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PREZENTARE GENERALĂ A PROIECTULUI
     Antreprenoriat și Administrarea Afacerii este programul de studii superioare de master al cărui 
curriculum va fi modernizat în cadrul proiectului ReSTART.  
     Scopul proiectului este de a integra și îmbunătăți nevoile de învățare digitală și de antreprenoriat 
ale studenților, cadrelor didactice și afacerilor locale pe baza internaționalizării, a parteneriatelor 
strategice și a cooperării inovatoare, în cadrul Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul.  
     Obiectivul general al proiectului ReSTART este de a extinde beneficiile și a spori impactul 
curriculumului antreprenorial modernizat asupra studenților ciclului II master și a cadrelor științifico-
didactice, prin valorificarea experienței avansate în domeniu, în instituțiile de învățământ superior din 
cadrul consorțiului. 
     Acest scop va fi atins prin realizarea următoarelor obiective: 

 Evaluarea nevoilor de antreprenoriat și de învățare digitală ale studenților, cadrelor didactice și 
întreprinderilor locale din domeniul educației, afacerilor, cercetării și societății civile. 

 Modernizarea educației antreprenoriale în cinci universități din Moldova, în conformitate cu cele 
mai bune practici ale Uniunii Europene, prin satisfacerea așteptărilor pieței locale și valorificarea 
metodelor TIC, combinarea activităților de predare și învățare inovative. 

 Extinderea potențialului de educație inovatoare și actualizat pe baza instituționalizării 
curriculumului antreprenorial în universități partenere. 
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 UNIVERSITATEA 

POLITEHNICA BUCUREȘTI, 

Romania  

Coordonator proiect 

www.upb.ro 

 UNIVERSITATEA “ANGEL 

KANCHEV” RUSE, Bulgaria  

www.uni-ruse.bg 

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ 

KOSICE, Slovak Republic  

www.tuke.sk 

 UNIVERSITATEA DE STAT 

”ALECU RUSSO” BĂLȚI    

www.usarb.md 

 UNIVERSITATEA DE STAT DIN  

MOLDOVA 

www.usm.md 

 ACADEMIA DE STUDII 

ECONOMICE DIN MOLDOVA  

www.ase.md 

 UNIVERSITATEA AGRARĂ DE 

STAT DIN MOLDOVA   

www.uasm.md 

 UNIVERSITATEA DE STAT 

“BOGDAN PETRICEICU 

HASDEU” CAHUL 

www.usch.md 

 AGENȚIA UNIVERSITĂȚILOR 

FRANCOFONE – Oficiul 

Europa Centrală și de Est, 

Romania  

www.auf.org 

    În perioada 25-27 aprilie, în cadrul Academiei de 
Studii Economice din Moldova și-a desfășurat sesiunea 
de lucru echipa ReSTART în cadrul Forumului 
Internațional TRIANGLE 2018. 
    Genericul ediției a 4-a a forumului internațional anual 
a fost    “PROMOVAREA TRIUNGHIULUI 
CUNOȘTINȚELOR”. 
Evenimentul a avut ca scop încurajarea cooperării 
internaționale între instituțiile de învățământ superior 
din Republica Moldova și universitățile europene, 
precum și susținerea și consolidarea rolului 
universităților în conectarea învățământului, cercetării 
și inovării într-un triunghi al cunoașterii în Moldova. 
     În cadrul sesiunii ReSTART, fiecare partener local a 
prezentat rezultatele studiilor realizate în scopul  
determinării nivelului de satisfacție legat de spiritul 
antreprenorial și competențele digitale ale grupului țintă 
al universităților: profesori, studenți și organizații. 

 

http://www.triangle.md/ 
 

 

http://www.upb.ro/
http://www.triangle.md/
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Studenții și profesorii Universității de Stat 

„B.P.Hasdeu” din Cahul, au beneficiat de Prima 
Sesiune de informare organizată în cadrul 
proiectului ReSTART în data de 21 mai 2018, 
fiind familiarizați cu oportunitățile oferite de 
modernizarea programelor de studii ale 
specialităților economice și cu cele mai bune 
practici în domeniul educației antreprenoriale din 
Anglia (studiu de caz al Universității din 
Gloucestershire) și Spania (studiu de caz al 
Universității din Deusto). 

 

 În data de 18 septembrie 2018, 
a fost organizată cea de-a Doua 
Sesiune de informare 

ReSTART, în cadrul căreia au fost 
diseminate rezultatele studiului, 
realizat de echipa USC al proiectului, 
privind necesitățile de învățare digitală 
și de antreprenoriat, cele mai bune 
practici și transferul de cunoștințe. 
Profesorii și studenții USC au fost, de 
asemenea, familiarizați cu 
oportunitățile oferite de proiect în ceea 
ce privește implementarea metodelor 
moderne de predare și învățare în 
cadrul programului de Master  
Antreprenoriat și Administrarea 
Afacerii. 
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Transferul practicilor inovatoare 
de predare și învățare prin 
dezvoltarea abilităților 

antreprenoriale și digitale a fost 
principalul obiectiv al primei Sesiuni de 
„Training a Profesorilor” organizată 
în perioada 22-25 octombrie 2018 la 
Universitatea Politehnică din 
București (România). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O experiență excepțională de bune practici în 

dezvoltarea abilităților digitale și antreprenoriale ale 

cadrelor-didactice.” 
 

(Todos Irina, Coordonator de Proiect USC) 

 
Echipa de implementare a 
proiectului Restart, din cadrul 

USC, a fost familiarizată cu abordările 
pedagogice inovative de predare și 
învățare digitală cât și face-to-face, 
care sunt esențiale pentru 
îmbunătățirea practicilor de educație 
antreprenorială ale beneficiarilor din 
Moldova și nu numai. Sesiunea de 
training a fost organizată în parteneriat 
cu Universitatea „Angel Kanchev” din 
Ruse  (Bulgaria), Universitatea 
Tehnică din Kosice (Slovacia) și 
Agenția Universitară a Francofonie din 
București (România).  
 

 
 



Programul Erasmus+ 2014-2020 

KA2 – Cooperare pentru inovare și  

  schimb de bune practici 

Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior 

 

Proiectul Nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP 

Titlul proiectului: Reinforce entrepreneurial and digital skills of students 

and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA 

Durata proiectului: 15/10/2017 – 14/10/2020 
 

http://www.restart-eu.upb.ro  

În periaoda 12-16 
noiembrie 2018 
Universitatea de 

Stat „B.P.Hasdeu” 
din Cahul a gazduit 
primele mobilități 
academice de 
predare ale 
cadrelor didactice 
din Universitățile 
partenere. 
Obiectivul acestor 
activități a fost 
schimbul de 
experiență și bunele practici în domeniul educațional antreprenorial.  
        Activitățile de predare au fost susținute de de profesori experți din cadrul 
Universității Politehnica din București (Romania) - Dna Chicioreanu Teodora,  din cadrul 
Universității  „Angel Kancev” din Ruse (Bulgaria) – Dna Bozhana Yavorova Stoycheva, 

din cadrul Universității Tehnice din Kosice (Slovacia) – 
Dna Slavka Klasova și Dl Tomas Malatinec. 
        Domeniile discutate au acoperit teme legate de 
antreprenoriat și leadersheep, management strategic, 

managementul 
întreprinderii și 

dezvoltarea 
abilităților digitale. 

Aceste cursuri au înregistrat înalte aprecieri de către 
masteranzi la capitolul: actualitatea temei abordate și 
modul de interacțiune cu sala; comunicarea și 
colaborarea dintre actorii actului educațional, lucrul 
în grup, etc. 
 

 

 


