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Proiectul Erasmus+ “ReSTART – Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers 

to enhance the modernization of higher education in Moldova” este cofinanțat de Comisia Europeana prin 
Programul Erasmus+ KA2 – Capacity Building in the Field of Higher Education, începând cu 15 octombrie 
2017 pe o perioada de 3 ani. Proiectul în cauză prevede modernizarea programului de masterat 
Administrarea Afacerilor în Sectorul Agroalimentar. 

Obiectivul general al proiectului ReSTART este de a extinde beneficiile și a spori impactul 
curriculumului antreprenorial asupra studenților și cadrelor științifico-didactice prin valorificarea 
experienței avansate în domeniu. In particular, la UASM vor fi modernizate 6 cursuri universitare, fiind 
organizate și 2 sesiuni de formare a formatorilor la București și Košice. În cadrul proiectului vor fi antrenați 
masteranzii, cadrele didactice, personal administrativ și reprezentanții mediului de afaceri și entităților 
guvernamentale. 
 
 
 

State Agrarian University of Moldova 
-/ newsletter nr. 4, 2018 



Erasmus+ Programme 2014-2020 
KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices 

Capacity Building in the field of HE 
 

Project No. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP 
Project title: Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA 

 
Project durations: 15/10/2017 – 14/10/2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

În perioada 26-27 aprilie 2018, reprezentanţii UASM au 
participat la cea de-a IV-a ediţie a Forumului Internațional 
„Consolidarea Triunghiului Cunoașterii în Moldova /TRIANGLE-
2018”, care şi-a desfășurat lucrările în incinta Academiei de 
Studii Economice a Moldovei. 

Pornind de la premisa că Instituţiile de Învăţământ Superior 
joacă un rol vital în atragerea talentelor, educarea forței de 
muncă a viitorului şi pregătirea următoarelor generații de cerce-
tători, Forumul ,,TRIANGLE-2018” și-a propus să sporească vizi-
bilitatea cercetărilor efectuate de universități și să consolideze 
impactul lor asupra dezvoltării politicilor în domeniul cercetării și inovării din Republica Moldova la nivel 
național și internațional. O atenție deosebită s-a acordat identificării surselor de finanțare a activităților de 
cercetare și dezvoltare și de facilitare a accesului la resurse financiare pentru realizarea de proiecte inovative 
pentru IMM-uri în scopul stimulării inițiativelor inovatoare în Moldova și internaționalizării acestora. 

În cadrul acestui Forum s-a întrunit Consorţiul Proiectului ELEVATE „Elevating the Internationa-
lisation of Higher Education in Moldova” din cadrul Programului Erasmus+ Capacity Building in Higher 
Education. 

Sesiuni separate au fost consacrate promovării Proiectelor ReSTART „Reinforce entrepreneurial and 
digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA” şi 
SMART „Fostering university enterprise cooperation and entrepreneurship of students via smart caffes – 
SMART”, care se implementează la UASM în perioada 15.10.2017-15.10.2020.  

Forumul a reunit personalităţi marcante, Secretarul de Stat al Ministerului Educaţiei, Culturii şi 
Cercetării, reprezentanţi ai Delegaţiei UE în Moldova, ai Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în 
Educaţie şi Cercetare, ai mediului de afaceri, delegaţi din partea mediului academic, precum și studenți, 
masteranzi, doctoranzi din întreaga țară implicaţi în activităţi de cercetare-dezvoltare în diverse domenii. 

95 masteranzi în Administrarea Afacerilor din Sectorul Agroalimentar din Republica Moldova își vor: 
Ø îmbunătăți cunoștințele în domeniul educației antreprenoriale; 
Ø crește competențele digitale; 
Ø spori nivelul de pregătire pentru a face planuri de afaceri corelate cu cerințele sectorului real. 

6 curriculum-uri modernizate în Administrarea Afacerilor din Sectorul Agroalimentar vor: 
Ø crește capacitatea instituțională pentru implementarea abordărilor moderne pedagogice privind 

practicile bazate pe TIC corelate cu nevoile businessului real. 
22 reprezentanți din cadrul întreprinderilor, asociațiilor profesionale, societății civile vor:  
Ø avea o mai bună înțelegere a necesității cunoștințelor antreprenoriale și a celor digitale, 
Ø îmbunătăți gradului de conștientizare a potențialului educației antreprenoriale pentru sporirea 

performanței afacerilor locale, 
Ø creștere capacitățile pentru facilitarea îmbunătățirilor în sectoarele educației și muncii. 
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În data de 03 mai 2018, la UASM, a avut loc sesiunea de informare din cadrul Proiectului „ReSTART” – 
„Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of 
higher education in MOLDOVA” (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) a Programului Erasmus+ 
Capacity Building in Higher Education. 

Liderul de proiect, dna Aurelia LITVIN a vorbit partici-
panţilor despre lansarea şi obiectivele proiectului accentuând 
impactul acestuia. Împreună cu dl Dragoș CIMPOIEȘ, dna 
LITVIN a prezentat RESULTS: WP1 Data REPORT on best 
practices in EU Entrepreneurship Education. 

La eveniment au participat studenţi și profesori din cadrul 
altor programe de studii cât şi reprezentanţii Departamentului 
Relaţii Internaţionale și administrației UASM. 

 

 
În data de 1 octombrie 2018 a fost 

organizată a doua sesiune de Informare a 
Proiectului ReStart „Consolidarea competen-
țelor antreprenoriale și digitale ale studenților 
și profesorilor pentru a îmbunătăți moderni-
zarea ÎS din Republica Moldova” (P7 _SAUM). 
La eveniment au participat peste 40 persoane 
de la diferite programe de studii: 37 masteranzi 
şi 6 profesori.  

Scopul principal al evenimentului constă în informarea masteranzilor şi profesorilor de la alte 
programe de studii despre oportunităţile Proiectului ReSTART. 

Publicul prezent a fost informat despre modernizarea disciplinelor din cadrul programului de studii 
la ciclul II masterat „Administrarea Afacerilor în sectorul agroalimentar” prin implementarea metodelor 
moderne de predare-învățare, a noilor abordări pedagogice și metodologice utilizând instrumentele 
inovatoare de învățare digitală care vor îmbogăți cunoştinţele studenţilor prin implicarea activă a 
întreprinderilor locale, a asociațiilor profesionale, a societății civile și a entităților guvernamentale. 

 

Cinci profesori din cadrul Universității Agrare de 
Stat din Moldova, au participat în perioada 22-25 octom-
brie 2018 la programul de instruire "Dezvoltarea abili-
tăților digitale și antreprenoriale ale cadrelor didactice". 

Cursul organizat de Universitatea Politehnica din 
București, în calitate de coordonator al proiectului, a 
vizat subiectele legate de aplicarea metodelor moderne 
de predare-învățare, a noilor abordări pedagogice și me-
todologice utilizând instrumentele TIC, inclusiv MOODLE. 
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În perioada 5-8 noiembrie 2018, masteranzii de la progra-
mele de studii Administrarea Afacerilor în Sectorul Agroalimentar, 
Economie și Politici de Dezvoltare Rurală, Marketing Agroali-
mentar au avut posibilitatea de a participa la 2 lecții susținute de 
profesorii din cadrul a două universități europene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesorul Gheorghe MILITARU, Universitatea Politehnică 

din București, a predat 2 teme din cadrul cursului Managementul 
producției și promovării producției agroalimentare, iar profesorul 
Peter DŽUPKA, Universitatea Tehnică din Košice, Slovacia – la 
cursul Managementul Strategic în sectorul agroalimentar. 

Lecțiile au inclus atât aspectele teoretice, cât și cele practice: 
studii de caz și discuții. 

Evenimentul a fost înalt apreciat de către masteranzi, care au 
menționat utilitatea organizării unor astfel de întâlniri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova,  
Republica Moldova, str. Mircești 42, MD-2049,  
Chișinău http://www.uasm.md/en/ 
Aurelia LITVIN,  
a.litvin@uasm.md 

 
• UNIVERSITATEA POLITEHNICA 

BUCUREȘTI, Romania  
Coordonator proiect 

www.upb.ro 

• UNIVERSITATEA RUSE  
“ANGEL KANCHEV”, Bulgaria  

www.uni-ruse.bg/en 

• UNIVERSITATEA TEHNICĂ 
KOSICE, Slovak Republic  

www.tuke.sk/wps/portal/tuke 

• UNIVERSITATEA DE STAT 
”ALECU RUSSO” BĂLȚI    

• www.usarb.md/en/ 

• UNIVERSITATEA DE STAT DIN  
MOLDOVA 

• www.usm.md 

• ACADEMIA DE STUDII 
ECONOMICE DIN MOLDOVA  

www.ase.md/en/ 

• UNIVERSITATEA AGRARĂ DE 
STAT DIN MOLDOVA   

www.uasm.md/en 

• UNIVERSITATEA DE STAT 
“BOGDAN PETRICEICU HASDEU” 
CAHUL 

• www.usch.md 

• AGENȚIA UNIVERSITĂȚILOR 
FRANCOFONE – Oficiul Europa 
Centrală și de Est, Romania  

• www.auf.org 

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI 
România – coordonator proiect,  
Splaiul Independenței 313, sectorul 6, București,  
www.upb.ro 
Elena FLEACĂ, Manager proiect; elena.fleaca@upb.ro 


