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Anul doi de realizare ReStart 
Proiectul ReSTART (Reinforce entrepreneurial and 
digital skills of students and teachers to enhance the 
modernization of higher education in MOLDOVA) are 
drept scop 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. 
Al doilea an de realizare al acestuia a fost plin de 
diverse activități, axate pe modernizare programul de 
master Administrarea Afacerilor din cadrul ASEM: 
- Elaborarea și testarea cursurilor universitare pe 
platforma MOODLE; 
- Implementarea metodelor noi de predare; 
- Organizarea a două evenimente de multiplicare și 
mese rotunde; 
- Realizarea a trei sesiuni de informare a 
masteranzilor cu cele mai bune practici ale Uniunii 
Europene în domeniul modernizării educației 
antreprenoriale; 
- Contribuirea la orientarea în carieră al 
masteranzilor prin petrecerea a trei sesiuni tematice; 
- Organizarea a trei sesiuni de dezbateri în vederea 
realizării activităților de modernizare a  cursurilor noi 
și identificarea îmbunătățirilor ulterioare; 

- Participarea la două concursuri al planurilor de 
afaceri; 
- Petrecerea a mai multor lecții cu participarea 
profesorilor de la universitățile partenere, care au 
familiarizat studenții cu cele mai actuale subiecte ale 
educației antreprenoriale; 
- Diseminarea informației privind acțiunile realizate 
în cadrul proiectului ReSTART. 
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Indicatorii cheie 
 

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. 

 

Șase cursuri modernizate 
În cadrul proiectului ReSTART au fost modernizate 6 cursuri 
universitare: 
- Comportamentul organizațional; 
- Managementul proiectelor; 
- Sisteme de management a calității; 
- Dezvoltarea personală; 
- Managementul schimbărilor; 
- Modele de business și planul de afaceri. 
Utilizarea sistemei MOODLE în predarea acestor cursuri contribuie 
esențial la implicarea mai activă a studenților în procesul de învățare, 
accesibilitatea mai ușoară și mai rapidă la sursele de informare și 
creșterea competenților digitale și antreprenoriale. 

 

Dezvoltarea abilităților digitale și 

antreprenoriale ale cadrelor didactice 
În perioada 22-25 octombrie 2019 membrii Departamentului 
Management din cadrul Facultății Business și Administrarea Afacerilor 
ASEM împreună cu un grup de profesori de la 4 Universități - partenere 
din Republica Moldova, au participat la cursul de instruire “Dezvoltarea 
abilităților digitale și antreprenoriale ale cadrelor didactice" organizat 
de Universitatea Tehnică din Kosice (Slovacia) în calitate de partener 
al proiectului ReSTART, în colaborare cu Universitatea Politehnica din 
București (Romania), cu Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse 
(Bulgaria) și cu Agenția Universitară a Francofoniei (Romania). 
În cadrul sesiunii de instruire au fost prezentate următoarele module:  
- Aspecte pedagogice în consilierea și mentoratul studenților; 
- Abordări inovative în proces de predare-învățare;  
- Dezvoltarea antreprenorială pentru studenți și profesori; 
- Transferul de tehnologii în cadrul Universităților (pe baza 
exemplului TUKE), start-up-urilor, incubatoarelor inovaționale; 
- Gaming-ul în educație; 
- Cele mai bune practici în învățământul dual în Republica Moldova, 
inserția profesională a studenților din țară. 
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Sesiuni de informare  
În ASEM au fost organizate 3 sesiuni de informare a 
studenților și cadrelor didactice privind proiectul ReSTART 
(14.02.19, 20.05.19 și 23.09.2019). 
Masteranzii au fost familiarizați cu rezultatele proiectului, 

incluzând studiul în vederea identificării celor mai bune 

practici ale Uniunii Europene în domeniul modernizării 

educației antreprenoriale, studiu privind educația antrep-

renorială în cadrul universității prin implicarea părților 

interesate, prin satisfacerea așteptărilor pieței locale și 

valorificarea metodelor TIC, combinarea activităților de 

predare și învățare inovative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sesiuni de orientare în carieră 
În anul 2019 au fost organizate trei sesiuni de orientare în 

carieră, care au reunit reprezentanți ai universităților 

partenere din Romania, Slovacia, Bulgaria, profesorii 

ASEM, masteranzii și oamenii de afaceri.  

În cadrul acestor sesiuni au fost prezentate bunele practici 

în domeniul consilierii și orientării în carieră a studenților 

din universitățile europene. Experiența partenerilor a 

provocat discuții între participanții la sesiune, care au 

analizat metodele posibile de sporire a spiritului antrep-

renorial și de îmbunătățire a educației antreprenoriale în 

universitățile din Republica Moldova. 

 

Partenerii ReStart 

 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 
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Evenimente de multiplicare 

și mese rotunde 
Educația antreprenorială reprezintă un factor 
semnificativ în crearea locurilor de muncă, inovație 
și creșterea economică a țării. În acest scop 
departamentul Management din cadrul ASEM vine 
cu un șir de acțiuni menite de a contribui la 
îmbunătățirea educației antreprenoriale. 
În data de 20 martie și 5 decembrie 2019 au fost 
organizate două întâlniri a studenților facultății BAA 
cu reprezentanții mediului de afaceri și a instituțiilor 
de stat, care au scopul de a susține antrepre-

noriatul din Republica Moldova.  

 

Vizita profesorilor din 

universitățile partenere 
În luna mai și decembrie 2019, studenții –masteranzi 

de la mai multe programele de studii din cadrul ASEM 

au avut posibilitatea de a participa la un șir de lecții 

susținute de profesorii de la universitățile europene. 

Tematica lecțiilor a fost variată, fiind focusată pe 

subiecte actuale și importante în educația antrepre-

norială.  

Evenimentele au fost înalt apreciate de masteranzi, 
care au remarcat nivelul lecțiilor și metodele 
interactive de predare. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contacte 
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI 
România – coordonator proiect,  
Splaiul Independenței 313, sectorul 6, București, 
www.upb.ro 

Elena FLEACĂ, Manager proiect; elena.fleaca@upb.ro 

Responsabil de număr:  
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA, 
Republica Moldova, str. Bănulescu Bodoni 61, 
MD-2005, Chișinău 
http://www.ase.md/en/ 

Lilia COVAS, liliacovas@yahoo.com 
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