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ACTIVITATEA INCUBATOARELOR DE
AFACERI

Direcția Infrastructura de Suport în Afaceri

Incubator de
Afaceri

Obiectivele

Scopul

Grupul
Țintă

Instituţie publică creată de 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” al UE, semnat la 14.12.2012.

Crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMMurilor;
Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea performanţelor manageriale;
Consolidarea unui sector privat dinamic, capabil sa facă faţă forţelor concurenţiale
şi competiţiei internaţionale;
Facilitarea accesului IMMurilor la surse de finanţare, creşterea numărului de
activităţi economice competitive, întărirea climatului investiţional, precum şi
reducerea ratei şomajului în zoneleţintă.

Incubatoarele de Afaceri sunt Instituții Publice care oferă antreprenorilor cu idei și
planuri de afaceri șansa de a realiza întrun mediu favorabil.
În cadrul Incubatoarelor de Afaceri antreprenorii începători sau cei care doresc să
și extindă afacerea sunt asigurați cu spațiu pentru activitate, suport consultativ
precum și asistență profesională, tehnică și administrativă.

Companiile debutante din domeniul producerii sau prestări servicii

Activitatea Incubatoarelor de Afaceri

IA Soroca
Fondat16.12.2009
Rezidenți16
Gradul de ocupare:
Producere90%
Servicii90%

IA ȘtefanVodă

IA Leova

IA Rezina

Fondat14.04.2012
Rezidenți12
Gradul de ocupare:
Producere28%
Servicii62%

Fondat04.10.2012
Rezidenți14
Gradul de ocupare:
Producere100%
Servicii43%

Fondat23,11,2012
Rezidenți14
Gradul de ocupare
Producere79%
Servicii100%
:

IA Sîngerei
Fondat08,08,2013
Rezidenți19
Gradul de ocupare:
Producere100%
Servicii100%

IA Dubăsari
Fondat16.09.2013
Rezidenți9
Gradul de ocupare:
Producere100%
Servicii74%

IA CeadîrLunga
Fondat10.07.2014
Rezidenți15
Gradul de ocupare:
Producere100%
Servicii31%

IA Călărași
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IA Cahul

Activitatea Incubatoarelor de Afaceri

IA Cimișlia

IA Nisporeni

Fondat23.04.2015
Rezidenți13
Gradul de ocupare:
Producere53%
Servicii55%

Fondat19.11.2014
Rezidenți32
Gradul de ocupare:
Producere95%
Servicii88%

Beneficiari IA

84 % rata de supravețuire
a companiilor absolvente

290 Beneficiari IA
123 Companii absolvente
active

146 Absolvenți IA

Profilul rezidenților
144 Companii rezidente

112 Servicii

32 Producere

56 Femei

70 Tineri

60 Startup

Componenţa gender ai
fondatorilor companiilor
rezidente

Locuri de muncă create

610 Locuri de muncă
Femei
44%
Tineri
56%

281 Femei

242 Tineri

Componenţa gender ai
angajaţilor din cadrul
companiilor rezidente
Femei
54%

Activitatea Incubatoarelor de Afaceri

Tineri
46%

Cifra de afaceri al rezidenților IA

113 Companii

155 Companii

39.530.806 mii lei

85.145.269 mii lei

144 Companii

94.035.164 mii lei

Fondul de Susținere a rezidenților IA
Fondul de susţinere a Rezidenţilor are drept scop sporirea capacităților de dezvoltare
a antreprenorilor  rezidenţilor din cadrul IA prin facilitarea accesului la finanţare a
acestora, urmare acordării resurselor financiare sub forma de împrumut preferenţial.
Suma Totală a
Fondului

2.760.000 mi lei

Suma împrumuturilor

Numărul beneficiarilor

2.146.700 mi lei

41 beneficiari

Numărului de consultaţii oferite de către IA

Promovarea activității
Programe de suport
Accesarea granturilor

Internaționalizarea companiei
Evidența contabilă
Cadrul legal

Peste 1200 consultații oferite

Activitatea Incubatoarelor de Afaceri

Înregistrarea afacerii
Gestiunea afacerii
Altele

Dezvoltarea capacităților de Consultanță în cadrul IA

Pe parcursul anului 2016 au fost organizate două ateliere de lucru cu
tematica „Dezvoltarea capacităților de Consultanță în cadrul IA”.
Atelierele de lucru au avut drept scop dezvoltarea și fortificarea
capacităților în vederea prestării serviciilor de consultanță.La training
au fost instruiți managerii și consultanții din cadrul celor 9 Incubatoare
de Afaceri . Activitatea de dezvoltare a Centrului de Consultanță în
cadrul Incubatoarelor de Afaceri este îndreptată spre crearea unui
“consultant în afaceri” accesibil tuturor IMMurilor din zona de activitate
IA prin realizarea următoarelor acţiuni:
• sprijinirea antreprenorilor în activitatea economică prin oferirea
serviciilor de consultanţă şi asistenţă,
• consultarea şi informarea solicitanţilor cu privire la programele de stat
privind susţinerea sectorului IMM, inclusiv programele implementate de
către ODIMM.

Vizita de studiu al membrilor Rețelei Incubatoarelor de Afaceri din
Moldova în Polonia

În perioada 30 mai  03 iunie, managerii IA membri RIAM, reprezentanţii
ODIMM şi partenerilor Proneo, au participat la o vizită de studiu în
cadrul Incubatoarelor de Afaceri şi organizaţiilor de suport în afaceri din
Polonia.În cadrul vizitei de studiu a fost vizitat Parcul Tehnologic din
Pulawy, care este un complex de laboratoare, birouri si spatii de
productie, ce ofera un mediu favorabil pentru companiile inovatoare care
dezvolta noi tehnologii.De asemenea a fost efectuată o vizită la Agenția
Poloneză pentru Dezvoltarea Întreprinderilor care este implicat în
dezvoltarea întreprinderilor naționale și internaționale, finanțate din
fonduri structurale, bugetul de stat și programe pe termen lung ale
Comisiei Europene..A fost vizit oficiul Innovation Norway din Warsawa
care este cel mai important instrument al Guvernului norvegian pentru
inovare și dezvoltare a întreprinderilor și industrie, astfel sprijinind
companiile in curs de dezvoltarea pentru a spori inovația.
Vizita de studiu în Polonia a fost organizată cu scopul de a efectua
schimburi de experiență și studierea subiectelor de interes comun în
managementul inovațiilor și dezvoltarea afacerilor.Evenimentul a avut
drept scop preluarea bunelor practici din Polonia privind gestionarea
eficientă a incubatoarelor de afaceri şi altor instrumente de sprijin a IMM.
Vizita de studiu a fost organizată de ODIMM, cu suportul financiar al
Guvernului Norvegiei

Activitatea Incubatoarelor de Afaceri

Sesiunile de Informare "Oportunități pentru dezvoltarea IMM"

Sesiunea de informare ”Oportunităţi pentru dezvoltarea ÎMM” sa
desfășurat în perioada 21 iunie – 11 august 2016, pe platforma celor
9 incubatoare de afaceri din țară.Acest eveniment a fost organizat de
către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici
și Mijlocii, în parteneriat cu Ministerul Economiei,Această serie de
evenimente publice la nivel local are scopul de a consolida dialogul
public privat, de a identifica nevoile mediului de afaceri regional și al
autorităților publice locale, cât și prezentarea oportunităților și a
instrumentelor de dezvoltare a afacerilor din fonduri interne și
externe: programul PNAET, programul PARE 1+1, programul
FGC,programul COMSE, programul EEN. Totodată, a fost pus
accentul pe creșterea competitivității prin implementarea
standardelor de calitate și noilor tehnologii, care în perspectivă le vor
asigura companiilor un loc nu doar pe piața internă, dar și pe cea
externă.
Semnarea Acordurilor de colaborare cu Asociaţia Incubatoarelor şi Centrelor de
Afaceri din România (AICAR) şi Parcul Industrial Galaţi

La data de 28 iulie, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) a semnat două Acorduri
de colaborare cu Asociaţia Incubatoarelor şi Centrelor de
Afaceri din România (AICAR) şi Parcul Industrial Galaţi. La
eveniment au participat managerii celor 9 incubatoare de afaceri
din Republica Moldova şi reprezentanţii a 11 incubatoare din
România. De asemenea au participat 30 de companii rezidente
a incubatoarelor de pe ambele maluri ale Prutului, interesate în
contacte comerciale.
Evenimentul a fost organizat de către Organizația pentru
ODIMM în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie şi DAL
Consulting din Iaşi, România. Scopul evenimentului a fost de a
crea un parteneriat de durată între cele două reţele de
incubatoare RIAM şi AICAR, atât la nivel de echipă
managerială, cât şi la nivel de companiirezidente, precum şi
crearea posibilităţilor pentru startupuri şi structuri de sprijinire şi
dezvoltare a afacerilor după modele europene.
Parteneriatul creat va permite consolidarea relaţiilor reciproc
avantajoase dintre incubatoarele de afaceri prin schimb de
experienţă, transfer de tehnologii şi stabilirea parteneriatelor în
business.
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