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EA - The Entrepreneurship Academy este
o universitate de business și
antreprenoriat din România, care pune
accent în mod egal, pe învățarea
teoretică și pe cea practică. Încă din
primele săptămâni academice, studenții
își creează, construiesc și dezvoltă idei de
afaceri cu un SRL funcțional,  învățând în
timp real.

Edison - cluburi și comunități de
antreprenoriat și tehnologie reprezintă
cluburi la nivel liceal, in situ și online,
care creează experiențe de învățare
pentru a apropia tinerii cât mai mult de
cele două arii de interes și de o viitoare
carieră în acestea.

UNIVERSITATE

COMUNITATE

CLUBURI
PENTRU LICEENI
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2 PROVOCĂRI ACUM ÎN EDUCAȚIA ANTREPRENORIALĂ
În general, instituțiile de învățământ cultivă greu antreprenoriatul ca opțiune de carieră
în rândul elevilor, iar tinerii întârzie să facă business-uri. De regulă așteaptă până la 35 de
ani pentru a debuta.

Unul din doi români din mediul urban ar dori să devină antreprenor, dar puțini fac acest
pas.

Lipsa de încredere în domeniul antreprenoriatului ca opțiune viabilă de carieră de la
vârste tinere.

Doar 25% dintre tinerii români cu vârste între  25 și  34 au o diplomă universitară,
conform Eurostat, comparat cu 41% în UE (ultimul loc). 
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CARE POT CREA PARTENERIATE DURABILE,
INTELIGENTE ȘI POT ÎNȚELEGE BENFICIILE ECHIPELOR

3 VISUL NOSTRU ANTREPRENORIAL

Ne dorim o Românie pe picioarele ei prin
ANTREPRENORI EDUCAȚI TEHNOLOGIC  

PRIN EDUCAȚI ÎNȚELEGEM ANTREPRENORI CARE DESLUȘESC SISTEMIC BUSINESS-URILE LOR DAR VĂD ÎN
DETALIU CE NEVOI AU ECHIPELE LOR ȘI CE MEMBRI/PROIECTE SE POTRIVESC BUSINESS-ULUI LOR
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4 MODEL DE BAZĂ

UNIVERSITATE

GUVERN

BUSINESS

BENEFICIARI

TRIPLU HELIX (SI CVADRUPLU)

Modelul de triplu helix (și
cvadruplu) e considerat adesea a fi
un model idealist, însă atunci când
încercăm să construim un sistem
colaborativ în mediul educațional,
este cel mai eficient.

Am reusit prin câteva proiecte să
punem acest sistem în aplicare și
credem că există o serie de lecții
de învățat pentru întreaga
comunitate antreprenorială și
tehnologică.



5 REZULTATE ANTREPRENORIALE
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Câteva dintre businessurile susținute și crescute în cadrul facultății:

START-UPS

antreprenori ce
predau

investiții în business-uri
studenți

venituri business-uri
studenți

business mentori

>50 >650k Euro>12

MENTORED AND FIRST INVESTMENT - V7 Capital
FURTHER INVESTMENT - GAP MINDER
RECENT INVESTMENT BY EMAG VENTURES
FOR 1.5 MILLION EURO

>3 mil Euro
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DE LA DEBUT, DIN NOIEMBRIE 2019, EDISON A PLECAT LA DRUM BENEFICIIND DE FILOSOFIA ȘI
PRACTICA DIN THE ENTREPRENEURSHIP ACADEMY, RESPECTIV DE EXPERIENȚA DE CLUB ȘI
FORMARE DE ECHIPE A FONDATORILOR.
MODELUL SE BAZEAZĂ PE REALIZAREA DE ECHIPE ÎN CLUBURI ȘI COMUNITĂȚI, 
ÎNVĂȚARE AUTO-GHIDATĂ ȘI ÎNVĂȚARE PRIN PRACTICĂ - adică învățare directă cu experți din industrie 

Înțelegerea nevoilor și aspirațiilor lor
Dialog și legătură permanentă 
Crearea și încurajarea formării de echipe și acordarea de guvernanță proprie 
Cultivare încredere - "le pasă de noi", ""ne ascultă", "mi-au răspuns când aveam nevoie"...  

CE AM ÎNVĂȚAT ÎN ACEȘTI ANI?
Tinerii elevi edisonieni, liceeni de toate vârstele, se formează și se cresc cu atenție, răbdare și
resurse investite în:  

6 Puterea echipelor în Edison



7 De ce EDISON?
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În ultimii doi am am susținut elevii și interactienii din România prin: 

EDISON-RESURSE PE 5 PILONI: Inspirație-Învățare-Do It Yourself-Reflecție-Comunitate 

webinarii în
pandemie 

parteneriate solide în
comunități  

elevi beneficiari în
România 

>50 >50>2000

Webinarii inspiraționale în domeniul antreprenoriatului și noilor tehnologii 
Platformă de învățare și creare de comunitate  
Challenge-uri lunare  
Creare de conținut relevant
Evenimente dedicate - urban camps 
Parteneriate de tip Triple Helix cu acces la resurse  

>    >700
tineri din Interact
beneficiari din 2020 



8 Impact antreprenorial și tehnologic 2022
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Edison Switch Challenge Romania - 410 echipe înscrise 
4 Urban Camps 2022 - evenimente regionale
Edison Summer Camp 2022 - peste 300 de tineri
exploratori

TINERI IMPLICATI ÎN PROBLEME LOCALE

Parteneriate solide semnate cu instituții locale pentru susținerea cluburilor de Edison, care
să deschidă posibilitatea unei cariere în antreprenoriat sau/și tehnologie.
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Mentorat sau challenges pentru echipele
de liceeni cu problemele de care vă loviți
zilnic
Workshops despre povestea voastră în
antreprenoriat sau tehnologie  
Susținere media în grupurile voastre

9 CUM PUTEȚI CONTRIBUI?

Impozit pe profit - întoarcere către educație
investiții în business-urile interactienilor din Edison 
Suținerea unui club Edison în liceul de proveniență

RESURSE INDIVIDUALE

RESURSE COMPANIE
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10 CUM PUTEM NOI CONTRIBUI PENTRU VOI?

EDISON 
PROJECT LEADER
tudorel.popescu@educativa.ro
0784211644 

Tudor Popescu


