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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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SESIUNI DE INFORMARE:  

Oportunităţi oferite de proiectul Erasmus+ ReSTART  

în domeniul instruirii antreprenoriale 

 La Universitatea de Stat din 
Moldova (P5_USM) au fost 
realizate sesiuni de informare a 
masteranzilor ce studiază în 
cadrul diverselor programe de 
master, precum și a cadrelor 
didactice ce sunt implicate în 
programele respective, despre 
oportunitățile de predare și învățare inovatoare promovate sub egida 
proiectului. Evenimentele s-au desfășurat în lunile mai și septembrie, 
perioade importante pentru începutul și finalul anului de studii. 
Sesiunile de informare au oferit profesorilor și studenților masteranzi po-
sibilitatea de a se familiariza cu oportunitățile generate de proiectul 
ReSTART cu privire la implementarea metodelor moderne de predare și 
învățare în cadrul programului de masterat Administrarea afacerilor. 
Participanții au fost informați despre modernizarea program de 
masterat menţionat, care va fi realizată în cadrul proiectului. 
Participanții la evenimente – 45 de masteranzi şi 14 cadre didactice – au 

manifestat un real interes față de 
posibilitatea de a-şi îmbunătăți 
competențele digitale și antre-
prenoriale, pe care masteranzii 
le consideră foarte importante 
pentru încropirea și dezvoltarea 
unei viitoare afaceri de succes. 
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În perioada 22-25 octombrie 
2018, 6 cadre didactice şi ad-
ministrative din cadrul USM, 
implicate în predarea discipli-
nelor la programul de Master 
Administrarea Afacerilor, au 
participat la cursul de instruire 
cu titlul Dezvoltarea abilităţi-
lor digitale şi antreprenoriale 
ale cadrelor didactice. În calita-
te de coordonator al proiectului ReSTART, Universitatea Politehnica din 
Bucureşti a organizat sesiunea de instruire în parteneriat cu Universita-
tea Angel Kanchev din Ruse (Bulgaria), Universitatea Tehnică din Kosice 
(Slovacia) şi Agenţia Universitară a Francofoniei (România). 
Pe durata celor patru zile de instruire, cadrele didactice au beneficiat de 
informaţii actuale privind bunele practici la nivel european şi internaţional, 
noile abordări pedagogice şi metodologice utilizând instrumentele TIC, 
precum şi de metode moderne de predare-învăţare care pot fi utilizate cu 

succes în cadrul activităţilor di-
dactice cu studenţii.                 
Programul de instruire a abor-
dat mai multe domenii, inclu-
zând şi activităţi aplicative, 
sub ghidarea experţilor din 
instituţiile partenere UE.  
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În perioada 5-6 noiembrie 2018 
USM a găzduit primele mobilități 
academice, având ca scop schim-
bul de bune practici în activitățile 
de predare pentru masteranzi. 
Obiectivele acestora au fost 
experimentarea și schimbul de 
bune practici în domeniul edu-
cației antreprenoriale. 
Activitățile de predare au fost 
susținute de profesori experți 
din cadrul Universității Politeh-

nica din București (Romania)  
Dl Gheorghe Militaru, și Univer-
sitatea Tehnică din Kosice (Slo-

vacia)  Dl Peter Dzupka. 
Domeniile discutate au acoperit 
teme legate de managementul fi-
nanciar, marketingul strategic, 
managementul strategic, com-
portamentul în cadrul unei orga-
nizații. Cursurile susținute au în-
registrat înalte aprecieri de către 
masteranzi, aceștia evidențiind: 

 Actualitatea temelor abordate modul de interacțiune cu studenții, 

 comunicarea și colaborarea dintre profesori și studenți, 

 creativitatea profesorilor.   
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În perioada 02-03 noiembrie 2018 s-a desfășurat Conferința Jubiliară a Facultăţii 
Ştiinţe Economice a USM cu ocazia împlinirii a 65 ani de fondarea acesteea. Pe 
durata Conferinței, în cadrul secțiunii „Modalităţi moderne de atingere a perfor-
manţei manageriale”, au fost susținute comunicări pe diverse probleme din 
domeniul menționat. Printre acestea se enumeră și subiectele cu privire la 
“Abordarea performanței manageriale din punct de vedere organizaţional şi al 
individului (salariatului)” susținut de JALENCU Marian, dar și “Identificarea nevoilor 
și oportunităților de dezvoltare a unei cariere  antreprenoriale”, susținut de 
BALMUȘ-ANDONE Mihaela.  
Menționăm, că respectivele comunicări au foste realizate de membrii proiectului 
ReSTART, Dl Marian Jalencu fiind managerul pentru echipa ReSTART-USM. Prezen-
tările au pus în evidență o serie de rezultate ale studiilor întreprinse în cadrul 
proiectului, studii cu privire la chestionarea grupurilor țintă reprezentate de stu-
denți, angajatori și staff-ul universitar. 
Totoodată, a fost evidențiat faptul că potențialii angajatorii autohtoni așteaptă ca 
viitorii angajați să arate atitudinea pozitivă față de locul de muncă, să exercite ini-
țiativa, să fie flexibili și să se adapteze cu ușurință la situații noi și să fie punctuali și 
serioși în activitatea lor. Perseverența și munca asiduă sunt trăsăturile cele mai 
așteptate pe care tinerii absolvenți ar trebui să le arate la viitorul loc de muncă. 
Semnifictive sunt opiniile studenților de la ciclul II, cu privire la identificarea apti-
tudinilor necesar a fi dezvoltate pentru a deveni un antreprenor de success. Astfel 
aceștea au considerat ca fiind prioritare abilitățile sociale, personale, și digitale, iar 
ca și soluții utile în vederea dezvoltării abilităților și cunoștințelor antreprenoriale 
evidențiind  stagiile în companii; studii practice privind antreprenoriatul; simulări 
de afaceri pe durata perioadei de formare; incubatoarele de afaceri. 
Totodată, s-a marcat faptul, că nevoile societăţii contemporane de orientare spre 
performanţă şi eficiență sporite, pune în evidență necesitatea unui proces continuu 
și actualizat de schimbări în activitatea de formare a tinerilor specialiști. Pentru a 
realiza cu succes ofertă educaţională în domeniul antreprenorial, este necesară  
crearea unui mediu educaţional adecvat, calitativ şi productiv, centrat pe student. 
  


