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Eficientizarea regimului incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri 

 
Guvernul României a aprobat un proiect de lege privind sprijinirea societăților nou înființate prin intermediul 

incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri, prin care se urmărește înlocuirea cadrului legal existent. 

 

Proiectul de lege clarifică unele aspecte metodologice și de interacțiune cu autoritatea administrației publice 

centrale cu atribuții în domeniul IMM-urilor și simplifică procedura de acordare a titlului de incubator de 

afaceri prin eliminarea studiului de fezabilitate, precum și a altor reglementări ce îngreunau această 

procedură. 

 

De asemenea, prin proiect se extinde perioada de valabilitate a titlului de incubator de afaceri de la 10 ani la 

o periodă nedeterminată și, totodată, este extinsă posibilitatea de finanțare a incubatoarelor de afaceri prin 

utilizarea oricărei surse legal identificate. 

 

Nu în ultimul rând, proiectul reduce numărul tipului de incubatoare de afaceri de la opt la trei (incubatorul de 

afaceri cu portofoliu mixt, incubatorul tehnologic şi de afaceri și incubatorul specific unui sector) și 

menționează în mod clar facilitățile fiscale de care poate beneficia fondatorul incubatorului de afaceri.  

 

Sursă: Proiectul de lege privind incubatoarele și acceleratoarele de afaceri, nepublicat încă în Monitorul 
Oficial. 
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Dacă doriţi să primiți regulat Noutăți fiscale și legislative vă rugăm să vă abonati la newsletter. 
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