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Rezumat. Cea mai mare  problemă a multor întreprinderi mici şi 

mijlocii (IMM) nu este ideea sau produsul furnizate de aceasta şi nici 
clienţii, ci necesităţile acestora. Preţurile foarte mari ale spaţiilor de 
producţie şi de birouri sunt decisive pentru supravieţuirea unei mici 
afaceri. Incubatoarele de afaceri vin ca răspuns la nevoile întreprinderilor 
mici şi mijlocii în etapele esenţiale ale unei afaceri, precum iniţiere şi 
pătrundere pe piaţă. Un incubator urmăreşte să aibă un efect pozitiv 
asupra sănătăţii economice a unei zone, a unei comunităţi. 
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1. Conceptul şi modele de incubatoare de afaceri 
 

Prima definiţie a incubatorului de afaceri a fost dată în cadrul workshop-
ului „Best Practices in Incubator Infrastructure and Innovation Support” 
(Helsinki,1998), potrivit căreia acesta este „un loc unde sunt concentrate pe un 
spaţiu limitat firmele nou create. Obiectivul său este de a spori şansele de 
dezvoltare şi rata de supravieţuire a acestor firme prin asigurarea unei clădiri 
modulare ce are în dotare utilităţile necesare (telefon, fax, calculatoare) şi unde 
se oferă sprijin managerial şi servicii de asistenţă. Principalul scop este 
dezvoltarea locală şi crearea de locuri de muncă” (European Commission, 2002, 
Benchmarking of business incubators, Centre for Strategy and Evaluation 
Services). 

O altă definiţie este aceea conform căreia „incubatoarele de afaceri 
reprezintă un proces dinamic de dezvoltare a afacerilor. Acest termen acoperă o 
gamă largă de procese care ajută la scăderea ratei de eşec a companiilor aflate 
în faza iniţială şi accelerează dezvoltarea celor care au potenţial de a deveni 
generatoare de locuri de muncă şi de bunăstare. Incubatoarele oferă trei 
ingrediente principale pentru dezvoltarea unei afaceri de succes: un mediu 
antreprenorial şi de formare, acces la mentori şi investitori, vizibilitate pe piaţă” 
(Asociaţia Naţională a Incubatoarelor de Afaceri, SUA). 

Aşadar, dezvoltarea unui mediul favorabil, sustenabil, sprijinul pentru ca 
aceste companii să se dezvolte şi să devină competitive pe piaţă, reprezintă 
scopul esenţial al unui incubator. 

Conceptul de incubatoare de afaceri s-a dezvoltat de-a lungul timpului, 
acestea putând fi clasificate după o serie de criterii. După sursa de finanţare, 
există incubatoare finanţate de stat (ministere, universităţi de stat, centre de 
cercetare) şi private (Camere de comerţ, universităţi private, asociaţii). După 
modelul operaţional, incubatoarele pot fi „Bricks and Mortar” sau virtuale. 
Primele pun la dispoziţie facilităţi legate de infrastructură fizică,  procesul de 
incubare având loc într-o clădire special amenajată. Cele virtuale, denumite şi 
incubatoare „fără pereţi”, nu pun la dispoziţie un spaţiu special amenajat 
(clădiri), iar serviciile furnizate sunt  oferite prin Internet. Dacă analizăm 
incubatoarele după structura serviciilor furnizate, atunci acestea se împarte în 
cinci categorii. Incubatoarele tradiţionale sunt cele care urmăresc dezvoltarea 
companiilor care pot înregistra o schimbare rapidă a tehnologiilor de producţie 
(industriile textile, de încălţăminte). Incubatoarele tehnologice vin în sprijinul 
firmelor ale căror produse sau servicii au apărut în unor cercetării ştiinţifice 
(biotehnologii, informatică, electronică etc.). Incubatoare culturale sunt cele 
care sprijină activităţi culturale (muzică, sculptură, fotografia), cele sociale 
susţin activităţile ce provin din proiecte sociale. Incubatoarele pentru afaceri în 
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domeniul agriculturii sunt acelea care încurajează inovarea  tehnologică în 
agricultură. Ţinând cont de zona de amplasare, există incubatoare în zone 
urbane (situate în oraşe şi de obicei sunt incubatoare tehnologice, tradiţionale), 
incubatoare în zone suburbane (amplasate în jurul oraşelor) şi incubatoare în 
zone rurale (a căror dezvoltare este strâns legată de centrele de producţie 
agricolă).   

Incubatoare „new economy” sunt ultimele tipuri de incubatoare care au 
apărut şi au la bază accesul la mijloacele tehnologice moderne. Diferenţa dintre 
acestea şi cele tradiţionale constă în aceea că incubatoarele „new economy” ţin 
seama de nişte criterii stricte pentru acceptarea firmelor în incubator şi au la 
baza cea mai înaltă tehnologie. 

  
2. Incubatoarele de afaceri pe plan internaţional 

 
Charles  Mancuso este cel care a pus bazele primului incubator de afaceri 

în Batavia, New York, în anul 1959, procesul de incubare transformându-se 
într-o industrie în anii ’80. 

În America de Nord, există peste 1.400 de incubatoare, repartizate astfel: 
în Statele Unite sunt 1.115 incubatoare, în Mexic 191, iar în Canada 120 de 
incubatoare. Cele mai multe incubatoare sunt entităţi nonprofit, fiind afiliate la 
universităţi. Aceste programe de incubare au susţinut peste 27.000 de companii, 
creând astfel 100.000 de locuri de muncă, în anul 2007. Acestea pun în evidenţă 
obiectivele de care trebuie să ţină cont antreprenorii în dezvoltarea unui afaceri: 
crearea de locuri de muncă, rentabilitate economică şi transfer de tehnologie. În 
Brazilia (America Latină) există 400 de  incubatoare de afaceri. 

 
Tabelul 1 

Număr incubatoare distribuite pe zone 
Regiunea Număr incubatoare 

America de Nord 1.400 
Brazilia 400 

Asia de Sud Est 1500 
Germania 400 

Franţa 250 
Marea Britanie 300 

Sursa: http://www.nbia.org/ 
  
În Asia de Sud-Est sunt 1.500 incubatoarelor de afaceri.  China, una din 

ţările în curs de dezvoltare, a pus bazele celui mai mare program de incubare. 
Cele mai multe incubatoarelor de afaceri din China au fost finanţate de guvern, 
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foarte rar fiind folosite fonduri private. În Japonia există un număr de 203 
incubatoare de afaceri, din care o treime oferă servicii clasice. 

 În Uniunea Europeană, primele poziţii, ţinând cont de numărul de 
incubatoare existente, sunt ocupate de Germania, Franţa şi Marea Britanie. La 
sfârşitul anului 2006, conform statisticilor, în Germania numărul de incubatoare 
era de 400. Pe teritoriul Franţei, se înregistrau un număr de 250 de incubatoare 
de afaceri, în anul 2009, iar în Marea Britanie numărul incubatoarelor de afaceri 
a atins pragul de 300, înglobând 12.000 de companii. 

 În tabelul de mai jos sunt prezentate performanţele incubatoarelor de 
afaceri în funcţie de o serie de criterii. 

 
Tabelul 2 

Performanţele incubatoarelor la nivelul Uniunii Europene 
Criterii Anul 2006 

Finanţare publică 48% 
Spaţiul incubatorului – m2 5.400 
Rata de ocupare 81% 
Locuri de muncă create/incubator 48,7 
Cheltuieli pentru locul de muncă 14.000 euro 

Sursa: www.cses.co.uk/publications/BenchmarkingBusinessIncubators 
 
Performanţele incubatoarelor de afaceri ţin seama de o serie de criterii 

precum modalitatea de finanţare, spaţiul incubatorului, rata de ocupare, numărul 
de locuri create de fiecare incubator, dar şi de cheltuielile pentru locul de 
muncă.   

 
Tabelul 3 

Rata de supravieţuire a firmelor incubate 
Ţara/Regiunea Rata de supravieţuire 

SUA 85% continuă să funcţioneze după 2 ani 
Europa 89% continuă să funcţioneze după 3 ani 

Germania 90% continuă să funcţioneze după 3 ani 
Brazilia 80% continuă să funcţioneze după 3 ani 

Sursa: http://siteresources.worldbank.org/INFORMATIONANDCOMMUNICATION 
ANDTECHNOLOGIES/Resources/ChapterKhalil_Olafsen.pdf  

 
Obiectivul principal al acestor incubatoare îl reprezintă creşterea 

probabilităţii de supravieţuire, de succes, în primii ani critici. Statisticile arată 
că în Brazilia 80% din firmele incubate au supravieţuit după perioada de 
incubare, în timp ce în Germania, rata acestora este mai mare, atingând valoarea 
de 90%. 
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3. Incubatoarele de afaceri în România 
 

În ţara noastră, incubatoarele de afaceri şi cele tehnologice au fost 
realizate folosind surse publice sau surse provenite de la organisme 
internaţionale precum Comisia Europeană, Banca Mondială, Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Cele din urmă au fost 
obţinute cu ajutorul unor programe destinate dezvoltării economice locale, a 
antreprenoriatului şi a întreprinderilor mici şi mijlocii.  

Situaţia economică şi legislativă a permis apariţia incubatoarele de afaceri 
încă din anii ‘90, în anumite zone ale ţării precum Sibiu şi Brăila. Primul Centru 
Incubator Tehnologic şi de Afaceri a fost creat în anul 1992, cu ajutorul 
Ministerului Cercetării şi al Institutului de Cercetare şi Proiectare pentru 
Tehnologia Construcţiilor de Maşini. În anii’ 90 au fost create 16 incubatoare, 
însă doar unul sau două au supravieţuit până în prezent. 

În anul 2010, în România, numărul incubatoarele de afaceri era de 
aproximativ 60. Acestea îşi desfăşoară activitatea în diverse domenii precum 
servicii de consultanţă, IT, biotehnologii, biomateriale, transfer de know-how, 
cercetare ştiinţifică, servicii de transport. În graficul de mai jos, este prezentată 
ponderea incubatoarelor de afaceri existente în ţara noastră pe regiuni de 
dezvoltare. 

        

S 
Sursa: prelucrare proprie. 

 
Figura 1. Ponderea incubatoarelor de afaceri pe regiuni de dezvoltare, 2010 

 
Cele mai multe incubatoare sunt amplasate în Regiunea Bucureşti-Ilfov, 

iar alte 20 sunt  localizate în Regiunea Centru şi Regiunea Vest (câte 10 
incubatoare în fiecare zonă). În urma unei analize a incubatoarelor de afaceri, 
distribuite pe cele opt regiuni de dezvoltare, se desprind următoarele aspecte: 
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 serviciile furnizate de către incubatoarele de afaceri sunt servicii de 
consultanţă, de închiriere spaţii pentru birouri, servicii de pază şi 
protecţie, training, acces la utilităţi (electricitate, energie termică, apă, 
gaz), servicii de telecomunicaţii (telefon, fax, e-mail, internet), servicii 
administrative; 

 incubatoarele amplasate în cele opt regiuni de dezvoltare au condus la 
crearea de 3.000 de locuri de muncă, cele mai multe înregistrându-se în 
regiunea Sud-Vest Oltenia şi Centru; 

 1.130 de firme au fost găzduite de către cele aproximativ 60 de 
incubatoare de afaceri, acestea înregistrând o pondere semnificativă în 
regiunea Sud-Vest Oltenia; 

 cea mai dezvoltată zonă este Bucureşti-Ilfov, unde există 12 
incubatoare de afaceri, în timp ce în regiunea Sud-Muntenia sunt 
amplasate doar două incubatoare de afaceri; 

  durata de incubare este în medie de doi ani. 
Administratorul de incubator este cel ce gestionează incubatorul şi este 

ales în urma unei evaluări, ţinându-se seama de o serie de criterii stabilite de 
către o comisie specializată. Acesta este, de obicei, o societate comercială sau o 
organizaţie nonguvernamentală. 

Printre atribuţiile administratorului  se regăsesc următoarele:  răspunde de 
administrarea incubatorului tehnologic şi de afaceri; asigură personalul necesar 
pentru prestarea serviciilor; dezvoltă activităţi de atragere a investiţiilor; 
valorifică toate facilităţile legale în beneficiul incubaţilor; încheie contracte de 
prestare a serviciilor cu rezidenţii incubatorului; reprezintă incubatorul în 
relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale. 

Astfel, pentru îndeplinirea sarcinilor mai sus menţionate, un bun 
administrator trebuie să posede calităţi precum capacitate antreprenorială, de 
asumarea a riscului, a responsabilităţii, perseverenţă, lucru în echipă, dar şi 
abilitatea de a gestiona şi aplana conflictele. 

 
4. Incubatorul de afaceri din Soroca – un model demn de urmat? 

 
Incubatorul de afaceri din Soroca a fost implementat în cadrul Proiectului 

„Entranse 2 Your Business” de către o organizaţie tehnico-ştiinţifică din 
Norvegia (SINTEF), împreună cu Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprin-
derilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) din cadrul Ministerului Economiei al 
Republicii Moldova, dar şi cu ajutorul autorităţile locale din oraşul Soroca.  

Scopul principal al acestui proiect a reprezentat redresarea economiei din 
Moldova, urmărind astfel diminuarea sărăciei, crearea de noi locuri de muncă, 
dar şi înfrânarea migraţiei forţei de muncă prin încurajarea dezvoltării 
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întreprinderilor mici şi mijlocii. Aşadar, acest incubator urmăreşte să ofere 
antreprenorilor cu planuri de afaceri oportunitatea de a le realiza într-un mediu 
potrivit. 

Inaugurat la finele anului 2009, incubatorul de afaceri din Soroca a 
găzduit 17 firme mici şi mijlocii ce au creat 70 de noi locuri de muncă, 
specializate în: confecţionarea hainelor, prelucrarea sticlei; producerea mobilei 
de sticlă, furajului granulat, ferestrelor; prestarea serviciilor juridice, de 
arhitectură, de contabilitate; organizare a evenimentelor şi festivităţilor; oferire 
a serviciilor fotografice şi de publicitate etc. 

Cele 17 firme au fost alese ca urmare a unui concurs de planuri de 
afaceri(viabile) şi pe întreaga durată de incubare, trei ani, vor beneficia de o 
serie de avantaje precum, spaţii de producere sau oficii la preţ redus, suport 
financiar la achiziţionarea echipamentului(50%), costuri de administrare reduse, 
dar şi de asistenţă, din partea specialiştilor norvegieni şi moldoveni, în 
dezvoltarea afacerii, în identificarea de pieţe de desfacere. Spre exemplu, pentru 
închirierea spaţiului: se achită 10% din preţul de piaţă pentru un an de 
activitate; 40% – pentru cel de-al doilea an de activitate şi 80% – pentru cel  
de-al treilea an de activitate. De asemenea, firmele incubate, vor beneficia 
gratuit de Internet, încălzire, serviciile menajere în locurile comune, dar şi de 
servicii de consultanţă în marketing. Totodată, Consiliul municipal Soroca a 
oferit celor 17 companii, o clădire veche, cu o suprafaţă de 1.700 mp, care a 
beneficiat de reparaţii şi a fost dotată cu echipamente industriale şi de birou.  

Firmele incubate au fost sfătuite ca pe parcursul perioadei de incubare, să 
profite de aceste avantaje, întrucât vor fi nevoite să îşi desfăşoare, după 
încheierea ciclului de trei ani, activitatea antreprenorială în aceleaşi condiţii cu 
celelalte companii din ţară, dorinţa de a lansa un business nefiind suficientă 
pentru supravieţuire, cunoştinţele şi pregătirea adecvată fiind cele care stau la 
baza dezvoltării unei afaceri. 

Se pare că modelul de incubator de afacere mixt, lansat acum aproape doi 
ani, a fost unul de succes, întrucât la câteva luni de la lansare unele firme 
incubate deja deveneau prospere, ca de exemplu fabrica de textile, Bevera 
Nord. Capacităţile de producţie şi volumele din ce în ce mai mari au impus 
extinderea suprafeţelor de producţie, astfel încât directorul întreprinderii  a 
solicitat administraţiei incubatorului suplimentar două spaţii.   

 Inaugurarea incubatorului de afaceri din Soroca, a reprezentat o alegere 
oportună pentru mediul de afaceri din Moldova, stimulând astfel dezvoltarea 
antreprenoriatului către o economie competitivă şi durabilă. Astfel, incubatorul 
ilustrează o colaborare perfectă între experţii norvegieni şi autorităţile 
moldovene, între administraţia locală şi mediul de afaceri extern. 
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5. Concluzii 
 
Incubatoarele de afaceri au fost create pentru a sprijini ideile de afaceri 

viabile şi pentru a ajuta întreprinzătorii că firmele lor să reuşească să treacă de 
etapele critice din viaţa oricărei companii şi să se dezvolte pe piaţă.  

Incubatoarele pun la dispoziţia firmelor incubate o serie de facilităţi, 
creând astfel un mediul favorabil, oportun  dezvoltării lor, precum consultanţă 
în elaborarea planurilor de afaceri, marketing, informaţii referitoare la 
managementul afacerii sau promovarea imaginii firmelor. 

Ele reprezintă o importantă pârghie de lansare a iniţiativelor 
antreprenoriale locale ce pot avea un impact semnificativ pentru economia unei 
ţări şi care pot conduce la crearea unui număr mare de locuri de muncă. Pentru 
că reţeaua de incubatoare să fie una solidă este necesară utilizarea eficientă a 
resurselor disponibile, deci să fie mobilizate către întreprinderile performanţe 
din punct de vedere economic, competitive, dar totodată să îşi continue 
activitatea şi după ieşirea din incubator. Pentru extinderea reţele de incubatoare 
este necesară perfecţionarea cadrului legislativ, verificarea atentă a firmelor 
incubate, încadrarea în limitele parametrilor de performanţă şi diversificarea 
domeniilor de activitate. 
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