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          PREZENTARE GENERALĂ 

Proiectul ReSTART are drept scop asigurarea modernizării curriculei în 
5 IÎS din MD, dezvoltând, testând şi adaptând un Curriculum 
Antreprenorial (la nivel de masterat) îmbunătăţit şi actualizat, care ar 
stimula abilităţile de inovare ale studenţilor şi profesorilor.  
Scopul proiectului este de a spori capacitatea de business la nivel local, 
precum şi de a valorifica potenţialului educaţiei inovative şi actualizate 
prin intermediul instituţionalizării curriculumului antreprenorial în 
toate universităţile-partenere din Moldova. Pentru aceasta, au fost 
definite şi măsurate cerinţele pentru învăţământul antreprenorial, 
ţinând cont de aşteptările pieţei de muncă locale, acum având loc 
modernizarea educaţiei antreprenoriale în conformitate cu bunele 
practici UE, prin organizarea trainingurilor pentru cadre didactice şi 
prin schimbul de experienţă cu instituţiile partenere.   
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La 7 mai 2019, a fost organizată cea de-a patra sesiune de informare de către 
echipa de proiect ReSTART a Universității de Stat din Moldova în cadrul 
proiectului Erasmus+ ReSTART (Consolidarea competențelor antreprenoriale și 
digitale ale studenților și cadrelor didactice pentru îmbunătățirea procesului de 
modernizare a învățământului superior în MOLDOVA).  
Evenimentul a avut menirea de a informa studenții și profesorii despre posibili-
tățile pe care le oferă proiectul ReSTART privind implementarea și utilizarea 

metodelor moderne de predare și învățare în procesul de modernizare a 
programelor de masterat în general și a Programului de masterat „Administrarea 
Afacerilor” în particular. 
În cadrul evenimentului, participanții – studenți și profesori de la Facultatea de 
Științe Economice din cadrul Universității de Stat din Moldova au fost familiari-

zați cu oportunitățile pe 
care le oferă programul 
modernizat de masterat 
"Administrarea afacerilor". 
În plus, participanții au fost 
informați despre alte eve-
nimente și activități la care 
vor putea participa în cad-
rul proiectului ReSTART: 
sesiuni de orientare în ca-
rieră, concursuri de planuri 
de afaceri, sesiuni de dez-
voltare a competențelor di-
gitale atât pentru studenți, 
cât și pentru profesori. 
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În perioada 21-26 Octombrie 2019, 
membrii grupului de proiect Erasmus+ 
ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digi-
tal skills of students and teachers to enhance 
the modernization of higher education in 
MOLDOVA) a Universității de Stat din Moldova 
au participat la o Sesiune de instruire în dome-
niul implementării metodelor şi tehnologiilor 
moderne în procesul de predare. Sesiunea de 
instruire a fost găzduită și organizată de către partenerul european din cadrul proiectului 
ReSTART – Universitatea Tehnică din Kosice (P3.TUKE), Slovacia. 

Respectiva Sesiune de instruire este a doua organizată în cadrul proiectului 
ReSTART, având genericul – Transforming teachers mindsets through digital and entrep-
reneurial skills development. Din partea USM la respectivul training  au participat 
personal didactic și administrativ, membri ai grupului de proiect ReSTART. 

Pe parcursul a patru zile de training (22-25 Octombrie 2019) au fost propuse și 
studiate subiecte de o reală importanță și utilitate pentru profesorii din universitățile din 
Republica Moldova. Acestea au ținut, în special, de abordarea inovativă a instruirii an-
treprenoriale în contextul digitalizării procesului de studiu pentru programul de master 
“Administrarea afacerilor”. Cursanților au fost propuse module ce țin de modalitățile de 
dezvoltare a competențelor antreprenoriale; utilizarea performantelor practici ICT în 

predare; organizarea cercetării-inovării și 
transferului tehnologic, a incubatoarelor inovative 
și parcurilor tehnologice etc. 
În final, am dori să menționăm prestația mem-
brilor grupului de proiect ReSTART USM la acest 
eveniment, oportunitatea unor astfel de sesiuni 
de instruire pentru atingerea obiectivelor 
proiectului – digitalizarea și abordarea inovativă 
a procesului de predare.   
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A doua sesiune de orientare în carieră în contextul proiectului RESTART 
"Consolidarea competențelor antreprenoriale și digitale ale studenților și cadrelor 
didactice în vederea modernizării învățământului superior în MOLDOVA" a fost 
organizată la 6 februarie 2019 la Universitatea de Stat din Moldova, cu participarea a 
31 participanți: 10 elevi, 8 profesori și 13 angajatori din diferite tipuri de organizații. 

Scopul sesiunii de orientare a fost de a sprijini studenții înscriși la cursurile 
modernizate ale programului de masterat "Administrarea afacerilor", în tranziția lor 
la viața profesională. 

În calitate de vorbitori în cea de-a doua sesiune de orientare au participat 
experți din universitățile europene – Dr. Beatrice Leustean de la Universitatea 
Politehnica din București (UPB) și Dr. Radovan Drab, Universitatea Tehnică din Kosice 
(TUKE). Dr. Beartice Leustean a menționat importanța dezvoltării personale și a 
cunoașterii de sine pentru dezvoltarea carierei. Bune practici în domeniul orientării 
profesionale a studenților la universitatea slovacă au fost prezentate de Dr. Radovan 
DRAB. În cadrul acestui eveniment, masteranzii de la programul de master 
"Managementul resurselor umane" împreună cu reprezentanții mediului de afaceri 
au discutat aspecte legate de competitivitatea tinerilor specialiști pe piața forței de 
muncă, angajarea cu succes, dezvoltarea și creșterea profesională. 

Concluziile și propunerile făcute în cadrul discuțiilor se vor materializa în 10 
planuri de orientare a carierei elaborate de masteranzii. 
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Cea de-a treia sesiune de orientare în carieră în contextul proiectului RESTART 
"Consolidarea competențelor antreprenoriale și digitale ale studenților și cadrelor 
didactice pentru modernizarea învățământului superior în Moldova" a fost organizată la 
13 iunie 2019 la Universitatea de Stat din Moldova, la care au luat parte 31 de 
participanți: 10 masteranzi, 9 profesori și 12 angajatori din diferite organizații. 

Scopul sesiunii de orientare a fost identificarea și aplicarea metodologiei de 
orientare în carieră bazată pe analiza SWOT: 

• reflectarea nevoilor, aspirațiilor și dorințelor pe termen scurt, mediu și lung; 
• identificarea și evaluarea atuurilor și a neajunsurilor la nivel individual; 
• analiza oportunităților și amenințărilor din partea întreprinderilor locale, a pieței 

muncii și a societății; 
• selectarea criteriilor privind oportunitățile de dezvoltare profesională; 
• elaborarea unei strategii de dezvoltare a carierei pentru depășirea deficiențelor și 

dezvoltarea punctelor forte individuale în anticiparea viitoarelor nevoi; 
• elaborarea de strategii pentru depășirea circumstanțelor adverse și pentru 

reglementarea comportamentului individual. 
În calitate de invitat la cea de a treia sesiune de orientare a participat în calitate de 

expert european dr. Irina Konstandinova de la Universitatea din Ruse "Angel Kanchev". Ea 
a menționat importanța identificării și evaluării punctelor forte și a punctelor slabe la 
nivel individual pentru trasarea unei cariere de succes. 

În cadrul acestui eveniment, masteranzii de la programul de master " Administrarea 
afacerilor " împreună cu reprezentanții mediului de afaceri au discutat aspecte legate de 
elaborarea unei strategii de carieră pentru a depăși punctele slabe și a dezvolta punctele 
forte individuale în anticiparea nevoilor viitoare. 

Concluziile și propunerile făcute în cadrul discuțiilor se vor regăsi în  planurile de 
orientare a carierei elaborate de masteranzi. 
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La 20 martie 2019, la Universitatea de Stat din Moldova, a avut loc primul 

eveniment de multiplicare în cadrul proiectului RESTART “Consolidarea competen-
țelor antreprenoriale și digitale ale studenților și cadrelor didactice pentru 
îmbunătățirea procesului de modernizare a învățământului superior în MOLDOVA). 
Genericul evenimentului a fost "Bune practici în educația antreprenorială”. 

Scopul evenimentului a fost multiplicarea fluxului de bune practici în Educația 
antreprenorială adus de proiectul ReSTART pentru o audiență mai largă. 

Acest eveniment a reunit studenți și masteranzi de la Facultatea de Științe 
Economice, cadre didactice, parteneri de dezvoltare din cadrul Agenției Naționale 
pentru Cercetare și Dezvoltare, Rețeaua de Transfer Tehnologic din Moldova și 
Centrul de Orientare în Carieră și Piața Muncii. 

Evenimentul a constat din două module: Oportunități de dezvoltare a abilităților 
antreprenoriale pentru tinerii din Republica Moldova și Practici europene în domeniul 
educației antreprenoriale. Ambele au fost foarte utile și relevante în ceea ce privește 
creșterea capacității de angajare a viitorilor experți în economia națională. 
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În perioada 2-6 decembrie 2019 USM a găzduit traditionalele mobilități academice în 

cadrul proiectului Erasmus+ ReSTART, având ca scop schimbul de bune practici în activită-
țile de predare pentru masteranzi. Obiectivele acestora au fost experimentarea și 
schimbul de bune practici în domeniul educației antreprenoriale. 

Activitățile de predare au fost susținute de profesori experți din cadrul Universității 
Politehnica din București (Romania) − Dna Elena Fleacă, Universitatea din Ruse “Angel 
Kanchev” (Bulgaria) – Dna Milena Todorova, și Universitatea Tehnică din Kosice (Slovacia) 
− Dl Tomáš Štofa, Emil Exenberger, AUF – Mihaela Codreanu. 

Tematica lectiilor a fost diversă: Managementul proiectului pentru antreprenori, 
Managementul afacerilor pentru dezvoltare durabilă, Afacerea de familie în Europa – 
probleme specifice, Influencer-ii – antreprenori digitali, Finanțare start-up-urilor. 

Tematica a prezentat interes inters sporit printre cei prezenți la eveniment, iar printre 
atuurile menționate de aceștia în chestionarul de evaluare a activităților de predare sunt: 
elementele inovative, exemplele practice prezentate, aspectele comparative dintre 
R.Moldova și UE, utilizarea prezentărilor și a materialelor video, vasta experiența a 
profesorilor. 
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