
 

 

 

 

Peste 50 de studenți de la Facultatea de Administrare a Afacerilor cu predare în limbi străine (ASE) și 

colaborează cu patru afaceri românești în cadrul Laboratorului de Inovare Comunitară dezvoltat în 

cadrul unui proiect Erasmus + 

 

București, 5 decembrie 2019. În perioada octombrie 2019 – ianuarie 2020, în cadrul Laboratorului de Inovare 

Comunitară dezvoltat în cadrul proiectului Erasmus + “Community Learning for Local Change”, peste 50 de 

studenți de la facultatea de Administrare a Afacerilor cu predare în limbi străine (Academia de Studii Economice, 

București) și patru companii românești colaborează pentru rezolvarea provocărilor de business lansate de aceste 

companii. 

În momentul în care creăm prin parteneriatul universitate - companii un spațiu colaborativ pentru inovare, 

întreaga comunitate, studenții, angajații și clienții companiilor partenere sunt beneficiari direcți ai soluțiilor 

obținute.  Studenții participanți experimentează ce înseamnă să lucreze într-o afacere responsabilă față de angajați, 

clienți și comunitatea în care activează.   

  Laboratorul de Inovare Comunitară dezvoltat în cadrul proiectului Erasmus + “Community Learning for 

Local Change” a încheiat un parteneriat educațional cu patru afaceri românești cu scopul de a promova 

antreprenoriatul și componenta sa, antreprenoriatul social, ca soluție sustenabilă și colaborativă pentru problemele 

semnalate de angajați, clienți și comunități și de a pregăti studenții pentru participarea la activități specifice 

antreprenoriatului și antreprenoriatului social. Afacerile partenere ale laboratorului de inovare socială sunt patru 

companii 100% românești care activează în IT, instalații de refrigerare, certificare și croitorie: Tremend Software, 

Green Global Installation, Certrom și Atelier Merci.  

Un număr de 11 echipe formate din trei până la cinci studenți români și străini lucrează pentru a rezolva 

nouă dileme formulate de către parteneri folosind instrumente educaționale precum “design thinking” și „business-

model canvas”. În acest proces, echipele primesc sprijin din parteaa experților locali, membri în proiectul Erasmus 

+ “Community Learning for Local Change”. În cadrul activităților laboratorului, fiecare echipă petrece cel puțin 

40 de ore pentru rezolvarea dilemelor, atât în cadrul laboratorului cât și pe teren în comunicarea cu clienți, angajați 

și beneficiarii partenerilor.   

Proiectul Erasmus + “Community Learning for Local Change” stimulează colaborarea între mediul 

universitar și afacerile sociale printr-un model educațional colaborativ. 

*** 

Parteneri instituționali: Estonian University of Life Sciences (Estonia), Nürtingen-Geislingen University (Germania), Van Hall 

Larenstein University of Applied Sciences (Olanda) și Academia de Studii Economice București (România). Proiectul este 

finanțat prin parteneriatul strategic Erasmus+  și se derulează în perioada 2018 - 2021. Website: http://localchange.eu 

 

Contact 

Partener instituțional: Academia de Studii Economice din București 

Prof. Univ. Dr. Monica Dudian, e-mail: monica.dudian@economie.ase.ro. 

Prof. Univ. Dr. Carmen Monica Păunescu, e-mail: carmen.paunescu@ase.ro. 

Partener ONG: Atelier Merci │Daniela Staicu, e-mail: dani@mercicharity.ro. 

Comisia Europeană nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul acestui comunicat de presă.   


