate Incubatoarele de Afaceri din Moldova, companiile de 
consultanță, donatori si instituţii de finanțare, organizații de suport in afaceri naţionale şi din exteriorul 
ţarii, precum si pentru persoane fizice cu o vasta experiență  in domeniul antreprenorial.
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Conceptul incubatorului de Afaceri
 
Incubatorul de afaceri este o organizaţie concepută cu scopul de a sprijini atât înfiinţarea cu succes 
a întreprinderilor, cât şi dezvoltarea viitoare a acestora. De cele mai multe ori, incubatorul pune la 
dispoziţie infrastructura fizică necesară derulării afacerilor, servicii de consultanţă în afaceri 
adaptate la specificul fiecărei societăţi şi oportunităţi pentru stabilirea de contacte (networking).
Incubatoarele sunt de mai multe feluri, ele variind în special în funcţie de sfera programelor de 
incubare pe care le oferă, de organizarea lor internă, de sectorul economic în care sunt 
specializate şi de tipul de clienţi cărora le sunt oferite serviciile.

Pe parcursul anilor 2011-2017 Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii în 
parteneriat cu Ministerul Economiei, administraţia publică locală,  cu suportul financiar al Uniunii 
Europene, în baza Matricii de Politici stabilite prin Adendumul la Programul de Suport bugetar „Stimularea 
Economică în zonele Rurale”, a creat o rețea de Incubatoare de Afaceri în raioanele: Ştefan Vodă, Leova, 
Rezina, Sîngerei, Dubăsari (s. Coşniţa), Ceadîr-Lunga, Nisporeni, Cimișlia, Călărași, Cahul. 
 
ODIMM este autoritatea responsabilă de organizarea procesului de renovare a clădirilor oferite de către 
autorităţile publice locale şi înregistrarea legală a Incubatorului de Afaceri. IA sunt structuri legale 
independente constituite de autorităţile publice locale sub formă de Instituţii Publice. De asemenea 
ODIMM este activ implicată în procesul de selecţie a managerului şi a potenţialilor rezidenţi. 



IAS
IASV
IAL
IAR
IASg
IARD
IACL
IAN
IACM
IAC
IACH

Suprafața 
cladirii

1773
1872.2
1180
1147.21
1285.41
1026.18
1966.41
2100
1336.40
1571
1494.37

1200
862.5
724
674.32
734.42
557.78
1094.8
1218
944.2
914.7
1000.92

Suprafaţa totală 
de închiriere

996
371
117.4
487.17
126
242.33
282
306
202
220.8
200.62

Producere Servicii Spațiul 
administartiv

Spațiul 
comun

204
491.5
606.6
187.15
608
315.45
812
918
742.2
693.9
800.3

125
135
52.4
144.74
47.73
136.2
49
50
43.7
34.3
49.05

448
874.7
403.6
328.15
503.26
332.2
822.61
832
270.1
553
339.7

TOTAL 16.752.18 9.929.64 3.551.32 6.379.1 867.12 5.707.32

Capacitatea operaţională a IA (m2)

Gradul de utilizare a spațiului IA

Închiriat
69%

Disponibil
31%

Închiriat
81%

Disponibil
19%

Spațiu 
prestări servicii

Spațiu 
producere

În ceea ce priveşte indicatorul ”Gradul de utilizare a spaţiului”, acesta este satisfăcător, luând în 
consideraţie că unele companii au ajuns la etapa de absolvire al Incubatorului de Afaceri fiind destul 
de dezvoltate pentru a ieși pe piață, gradul de ocupare fiind de 73%. 

Toate Incubatoarele de Afaceri sunt amplasate în clădiri cu 2-4 etaje cu o suprafaţă ce variază 
între app. 1000 m2 şi 2100 m2. Locaţiile au fost oferite de către autorităţile publice locale şi 
renovate cu suportul financiar al Uniunii Europene. Ca regulă la parter sunt amplasate birourile 
administrative şi spaţiile destinate producerii, care dispun de intrări şi contoare pentru energie 
electrică separate, iar spaţiile pentru oficii, sălile de conferinţe sunt amplasate la etajele superioare.



Companiile incubate sunt găzduite în incubator pe o perioadă de 3 ani. În acest interval companiile 
beneficiază de servici care pot fi grupate după cum urmează:  

Oferirea spaţiului de închiriat pentru birouri şi pentru producţie, la preţ mai mic decît cel comercial; 
Servicii administrative şi tehnice;  
Consultanţă şi ghidare în afaceri;
Acces la finanţe.

ACCELERARE

DEZVOLTARE

Toate aceste activităţi au rolul de a susţine dezvoltarea întreprinderilor nou create astfel încât acestea 
să poată ajunge la un nivel de stabilitate şi autonomie care să le permită părăsirea Incubatorului şi 
funcţionarea pe cont propriu, cu şanse crescute de a face faţă mediului concurenţial.

INIȚIERE

Servicii administrative şi tehnice

Pe lîngă spaţiul modern pus la dispoziţie, fiecare IA oferă servicii tehnice şi administrative. Aceste 
servicii sunt servicii de bază pentru asigurarea condiţiilor de muncă şi siguranţă pentru desfăşurarea 
activităţii companiilor incubate.

Rezidenţii IA beneficiază de următoarele servicii logistice:

Servicii de recepţie: asigurate în general de un recepţionist angajat de incubator. 
Servicii secretariale: presupune trimiterea de faxuri, asigurarea corespondenţei etc. 
Servicii de asigurare a securităţii: aceste servicii se referă la mentenanţa echipamentelor 
firmelor incubate.
Servicii de comunicare: asigurarea infrastructurii necesare comunicaţiei: Internet, telefonie,etc. 
Servicii de curăţenie: curăţarea şi întreţinerea sediului folosit de firmele incubate. 
Parcare.

SUPORT

SUSTENABILITATE



Consultanţă şi ghidare în afaceri

Beneficiari ai serviciilor IA sunt nu doar rezidenţii acestora, IA avînd rolul de centre de informare şi 
consultanţă pentru antreprenorii din raioanele unde sunt amplasate. În acest sens, IA au gazduit şi au 
organizat multiple evenimente, cursuri de instruire, seminare, ateliere de lucru - menite să contribuie la 
dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale managerilor companiilor incubate, dar şi a agenţilor 
economici din raion.
 
Astfel, cei 11 administratori ai IA au oferit 2855 consultanţii rezidenților IA și antreprenorilor din regiune. 
Domeniile solicitate au fost:

consultanţă în iniţierea afacerii; 
consultanţă şi asistenţă în elaborarea 
planurilor de afaceri şi de marketing; 
consultanţă în domeniul legislaţiei; 
consultanţă şi instruire în 
managementul afacerilor;
asistenţă pentru dezvoltarea de 
parteneriate naţionale şi internaţionale;
managementul resurselor umane;
diseminarea informatiei cu privire la 
programele naţionale şi internaţionale 
gestionate de ODIMM;
diseminarea informaţiei cu privire la 
oportunităţile oferite de alte 
programe/proiecte operaţionale.



Indicatori de performanță 2018

11
Incubatoare 
de Afaceri

Companii 
rezidente

Companii 
START-UP

Companii  
din domeniul 
prestari servicii

Companii 
din domeniul 
producerii

Companii 
administrate de tineri

Companii 
administrate de femei

195

94

142

53

109

100

998 TOTAL
locuri de muncă

În cadrul celor 11 Incubatoare de Afaceri își desfășoară activitatea 195 companii dintre care 94 sunt 
start-up, 109 sunt gestionate de tineri și 100 de companii administrate de femei. Per total au fost create 
998 locuri de muncă dintre care 543 pentru femei și 427 sunt destinate tinerilor.

Beneficiari ai Incubatoarelor de Afaceri 
2009-2018

445 

250 

190 

76%

Beneficiari IA

Companii 
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Companii 
absolvente active

Rata de supraviețuire a 
companiilor absolvente
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Evoluţia numărului companiilor rezidente 

Pe parcursul anului 2018 in cadrul celor 11 IA au fost incubate 63 companii noi dintre care 
51 de comapanii sunt debutante.

Odată cu creșterea numărului companiilor incubate a crescut și numărul locurilor de muncă, 
astfel pe parcursul anului 2018 au fost create 444 noi locuri de muncă
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Cifra de afaceri al rezidenților Incubatoarelor de Afaceri

Conform datelor prezentate la 31.12.2018, ținem să meționăm că odată cu creșterea numărului 
companiilor incubate a crescut și cifra de afaceri al rezidenţilor din cadrul Incubatoare de Afaceri, 
ajungând la 116.809.853 lei.
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Utilizarea Fondului Revolving

Suma Totală a 
Fondului pe rețea Suma 

împrumuturilor 
acordate

Numărul companiilor 
 beneficiare

603.031.700 lei3.352.500 lei

În prima jumătate a anului 2014 ODIMM a elaborat schema de finanţare şi setul de acte procedurale 
necesare constituirii şi funcţionării Fondului de susţinere financiară a rezidenţilor. Fondul de susținere a 
rezidenților are drept scop sporirea capacităților de dezvoltare a antreprenorilor- rezidenți din cadrul IA 
prin facilitarea accesului la finanțare a acestora, umarea acordării resurselor financiare sub formă de 
împrumut preferențial. Pe parcursul anului 2018 au fost acordate 9 împrumuturi în sumă totală de 
452.000 lei.

2014-2018



Elaborarea ghidului "Procesele de incubare"

Pe parcursul anului 2018, ODIMM în coordonare cu Incubatoarele de Afaceri au elaborat ghidul 
proceselor de incubare. Acest manual a fost elaborat cu scopul de a oferi un cadru consultativ la toate 
etapele de incubare a companiilor în cadrul Incubatoarelor de Afaceri. 

Crearea Fondului Revolving pentru Incubatoarele de 
Afaceri Cimișlia, Călărași, Cahul

În a doua jumatate al anului 2018, ODIMM a creat Fondul Revolving pentru 
Incubatoarele de Afaceri din Cimișlia, Călărași, Cahul. Pe parcursul a patru 
ani fondul revolving sa dovedit a fi un instrument de finanțare eficient și 
foarte necesar pentru companiile debutante din cadrul Incubatoarelor de 
Afaceri. Setul de acte procedurale necesare constituirii şi funcţionării 
Fondului de susţinere financiară a rezidenţilor a fost aprobat în cadrul 
ședințelor de administrare al Incubatoarelor de Afaceri vizate.
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