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 MODERNIZAREA PROGRAMUL DE MASTERAT

ADMINISTRAREA AFACERILOR  
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. 

Anul trei de realizare al proiectului 

Al treilea an de realizare al proiectului ReSTART a fost marcat de pandemia 
COVID 19, care a impus modificări esențiale în realizarea proiectului. Grație 
efortului depus de echipa ReSTART continuarea modernizării programul de 
master Administrarea Afacerilor din cadrul ASEM a fost realizată cu succes. În 
acest context, putem evidenția: 
• Acreditarea pentru o perioadă de 5 ani a programului de studii superioare de 
master Administrarea Afacerilor ASEM; 
• Elaborarea și plasarea tuturor cursurilor universitare din cadrul programului 
Administrarea Afacerilor pe platforma MOODLE; 
• Implementarea metodelor noi de predare, impuse de trecerea la sistema de 
studiu on-line; 
• Organizarea a două concursuri inter-universitare de planuri 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; 
• Organizarea unei sesiuni de orientare în carieră pentru masteranzi;  
• Achiziții de cărți de afaceri, jocuri economice, echipamente, table etc.  
• 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 
antreprenoriatului 
• 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. 

 

CURSURI ACTUALIZATE ÎN CADRUL 

PROIECTULUI 
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. 

Oferta de cursuri, care pot fi predate în limba engleză: 
- Comportamentul organizațional 
- Sisteme de management a calității 
- Dezvoltarea personală 

 

 

 
 

CONCURSUL PLANURILOR DE AFACERI 
Modernizarea educației antreprenoriale este posibilă doar prin 
depunerea unor eforturi considerabile în vederea dezvoltării la 
studenți a abilităților de a gândi și a acționa într-o manieră 
antreprenorială. Anume din aceste considerente, în cadrul 
proiectului ReSTART au fost organizate două concursuri al 
planurilor de afaceri, ediția a treia și a patra.  
Competițiile au fost desfășurate în perioada  10-11 decembrie 2020 
și 1-2 aprilie 2021, în regim online.  
La  evenimente  au participat masteranzi din cinci universități 
partenere din Republica Moldova: ASEM, USM, UASM, USARB și 
USCH. Studenții au reușit să dovedească în mod convingător că 
posedă spiritul de inițiativă, gândirea critică, precum și abilitățile de 
prezentare a ideilor în limba engleză. Concursul a fost jurizat de o 
echipă internațională, compusă din profesori  din Romania, 
Slovacia și Bulgaria. Toți participanții au demonstrat cunoștințe 
temeinice în domeniul planificării afacerilor. 
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 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 

FOCUS GRUP SEMINAR 
În cadrul discuției, axate pe modernizarea 
educației antreprenoriale în ASEM, organizate la 
21 octombrie 2020, Braguță Aurelia, președintele 
Asociației Naționale a Tinerilor Manageri, care este 
unul dintre cei mai activi stakeholderi ai proiectului 
ReSTART, și-a prezentat pozițiile sale pe această 
temă. La eveniment a participat Victoria Mazilu, 
managerul companiei Compania Zugro, care a 
vorbit despre specificului funcționării companiei în 
condițiile pandemiei impuse de COVID 19. 
 

LECȚII ONLINE PREDATE DE PROFESORI  

DIN UNIVERSITĂȚI UE 
În cadrul lecțiilor organizate de profesorii departamentului  de 

Management și Antreprenoriat  la Ciclul II Master, pe parcursul 

lunii martie 2021, au fost organizate sesiuni de predare online în 

comun cu profesori  și specialiști din universități și organizații 

europene, precum UPB (România), AUF (România), URAK 

(Bulgaria) și TUKE (Slovacia). Activitățile s-au realizat în cadrul 

proiectului ReSTART. Astfel, masteranzii de la programele 

Administrarea Afacerilor și Managementul Proiectelor Europene 

au avut ocazia sa participe la  13 lecții, pe diverse subiecte 

actuale și importante în educația antreprenorială. Evenimentele 

au fost înalt apreciate de masteranzi, care au remarcat nivelul 

lecțiilor și metodele interactive de predare. 

 
 

http://www.upb.ro/
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NOI ACHIZIȚII  
Grație Proiectului 
Erasmus + ReStart, 
Departamentul de 
Management și 
Antreprenoriat a 
beneficiat de noi 
achiziții de carte de 
afaceri, jocuri 
economice, 
echipamente, table 
etc.  
  

   

 

  

 

 

CONTACTE 

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI 

România – coordonator proiect,  

Splaiul Independenței 313, sectorul 6, București, 

www.upb.ro 

Elena FLEACĂ, Manager proiect; 

elena.fleaca@upb.ro 

SESIUNE DE ORIENTARE ÎN 

CARIERĂ 
Scopul sesiunii de orientare în carieră este de a 
sprijini studenții înscriși la cursurile de la 
programului de master Administrarea Afacerilor, 
ASEM în tranziția lor la viața profesională. 
Evenimentul a fost organizat la 30 Martie 2021, 
în format online, în cadrul proiectului ReSTART. 
Sesiunea a reunit reprezentanți ai mediului de 
afaceri, studenți, profesori din ASEM și din 
universitățile europene membre ai proiectului 
ReSTART. Svilen Kunev (URAK) și Radovan 
Drab (TUKE) au descris experiența instituțiilor de 
învățământ superior din UE în orientarea 
profesională a studenților. Dna Visan Claudia 
(AUF) a informat masteranzii despre proiectele 
desfășurate de agenție în acest domeniu. Un 
interes deosebit a fost provocat de discursul 
psihologilor din Republica Moldova: Erhan 
Corina și Liliana Cicala, care i-au îndrumat pe 
studenți în vederea cunoașterii particularităților 
orientării profesionale, a modalităților de a face 

față competențelor și abilităților solicitate de 
mediul de afaceri actual. 

 

 

Responsabil de număr: 

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 


