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Regulament de funcționare a
Incubatorului de afaceri pentru studenții din cadrul
Academiei de Studii Economice din București
Principii generale
Art. 1 Incubatorul este creat cu scopul stimulării spiritului antreprenorial în cadrul studenților,
masteranzilor și doctoranzilor Academiei de Studii Economice din București și susținerii
acestora în demersul antreprenorial.
Art. 2 Incubatorul de afaceri sprijină aceste iniţiative antreprenoriale prin oferirea accesului la
resursele incubatorului (spațiu, servicii de telefonie, infrastructură informatică, organizarea de
evenimente etc) și furnizarea unor servicii de consultanță, mentoring și coaching, în
colaborare cu reprezentanţi ai mediului de afaceri.
Art. 3 (1) Perioada maximă de incubare este de doi ani. Această perioadă începe de la
momentul declarării calității de membru a incubatorului și se pierde la expirarea perioadei de
2 ani. Pentru studenții în an terminal, perioada de incubare se încheie în termen de 3 luni de la
încetarea calității de student al Academiei de Studii Economice din București, în condițiile în
care studenții nu își redobândesc această calitate prin înscrierea la un nou program de studii în
cadrul universității.
Art. 4 Comisia de selecţie este formată dintr-un număr impar de persoane, după cum
urmează:
●
●
●
●
●

Directorul incubatorului de afaceri;
Un reprezentant al Consiliului de Administraţie în persoana prorectorului de resort;
Consilierul rectorului responsabil cu activitatea studenţească;
Un reprezentant al studenţilor, desemnat de Senatul Studenților;
Un antreprenor sau un reprezentant al mediului de afaceri.

Art. 5 Incubatorul de afaceri este condus de către Consiliul de conducere alcătuit din:
●
●
●
●
●

directorul incubatorului;
un reprezentant al conducerii Academiei de Studii Economice din București;
un reprezentant al studenţilor desemnat de Senatul Studenților;
un reprezentant al membrilor incubatorului;
un antreprenor sau un reprezentant al mediului de afaceri.

Art. 6 Reprezentatul mediului de afaceri este propus de către directorului incubatorului și
poziția sa este una onorifică nefiind remunerată.
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Art. 7 Directorului incubatorului este numit de conducerea universității pentru un mandat de
2 ani. Un director poate obține mai multe mandate succesive.
Dobândirea calității de membru al incubatorului
Art. 8 Membri în incubatorul de afaceri pot fi: studenți, masteranzi și doctoranzi ai ASE
București, de la toate formele de studiu și de la toate finanțările.
Art. 9(1) Membrii în incubatorul de afaceri sunt selectați ca urmare a parcurgerii etapelor
procedurii de selecție.
(2) Procedura de selecție include următoarele etape:
a.
b.
c.
d.

Prezentarea ideii de afaceri sub forma unui pitch a ideii de afaceri
Prezentarea modelului de afacere propus
Depunerea planului de afacere
Susținerea planului de afacere

Art. 10 Numărul de membrii în incubatorul de afaceri este stabilit la începutul fiecărui an de
către Consiliul de Conducere al Incubatorului, luând în considerare toți membrii, în funcție de
situația acestora: activiti, inactivi, noi.
Art. 11 Procedura de selecție se desfășoară ori de câte ori este nevoie, în limita locurilor
stabilite.
Drepturile și obligațiile membrilor incubatorului
Art. 12 Membrii incubatorului au următoarele drepturi și obligații:
a) Drepturi:
1. Membrii incubatorului au dreptul să participe la workshopuri sau alte evenimente
organizate în cadrul incubatorului;
2. Membrii incubatorului au dreptul să utilizeze resursele incubatorului în cadrul
incubatorului;
3. Accesul în incubator este liber pentru membrii incubatorului în cadrul programului de
funcționare stabilit de către Consiliul de conducere;
4. Membrii incubatorului au dreptul sa utilizeze unele anumite resurse (sala de consiliu,
videoproiector, etc) în baza unei programări realizată pe baza unor liste ce vor fi
stabilite de responsabilul administrativ;
5. Membrii incubatorului au dreptul să utilizeze resursele de papetărie ale incubatorului
(hârtie, pixuri etc) sau alte resurse cum ar fi: imprimantă, laptop;
6. Membrii incubatorului au dreptul să li se desemneze, de către Consiliul Director, un
mentor pentru proiectul inițiat;
b) Obligații:
1. Membrii incubatorului au obligația să solicite aprobarea responsabilului administrativ
atunci când doresc să utilizeze resursele incubatorului în afara acestuia;
2. Membrii incubatorului au obligația de a păstra în bune condiții mijloacele materiale
ale incubatorului.
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3. Membrii incubatorului au obligația ca pe mijloacele de comunicare utilizate, precum și
pe produsele si serviciile dezvoltate să includă sintagma ”Dezvoltat sub egida
Incubatorului de afaceri al Academiei de Studii Economice din București”, cu
includerea logo-ului Incubatorului conform Manualul de identitate vizuală a acestuia;
4. Membrii incubatorului au obligația de a realiza raportări1 periodice cu privire la
activitatea desfășurată (în primele 6 luni membrii incubatorului vor realiza raportare
lunară, în următoarele 18 luni vor realiza raportare trimestrială);
5. Membrii incubatorului au obligația de a se întâlni periodic cu mentorul desemnat de
către Consiliul Director;
6. Membrii incubatorului trebuie să plătească către incubatorul de afaceri o taxă egală cu
1% din veniturile obținute pe perioada incubării. Această taxă poate fi înlocuită cu o
cotă parte din părțile sociale sau acțiunile firmei. Cota parte este propusă de către
membrul incubatorului și aprobată de către Consiliul de Conducere al Incubatorului.
Activități derulate în cadrul incubatorului 2
Art. 13 Pentru ca incubatorul să își atingă obiectivele se pot derula mai multe activități cum ar
fi:
a.
Organizarea de cursuri, seminarii, workshop-uri pe teme de interes pentru membrii
incubatorului (abilități de prezentare, conduită, vânzări, etc), aflate în competența
responsabilului training și proiecte;
b.
Organizarea de întâlniri ”unul la unul” între membrii incubatorului și antreprenori,
manageri, traineri și alte persoane cu experiență relevantă pentru aceștia;
c.
Alte activități menite să susțină activitate membrilor incubatorului.
Art. 14 Membrii incubatorului desfășoara activități economice în cadrul incubatorului cu
condiția respectări legislației în vigoare.
Pierderea calității de membru al incubatorului
Art. 15 Calitatea de membru al incubatorului se poate pierde în una din următoarele situații:
a.
b.
c.

Încălcarea obligațiilor care derivă din calitatea de membru al incubatorului;
Încălcarea regulamentelor aplicabile din cadrul ASE București;
La expirarea termenului de incubare;

Încetarea calității de student al ASE București. Pentru studenții în an terminal, perioada de
incubare se încheie în termen de 3 luni de la încetarea calității de student al Academiei de
Studii Economice din București, în condițiile în care studenții nu își redobândesc această
calitate prin înscrierea la un nou program de studii în cadrul universității.

1

Modelul de raport tipizat va fi pus la dispoziția membrilor la începutul activității acestora, de către
responsabilul administrativ.
2
Fiecare comunicare a afacerilor înițiate în cadrul incubatorului ASE București trebuie să conțină identitatea
incubatorului de afaceri timp de 2 ani după expirarea perioadei de incubare.
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Art. 16 Pierderea calității se decide în cadrul Consiliului de Conducere a Incubatorului prin
votul majorității membrilor.
Art. 17 Activitatea incubatoarelor se desfăşoară conform legislaţiei în vigoare.

Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul de Administrație în şedinţa sa din 31 iulie
2014.
CALENDAR
Activitate
Perioada de promovare a programului
Perioada de aplicaţii
Etapa de pitch
Etapa de prezentare a modelului de afacere
Etapa de evaluare a planului de afacere
Etapa de prezentare a planului de afaceri
Afişarea rezultatelor cu punctajele aferente concursului
Contestaţii
Evaluarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale
Semnarea contractelor şi începerea activităţii proiectelor
câştigătoare

Perioadă
15 Septembrie – 15 Octombrie
16 – 31 Octombrie
1 – 2 Noiembrie
3 – 4 Noiembrie
5 – 7 Noiembrie
7 – 10 Noiembrie
11 Noiembrie
12 – 13 Noiembrie
14 Noiembrie
18 Noiembrie

