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      Antreprenoriat și Administrarea Afacerii este programul de studii superioare de master al cărui 
curriculum a fost modernizat în cadrul proiectului ReSTART.  
     Scopul proiectului a fost de a integra și îmbunătăți nevoile de învățare digitală și de antreprenoriat 
ale studenților, cadrelor didactice și afacerilor locale pe baza internaționalizării, a parteneriatelor 
strategice și a cooperării inovatoare, în cadrul Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul.  
     Obiectivul general al proiectului ReSTART a fost de a extinde beneficiile și a spori impactul 
curriculumului antreprenorial modernizat asupra studenților ciclului II master și a cadrelor științifico-
didactice, prin valorificarea experienței avansate în domeniu, în instituțiile de învățământ superior din 
cadrul consorțiului. Disciplinele modernizate de la acest program sunt: 

 Antreprenoriat și leadership – 5 credite ECTS; 
 Econometrie și statistica economică - 5 credite ECTS; 
 Analiza strategică și strategii concurențiale de firmă - 5 credite ECTS; 
 Dezvoltarea inovațională a întreprinderilor - 5 credite ECTS; 
 Sisteme de management al calității - 5 credite ECTS; 
 Gestiunea financiar-contabilă - 5 credite ECTS. 

Cursurile modernizate sunt plasate pe E-platforma instituțională MOODLE - http://e-learning.usch.md/ 
   Fișa disciplinelor modernizate le puteți găsi la adresa - https://proiecte.usch.md/activitati-restart/  

http://e-learning.usch.md/
https://proiecte.usch.md/activitati-restart/
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În data de 16 iunie 

2021, în format on-line, în 

cadrul activităților proiectului 

,,Reinforce entrepreneurial 

and digital skills of students 

and teachers to enhance 

the modernization of higher 

education in 

Moldova(ReSTART)” a avut 

loc cel de-al Doilea 

Eveniment de Multiplicare a 

rezultatelor proiectului cu 

genericul - "Bune practici 

privind orientarea în carieră a studenților". 

La acest eveniment au participant studenții de la ciclul I și II, de la Facultatea de Economie, 

Inginerie și Științe Aplicate, de la programele de licență Business și Administrare, Contabilitate, 

Informatică, Inginerie și Management în Industria Alimentară, precum și masteranzii de la programele: 

Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor și Gestiunea Financiar Contabilă a Firmei, experți europeni, 

care în același timp și parteneri ai proiectului din cadrul Universității "ANGEL KANCHEV" din Ruse, 

Bulgaria, Universității Tehnice din Kosice, Slovacia, Agenția Universitară a Francofoniei, România 

și Universitatea Politehnică din București, România. 

Scopul evenimentului a constat în informarea 

studenților și masteranzilor, antreprenorilor  despre 

oportunitățile de predare și învățare inovatoare susținute 

de proiectul RESTART, precum și despre rezultatele 

obținute de USC în cadrul proiectului.  

Experții europeni și-au împărtățit experiența cu 

participanții vizavi de bunele practice utilizate în orientarea 

în carieră a studenților, precum și au venit cu soluții în 

dezvoltarea unei cariere de succes. 

În cadrul acestui eveniment, prin colaborare cu Direcția 

Ocuparea Forței de Muncă Cahul, în persoana Dnei Gîlcă 

Marina, reprezentantul delegat, a fost organizat Tîrgul 

locurilor de muncă, unde au fost invitați – agenți economici 

Regiunea de Sud, care au venit cu prezentarea locurilor 

vacante: Draxelmaier Cahul și  Danube Oil Company SRL. 
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În perioada 10-11 decembrie 2020, în cadrul 

Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-

2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP), Reinforce 

entrepreneurial and digital skills of students 

and teachers to enhance the modernization of 

higher education in MOLDOVA, a avut loc a 

treia iterație a Concursului planurilor de afaceri. 

Evenimentul a fost găzduit de Academia de 

Studii Economice din Moldova. Universitatea 

de Stat „B.P.Hasedu” din Cahul a fost 

reprezentată de  masteranzii Facultății de 

Economie, Inginerie și Științe Aplicate, de la 

programul de Antreprenoriat și Administrarea 

Afacerii: Crintea Nistor și Stoian Eugen. 

La data de 01-02 aprilie 

2021, a avut loc cea de-a 

IV-a ediție a Concursului 

Planurilor de Afaceri în 

cadrul proiectului 

RESTART (nr. 585353-

EPP-1-2017-1-RO-

EPPKA2-CBHE-JP, 

Reinforce entrepreneurial 

and digital skills of 

students and teachers to 

enhance the 

modernization of higher 

education in 

MOLDOVA).  

Acest eveniment a fost găzduit de Academia de Studii Economice din Moldova și jurizat de partenerii Europeni ai 

proiectului, din România, Bulgaria, Slovacia. Echipa Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

a participat cu 3 planuri de afaceri elaborate de masteranzii Facultății de Economie, Inginerie și Științe Aplicate, 

de la programul de Antreprenoriat și Administrarea Afacerii: Inje Doina, Ivaschiv Natalia, Chirov Nadejda, 

Fazlî Cristina, Zlatov Valentin.  

Și reprezintă o oportunitate de promovare a ideilor de afaceri a masteranzilor, și de ce nu, a viitorilor antreprenori 

de succes. 
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    În perioada 04-12 martie și 10 aprilie 2021 Catedra de Științe Economice, Facultatea de Economie, 

Inginerie și Științe Aplicate, a găzduit activități on-line de predare ale cadrelor didactice din 

Universitățile partenere europene din cadrul proiectului ReSTART.  

 

     

Obiectivul acestor activități este schimbul de experiență și bunele practici în domeniul educațional 

antreprenorial.   

    Activitățile de predare au fost susținute de profesori experți din cadrul Universității Politehnica din 

București (România) - Prof. Dr. Eng. Gheorghe MILITARU și Prof. Dr. Eng. Elena FLEACĂ , din 

cadrul Agenției Universitare a Francofoniei de la București (România) – Dna Natalia DOHOTARU-

ROBU.   

       Domeniile discutate acoperă temele la disciplina Gestiunea financiar-contabilă și Analiza 

strategică și strategii concurențiale de firmă, la programul de master Antreprenoriat și 

Administrarea Afacerilor. 

     Aceste cursuri au înregistrat înalte aprecieri de către masteranzi la capitolul: actualitatea temei 

abordate și modul de interacțiune cu sala; comunicarea și colaborarea dintre actorii actului 

educațional, lucrul în grup, etc. 
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   În perioada 11-14 MAI 2021, în regim on-line, a avut loc cea de-a VI-a Sesiune de Orientare în 

Carieră, în cadrul proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, 

Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization 

of higher education in MOLDOVA).  

Acest eveniment a fost găzduit de Catedra de Științe Economice a Facultății de Economie, 

Inginerie și Științe Aplicate. De această dată formatul acestui eveniment a fost unul diferit. 

În prima zi, 11 mai 2021, s-a desfășurat prima parte a evenimentului, în cadrul căruia am avut 

drept oaspete de onoare un antreprenor local din orașul Cahul, Dl Susanu Boris, directorul general și 

fondatorul întreprinderii I.I. Liusi Susanu, Construct Univers SRL, Gebhardt Construct SRL, Eurotrans 

Sud SRL, Industrial Invest SRL, actionarul majoritar (cca90%) al SA PAT+8, într-un cuvînt fondatorul 

grupului de companii Gebhardt. Tema de descuție a acestei zile a fost Competențele antreprenoriale 

necesare pentru crearea și dezvoltarea unei afaceri. În cadrul evenimentului Dl Susanu Boris și-a 

împărtășit experiența proprie vizavi de etapele parcurse în dezvoltarea unui business de succes 

propriu, în condițiile de criză permanentă, ce a fost caracteristică Republicii Moldova. De asemenea, a 

atras atenția asupra factorilor ce duc la obținerea succesului antreprenorului, precum și a menționat 

importanța auto-cultivării și auto-dezvoltării capacităților antreprenoriale. 

În cea de-a  2 zi, 14.05.2021, s-a desfășurat a doua parte a evenimentului, unde am avut drept 

oaspeți experții europeni partenerii proiectului, de la Universitatea Politehnică din București a participat 

Dna dr. Beatrice Leuștean, de la  Universitatea din Ruse Angel Kanchev, Bulgaria a participat Dna dr.  

Bozhana STOYCHEVA, de la Universitatea Tehnică din Kosice, Slovacia a participat Dle dr.  Radova 

Drab și de la Agenția Universitară a Francofoniei din București a participat Dna Dohotaru-Robu, și-au 

împărtășit experiența proprie, a instituțiilor pe care le reprezintă, cu privire la organizarea orientării în 

carieră a studenților. O experiență inedită a avut-o Agenția Universitară a Francofoniei din București 

care a adus în atenția studenților și masteranzilor oportunitățile pe care le pot utiliza în creșterea lor 

              profesională
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