
 

 

Raport de progres al activităţii 

Instituției Publice ”Incubatorul de Afaceri din Cimișlia” 

1. Informaţii generale 

referitoare la Incubatorul de Afaceri din Cimișlia (IACM) 

 
Perioada de raportare August 2018 

1.1 Denumirea IP „Incubatorul de Afaceri din Cimișlia” 

1.2 Administratorul Alexandru Corlăteanu 

1.3 Date de contact Adresa Str. Sfânta Maria nr. 2 

 nr. de telefon tel / fax: 0241 81050  

mob: 069070595 

 e-mail i.a.cimislia@gmail.com 

 pagina web a IA www.iacm.md 

 reţele de socializare www.facebook.com/Incubatorul-de-Afaceri-

Cimișlia 

1.4 Suprafaţa totală a 

IACM 

1336,4 m2- total 

928,86 m2 – total pt chirie (oficii, sala de conferințe, depozit) 

 1.4.1 Spaţiul pentru producere 

 Total  Închiriat Disponibil  

 364.8 m2 332,9 31,9 

 1.4.2 Spaţiul pentru birouri/servicii 

 Total  Închiriat  Disponibil  

 

 

 353.2 m2 218,1 135,1 

Subsol         215,9 m2 0 135,7 m2 

 1.4.3 Spaţiul comun   282,64 m2 

 1.4.4 Sala de conferințe  64 m2 

 1.4.5 Spaţiul administrativ  43,7 m2 

1.5 Suprafaţa totală a 

terenului adiacent 

0,1585 ha 

1.6 Suprafaţa totală a 

parcărilor 

0,051 ha 

1.7 Costul de închiriere a 

unui m2 

Anul I: 22,8 lei 

Anul II: 38 lei  
Anul III: 60,8 lei 

2. Informaţii generale referitoare la rezidenţii IACM 
 

2.1 Nr. de rezidenţi, total 12 

Start-up 11 

Tineri  9 

Femei 5 

2.2 Nr. locurilor de muncă, total 48 

Tineri  12 

Femei  18 

2.3 Domeniul de activitate servicii 

 

 

mailto:i.a.cimislia@gmail.com
http://www.iacm.md/


 
3. Activitatea I.P. IA Cimișlia 

 
1. Consultaţii acordate de managerul IACM pentru nerezidenţi (nr.), domeniul 

 

 

 

10 

 

- Oportunitățile și serviciile oferite în cadrul I.P. IACM pentru 

dezvoltarea antreprenoriatului; 

- Accesare programe ODIMM și alte programe de finanțare 

pentru dezvoltarea afacerii. 

 
2. Activități desfășurate în cadrul IACM (seminare, intîlniri, mese rotunde, etc.) 

 

 

 

3. Activităţi la care a participat IACM  
(seminare, întîlniri, mese rotunde, vizite de studiu, etc.) 

 

 

Participare la ședințele săptămânale al Consiliului raional Cimișlia, raportare activitate și 

planificare săptămînală. 
 

 

Proiecte accesate de IACM  

0 

Alte informaţii relevante 

 

 

 

 

 Actualizare portofoliul de programe și proiecte de suport pentru dezvoltarea 

antreprenoriatului și pregătire materiale informaționale . 

 Activități de comunicare și informare: 

- Oferire consultații rezidenților și persoanelor interesate despre accesarea programelor 

existente pentru dezvoltarea antreprenoriatului; 

- Activități de comuncare online (email, web), adminsitrarea siteului iacm.md. 

 

 Activități de management a instituției: 

- Activități financiar-contabile; 

- Activități de recuperare a datoriilor cumulate de către rezidenții IACM  

- Activități de administrare, planificare, realizare, monitorizare activitate curentă. 

 

 

 


