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FIŞĂ DE PREZENTARE – Parteneriatul dintre Fundatia Ecologica “Dimitrie 
Cantemir” si Universitatea „ Dimitrie Cantemir” Targu Mures 

 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 

Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi 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 124855 

Titlul: Crearea Incubatorului de afaceri în domeniul medical "Dimitrie Cantemir 

Solicitant – Parteneriatul dintre Fundatia Ecologica “Dimitrie Cantemir” si Universitatea „ Dimitrie 

Cantemir” Targu Mures 

Localizare proiect: Amplasamentul este situat în Târgu Mures, str. Bodoni Sandor, nr.5, jud. Mures,  si se 

afla in proprietatea FUNDAȚIEI ECOLOGICE ”DIMITRIE CANTEMIR”. 

Durata de implementare: 42 luni, respectiv între data 01/01/2018 și data 30/06/2021, aceasta 

cuprinzând, dacă este cazul, şi perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea 

Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 

 

Obiectivul general  

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta crearea si dezvoltarea Incubatorului de afaceri în domeniul 

medical. 

 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 

Firmele incubate, prin oferirea unor pachete integrate de servicii si de acces la echipamente specifice, fapt 

care a incuraja infiintarea de noi firme cu profil medical 

- Angajatii firmei, prin crearea de noi locuri de munca, asigurarea unui mediu de lucru calitativ, si nu in cele 

din urma, datorita dezvoltarii 

firmei vor putea beneficia in timp de salarii mai mari. 

http://www.adrcentru.ro/
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- Clientii firmelor incubate care beneficia de servicii de calitate, inclusiv prin dotarea cabinetelor medicale cu 

echipamente noi de ultima generatie. 

- Furnizorii firmelor incubate, prin cresterea capacitatii de lucru vor creste si comenzile catre furnizorii de 

materii prime/utilitati 

 
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) 

6.347.297,09 6.038.438,54 3.843.911,16   3.267.324,48 54,11 576.586,67 9,55 2.194.527,39 36,34 308.858,55 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 3.843.911,15 lei (63,66% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ:  827.715,58 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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