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Scopul proiectului ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of 
students and teachers to enhance the modernization of higher education in 
MOLDOVA) este de a aduce contribuții valoroase la dezvoltarea societății actuale 
prin modernizarea curriculum-ului la ciclul de Master, în domeniul Business și 
Administrare, în cinci universități din Moldova. 
ReSTART va dezvolta programe curriculare pe baza internaționalizării, a 
parteneriatelor strategice și a cooperării inovatoare prin învățarea digitală. 
Obiectivul general al proiectului ReSTART este de a extinde beneficiile și a spori 
impactul curriculumului antreprenorial asupra studenților ciclului masteral și 
cadrelor științifico-didactice prin valorificarea experienței avansate în domeniu, în 
instituțiile de învățământ din Nordul, Centrul și Sudul țării. 

Atingerea acestui scop se va realiza prin asumarea 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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384 masteranzi în Business și 
Administrare din Moldova își 
vor: 

• îmbunătăți motivația 
pentru studierea 
antreprenoriatul 
• crește competențele 
digitale și antreprenoriale 
• spori nivelul de  pregătire 
pentru a face planuri de 
afaceri corelate cu cerințele 
sectorul de afaceri. 

5 curriculum-ule modernizate 
în Business și Administrare, în 
Republica Moldova vor: 

• Crește capacitatea 
instituțională pentru 
implementarea abordărilor 
moderne în afaceri 

30 de cursuri de master 
actualizate, cu noi abordări 
pedagogice privind practicile 
bazate pe TIC corelate cu 
nevoile businessului  local 

96 reprezentanți din cadrul 
întreprinderilor, asociațiilor 
profesionale, societății civile vor:  

• Avea o mai bună 
înțelegere a necesității 
cunoștințelor antreprenoriale 
și   a celor digitale 
• Îmbunătăți gradului de 
conștientizare a potențialului 
educației antreprenoriale 
pentru sporirea performanței  
afacerilor locale 
• Creștere capacitățile 
pentru facilitarea 
îmbunătățirilor în sectoarele 
educației și muncii. 

 

În perioada 25-27 aprilie, a fost organizată sesiunea de 
lucru a echipei 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.triangle.md/


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

Capacity Building in the field of HEPS 
Project No. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP 

Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA 

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

 

 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 

În ASEM au fost organizate 2 sesiuni de informare a  
studenților și  cadrelor didactice privind proiectul  ReSTART. 
În cadrul sesiunilor participanți au fost informați privind  
oportunitățile proiectul, inclusiv  despre implementarea 
metodelor noi de predare-învățare în cadrul programului de 
masterat Administrarea Afacerii, precum și anumite 
particularități ale  proiectelor Erasmus +. 
Au fost împărtășite practicile de succes în domeniul educației 
antreprenoriale, în special experiența Universității KTH, 
Stockholm, Suedia și AAU, Alborg în Danemarca. 
Masteranzii și profesorii au fost interesați de subiectele 
discutate, oferind comentarii și sugestii concrete privind modul 
de modernizare a educației antreprenoriale. 
Analiza succintă a rezultatelor formularelor de evaluare indică 
faptul că participanții la eveniment au fost mulțumiți de modul 
în care a fost organizată sesiunea de informare.  
Majoritatea studenților au menționat că obiectivele sesiunilor 
de informare au fost atinse, subliniind faptul că astfel de 
evenimente sunt forme eficiente de a ține la curent studenții cu 
activitățile desfășurate în cadrul Universității. 

În perioada 13 martie - 21 aprilie 2018 echipa ReSTART ASEM a realizat studiu  privind educația 
antreprenorială în cadrul universității prin implicarea părților interesate.  
Pentru a aprecia potențialul antreprenorial / inovator la ASEM și a identifica punctele slabe a fost  
utilizat instrumentul de autoevaluare online pentru instituțiile de învățământ superior HEINnovate, 
dezvoltat de Comisia Europeană și OCDE.  
Sondajul a fost realizat pe un eșantion de  101 studenți ai programul Administrarea Afacerilor. În 
cadrul sondajului părților interesate indirecte au fost incluși 31 de angajatori: 20 parteneri de afaceri, 
5 instituții publice, 3 asociații profesionale și 3 organizații ale societății civile. 
În baza analizei rezultatelor sondajului, putem afirma că ASEM acordă o atenție deosebită educației 
antreprenoriale, aplicând diverse mecanisme de susținere a studenților, inclusiv oferindu-le 
experiența de a începe o afacere în incubatoarele universitare. 
 

http://www.upb.ro/
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În perioada 6-7 noiembrie 2018, studenții –

masteranzi de la programele de studii 

Administrarea Afacerilor și Managementul 

Proiectelor Europene au avut posibilitatea de a 

participa la 2 lecții susținute de profesorii de la 

două universități europene. 

Profesorul Gheorghe MILITARU, Universitatea 

Politehnică din București, a avut ca tema – 

Leadership-ul, iar profesorul Peter DŽUPKA, 

Universitatea Tehnică din Košice, Slovacia – 

Strategic management tool. 

Lecțiile au inclus atât aspectele teoretice privind 

leadership-ul și managementul strategic, 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 POLITEHNICA BUCUREȘTI 
România – coordonator proiect,  
Splaiul Independenței 313, sectorul 6, București, 
www.upb.ro 
Elena FLEACĂ, Manager proiect; elena.fleaca@upb.ro 

Șase profesori din cadrul departamentului 
Management, ASEM au participat În 
perioada 22-25 octombrie 2018 la programul 
de instruire "Dezvoltarea abilităților 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 metodologice utilizând 
instrumentele TIC, inclusiv MOODLE. 
 

: 

Academia de Studii Economice din Moldova, 
Republica Moldova, 61 Bănulescu Bodoni str., 
MD-2005, Chișinău http://www.ase.md/en/ 
Lilia COVAS,  
liliacovas@yahoo.com 


