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Proiectul ReSTART are drept scop asigurarea modernizării curriculei în 
5 IÎS din MD, dezvoltând, testând şi adaptând Curriculum-ul 
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 potenţialul 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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În cadrul proiectului Erasmus+ ReSTART prelegerile profesorilor din univer-
sitățile UE sunt activitățile cele mai așteptate de masteranzi, iar în perioada 
pandemică acestea au fost desfășurate online în câteva iterații. 

Astfel, în perioada 16-20 noiembrie 2020, în cadrul Proiectului Erasmus+ 
ReSTART profesori din statele UE, implicate în proiect, au desfășurat un ciclu de 
lecții la programul de master Administrarea Afacerilor. Tematica abordată în 
cadrul prelegerilor s-a axat pe disciplinele „Teoria administrării afacerilor” și 
„Sisteme de decizii manageriale”, având următorul conținut: 

 16 noiembrie 2020 – Marketing Approach and Concepts in Business 
Administration; Management decision making process. Applied persuasion 
techniques by manager, Sen. Assist. Prof., PhD Milena TODOROVA, University of 
Ruse "A. Kanchev" (URAK, Bulgaria). 

 17 noiembrie 2020 – Business environment analysis, Lect., Ph.D. Beatrice 
LEUȘTEAN, University Politehnica of Bucharest (UPB, Romania); Mind maps in 
managerial decisions making, case study probabilistic tree in managerial decisions 
making, PhD Radovan DRÁB, Technical University of Kosice (TUKE, Slovakia). 

 18 noiembrie 2020 – Business process modelling theory, Dana PAĽOVÁ 
TUKE (P3); Strategic maps Balanced Scorecard, case study from a process 
perspective, northwest corner method", Phd Radovan DRÁB, Technical University 
of Kosice (TUKE, Slovakia). 

 19 noiembrie 2020 – Business process modelling and practical examples, 
Dana PAĽOVÁ, Technical University of Kosice (TUKE, Slovakia); Managing stress, 
Sen. Assist. Prof., PhD Bozhana STOYCHEVA University of Ruse "A. Kanchev" 
(URAK, Bulgaria). 

 20 noiembrie 2020 – Evaluation of the Efficiency of Integrated Marketing 
Communications Programs, Prof. PhD. Diana ANTONOVA, University of Ruse "A. 
Kanchev" (URAK, Bulgaria); Managerial decisions – a case study, Prof. Dr. Eng. 
Radu D. STANCIU, University Politehnica of Bucharest (UPB, Romania). 

Următorul ciclu de prelegeri ale profesorilor din universitatile UE în cadrul 
proiectului Erasmus+ ReSTART a avut loc pe parcursul lunii martie 2021. Prelegerile 
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profesorilor europeni au fost realizate online și au fost dedicate studenților prog-
ramelor de master “Administrarea afacerilor” și “Managementul resurselor umane”. 
Tematica abordată în cadrul prelegerilor a fost relaționată cu disciplinele „Manage-
mentul schimbării” și „Planificarea și evaluarea afacerilor”, având următorul conținut: 

 02 martie 2021 – The role of leadership in change management, Radovan 
DRAB, Ph.D., Technical University of Kosice (TUKE, Slovakia). 

 09 martie 2021 – Sources of change and resistance to change in 
organizations,  Sen. Assist. Prof., PhD. Milena TODOROVA, University of Ruse "A. 
Kanchev" (URAK, Bulgaria). 

 16 martie 2021 – Change management models and a case study, Sen. 
Assist. Prof., PhD., Milena TODOROVA, University of Ruse „A. Kanchev” (URAK, 
Bulgaria). 

 25 martie 2021 – Business ideas and business opportunities,  Prof. Dr. Eng. 
Radu D. STANCIU, University Politehnica of Bucharest (UPB, Romania). 

Utilitatea și relevanța prelegerilor a fost înalt apreciată de studenți și profesori, 
iar interesul manifestat confirmă necesitatea implementării proiectului ReSTART. 
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În perioada septembrie-octombrie 2020, Oficiul Național Erasmus+ din Mol-
dova a efectuat o vizită de monitorizare pe teren la proiectul 585353-EPP-1-2017-
1-RO-EPPKA2-CBHE-JP „Consolidarea abilităților antreprenoriale și digitale ale 
studenților și profesorilor pentru a spori modernizarea învățământului superior în 
Moldova – ReSTART”. 

Monitorizarea a fost împărțită în mai multe sesiuni: vizita la instituțiile parte-
nere a avut loc în data de 10/09/2020 la Universitatea de Stat din Moldova și Aca-
demia de Studii Economice din Moldova, urmată de o sesiune online cu echipa de 
proiect în data de 02/10/2020. 

Ca urmare a vizitei de monitorizare și pe baza informațiilor primite, au fost 
trase următoarele concluzii de către Oficiul Național Erasmus+: 

„Proiectul ReSTART este extrem de relevant pentru contextul național al 
Republicii Moldova. Echipa de proiect a actualizat Curriculum-ul antreprenorial la 
nivel de master, în colaborare cu reprezentanții întreprinderilor locale. Planurile de 
învățământ modernizate, precum și diversele sesiuni de informare și concursuri de 
afaceri, organizate pentru studenți în cadrul proiectului ReSTART, vor contribui la 
creșterea nivelului lor de competență, vor spori abilitățile de inovare ale 
absolvenților și îi vor face să satisfacă mai bine nevoile pieței naționale a muncii. 

Toate instituțiile de învățământ superior partenere din Moldova au elaborat 
metodologii pentru învățarea mixtă, au dezvoltat rețeaua electronică a proiectului 
cu resurse digitale: povești de succes, exerciții de simulare, studii de caz, teste, 
proiecte și planuri de afaceri. Instituțiile de învățământ superior din Moldova au 
adoptat cea mai nouă versiune a platformei MOODLE și toate cursurile moder-
nizate au fost publicate acolo. Proiectul a contribuit la trecerea rapidă a tuturor 
instituțiilor de învățământ superior partenere implicate în proiectul ReSTART la 
învățarea online și mixtă în circumstanțe excepționale produse de Covid19. Expe-
riența ReSTART în elaborarea de materiale de sprijin online pentru studenți poate 
fi multiplicată la nivel instituțional”. Totodată au fost făcute și câteva recomandări 
pentru echipa de proiect în vederea derulării cu succes a activităților preconizate 
și asigurării sustenabilității proiectului http://internatio-
nal.usm.md/?page_id=831&lang=en. 

http://international.usm.md/?page_id=831&lang=en
http://international.usm.md/?page_id=831&lang=en
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În perioada 10-11 decembrie 2020, în cadrul proiectului Erasmus+ReSTART a 
fost organizată cea de a treia ediție a concursului de planuri de afaceri pentru 
studenții masteranzi de la programele de master Administrarea Afacerilor din 
universitățile partenere din Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat și 
găzduit  în regim online de către  ASEM, partener in cadrul proiectului ReSTART. 

La competiție au concurat 10 echipe de studenți masteranzi din cele cinci 
universități din Republica Moldova:  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 
Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova și Universitatea de Stat „B.P. Hașdeu” 
din Cahul. Planurile de afaceri prezentate au fost jurizate de cadre didactice si 
experți de la instituțiile partenere: Universitatea Politehnica din București, 
Romania; Universitatea din Ruse „Angel Kanchev”, Bulgaria; Universitatea 
Tehnica din Kosice, Slovacia; Agenția Universitară Francofonă, Romania.  

Masteranzii de la USM au prezentat două planuri de afaceri, și anume: 
Valeria VÎBORNOVA  
Lucia NEPOTU 

„Artbag” SRL – enterprise for production & selling 
customized bags 

Irina RACHIERU „Bambina” SRL – recruitment agency for social servicies 
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O altă ediție a Concursului planurilor de afaceri la care au participat studenții 
masteranzi USM din cadrul programului de master “Administrarea afacerilor”, a avut 
loc  în perioada 01-02 aprilie 2021. Evenimentul a ajuns la cea de-a patra ediție a con-
cursului planurilor de afaceri inovative organizat în cadrul proiectului Erasmus+ 
ReSTART.  

In cadrul Concursului au fost prezentate 15 planuri de afaceri inovative ela-
borate de catre studentii masteranzi de la cele cinci universități partenere din 
Republica Moldova – Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălți, Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova și Universitatea de Stat din Cahul „B.P. Hașdeu”. 

Studentii masteranzi USM au elaborat si prezentat la concurs trei planuri de 
afaceri inovative. Mentionăm calitatea planurilor prezentate de către studenții 
masteranzi USM, precum și prezentarea excelentă a acestora în limba engleză. În 
urma evaluării, studenții nostri s-au plasat pe locurile III, IV și V. 
 Anastasia RUSU, Constantin BEJENARU "Training Center "IntelliMind Center" 

SRL" – locul III. 
 Victoria BABUC, Petru MORARU "Creșterea și comercializarea căpșunilor 

ecologice” – locul IV.  
 Daniela BALABAN, Vasile TURCU "Promovarea stilului național prin 

combinarea vestimentației moderne cu elemente "Etno"" – locul V. 
Jurizarea Concursului a fost realizata de catre partenerii europeni ai proiec-

tului – profesori-experți de la Universitatea Politehnica din București (UPB), Ro-
mânia; Universitatea din Ruse „Angel Kanchev”, Bulgaria; Universitatea Tehnică 
din Kosice, Slovacia; și Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), România. 

Aceste evenimente reprezintă o oportunitate de promovare a ideilor de afaceri 
inovative ale studentilor masteranzi in mediul de afaceri autohton si European. 

  
 

 



 Programul Erasmus+ 2014-2020 

KA2 – Cooperare pentru inovare şi  

  schimb de bune practici 

Consolidarea capacităţilor în domeniul învăţământului 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: 15/10/2017-14/10/2021 

 

 

 

 
La 21 aprilie 2021, la Universitatea de Stat din Moldova, a avut loc al doilea 

eveniment de multiplicare în cadrul proiectului Erasmus+ ReSTART. Genericul 
evenimentului a fost "Idei de afaceri inovative de succes” organizat în cadrul 
proiectului Erasmus+ ReSTART și în contextul celor 75 ani de la fondarea USM. 

Scopul evenimentului a fost multiplicarea fluxului de bune practici în edu-
cația antreprenorială generat de proiectul ReSTART pentru o audiență mai largă. 

Acest eveniment a reunit studenți și masteranzi de la Facultatea de Științe 
Economice, cadre didactice, cercetători, funcționari publici, antreprenori. Un 
spectru larg de subiecte au fost abordate de către invitații evenimentului: 

o Bozhana STOYCHEVA, sen.assist.prof., PhD, URAK 
Career orientation for students at University of Ruse – The Entrepreneurial university 

o Beatrice LEUSTEAN, PhD., UPB 
Best practices from ReSTART project – entrepreneurship & digital skills development 

o Dumitru POPA, vice-presedintele Consiliului raional Dubasari 
Oportunități de dezvoltare a afacerilor inovative de către tineri în raionul Dubăsari 

o Nicolae COJOCARU, întreprinzător, Marea Britanie 
Experiența antreprenorială europeană: diversificarea afacerilor inovative în Marea 
Britanie 

o Mariana DOGA-MIRZAC, conf. univ., dr. hab., directorul Scolii Doctorale FSE 
Proiectul de cercetare “Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului 
antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului ÎMM 
în Republica Moldova” 

o Liliana SPERELUP, întreprinzător, fondator marca BabyLinna 
Experiența în inițierea și dezvoltarea unei afaceri inovative de succes în 

Republica Moldova 
o Anastasia RUSU, masteranda, manager de proiect HP Italia 
Platforme inteligente pentru business 

Tematica abordată s-a axat pe valorificarea oportunităților de înființare a start-
up-urilor de către studenți, pregătirea necesară pentru a face față cerințelor pieței 
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muncii, modele de business de succes, rolul educației antreprenoriale pentru 
formarea tinerilor antreprenori de succes.  
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În luna decembrie 2020 a văzut lumina tiparului lucrarea "MANAGEMENTUL 

PROIECTELOR" (Note de curs), elaborată de către Veronica PRISĂCARU, 

conferențiar universitar la departamentul "Administrarea Afacerilor". Lucrarea 

este destinată pentru studenții programelor de master "Administrarea Afacerilor" 

și "Managementul Resurselor Umane", totodată fiind deosebit de utilă pentru toți 

cei interesați de subiectul managementului proiectelor. 

Cursul universitar "Managementul proiectelor" este supus modernizării în 

cadrul proiectului Erasmus+ ReSTART. 

 

 

 

 

 
 


