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REALIZĂRILE PROIECTULUI ReSTART
MODERNIZAREA PROGRAMUL DE MASTERAT ADMINISTRAREA AFACERILOR
În al treilea an de realizare a proiectului RESTART, echipa USARB a continuat
modernizarea celor 6 discipline academice din cadrul programului de masterat
Administrarea afacerilor comerciale:
✓ Teorii economice contemporane – 5 credite ECTS;
✓ Managementul strategic - 5 credite ECTS;
✓ Managementul schimbării - 5 credite ECTS;
✓ Managementul proiectelor internaționale - 5 credite ECTS;
✓ Metode de analiză și diagnostic a riscurilor în afaceri - 5 credite ECTS;
✓ Metode contemporane de cercetare în marketing - 5 credite ECTS.
Cursurile modernizate sunt plasate pe E-platforma instituțională MOODLE
http://elearning.usarb.md/moodle/
Deoarece anul trei de realizare a proiectului a fost marcat de criza pandemică
COVID 19, activitățile planificate au fost realizate cu succes în format on-line.
Cu suportul echipei RESTART, a profesorilor, studenților și partenerilor USARB
au fost realizate următoarele activități:

http://www.restart-eu.upb.ro
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✓ Acreditarea pentru o perioadă de 5 ani a programului de studii
superioare de master Administrarea Afacerilor;
✓ Modernizarea și plasarea tuturor cursurilor universitare din cadrul
programului Administrarea Afacerilor pe platforma MOODLE;
✓ Implementarea metodelor noi de predare, interactive on line
✓ Organizarea a două sesiuni de ghidare și consiliere în carieră pentru
studenții USARB;
✓ Promovarea sesiunilor de informare și diseminare cu profesorii,
studenții USARB și mediul antreprenorial, instituții guvernamentale
și asociații profesionale;
✓ Organizarea a două sesiuni de instruire pentru masteranzii USARB
cu participarea profesorilor din universitățile europene partenere;
✓ Participarea studenților USARB la două concursuri inter-universitare
de panuri de afaceri.
✓ Diseminarea informației privind acțiunile realizate în cadrul
proiectului ReSTART.
SESIUNI DE GHIDARE ȘI CONCILIERE ÎN CARIERĂ
Sesiunea nr. 5 de ghidare și consiliere în carieră a masteranzilor specialităților
economice
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În data de 13 februarie 2020, la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale
Mediului ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în cadrul Proiectului
RESTART a fost organizată a cincea Sesiune de Ghidare și Consiliere în Carieră pentru
studenții masteranzi de la specialitățile Contabilitate, Management financiar,
Managementul serviciilor publice, Bănci și Asigurări.
Sesiunea a demarat cu prezentarea dnei Ludmila Prociuc, Director Incubatorul
de Afaceri or. Sângerei și reprezentantul local al Organizației pentru Dezvoltarea
Businessului Mic și Mijlociu din Republica Moldova (ODIMM). Participanților la sesiune
le-au fost prezentate ofertele de finanțare pentru businessul mic și mijlociu din Republica
Moldova, oportunitățile de dezvoltare a afacerilor pentru tinerii antreprenori și suportul
de consultanță și finanțare oferite femeilor de afaceri.
În cadrul sesiunii masteranzii au participat la elaborarea planurilor de dezvoltare
personală în carieră, au realizat analiza SWOT al abilităților și competențelor lor
profesionale, au indicat posibilitățile de dezvoltare personală profesională oferite de
businessul local, piața forței de muncă și societate, precum și amenințările existente la
nivel micro și macroeconomic.
În rezultat au fost elaborate 10 planuri de ghidare în carieră în care masteranzii
au indicat soluțiile de depășire a amenințărilor și riscurilor existente în creșterea și
dezvoltarea lor profesională.
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Sesiunea nr. 6 de ghidare și consiliere în carieră a studenților specialităților
economice
În data de 4 iunie 2021, la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului
ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în cadrul Proiectului RESTART a fost
organizată a șase sesiune de ghidare și consiliere în carieră a studenților specialităților
economice.
În cadrul sesiunii studenții au participat la un training de Ghidare în carieră,
condus de către Cristina JITARU și Ana-Maria CELAN traineri ai Centrul de Instruire
și Dezvoltare Personală „ANIMA” și au fost consiliați de către: profesorul universitar
Radu STANCIU, Universitatea Politehnica, București, România; Liliana LUPUȘOR,
Agenția Universitară Francofonă, Bozhana STOYCHEVA, Universitatea „Angel
Kanev”, Ruse, Bulgaria; Radovan DRAB, Universitatea Tehnică din Kosice,
Slovacia.
Participanții la eveniment au subliniat importanța Centrelor de Ghidare în Carieră
pentru studenți și absolvenți, au împărtășit experiența personală în angajarea în câmpul
muncii, asigurarea satisfacției la locul de muncă, inteligența emoțională și dezvoltarea
personală.
În continuarea acestei activități studenții au elaborat zece Planuri de orientare în
carieră în baza analize SWOT a competențelor și abilităților personale.
La moment, în cadrul proiectului ReSTART, au fost realizate în total 50 de Planuri de
orientare în carieră, iar peste 50 de studenți au beneficiat de consiliere din partea

http://www.restart-eu.upb.ro

Programul Erasmus+ 2014-2020
KA2 – Cooperare pentru inovare și
schimb de bune practici
Consolidarea capacităților în domeniul învățământului 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

mediului antreprenorial, experților și profesorilor USARB și universităților europene,
partenere proiectului.
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SESIUNI DE INFORMARE ȘI FOCUS GROUP
Sesiunea de informare nr.2
În data de 17 mai 2021, în cadrul proiectului ReSTART a avut loc a doua sesiune
de diseminare a rezultatelor proiectului cu genericul „Bunele practice în orientarea în
carieră a studenților USARB”.
La eveniment au participat peste 50 de participanți: studenți, profesori,
reprezentanți ai Primăriei mun. Bălți, Serviciului Fiscal de Stat, Asociații Obștești și
antreprenori din regiune. În cadrul evenimentului au fost prezentate rezulatele
proiectului, bunele practici ale universităților europene partenere (University of Ruse
„Angel Kanev”, Bulgaria și Technical University of Kosice, Slovakia) în problema
angajabilității absolvenților și suportul acordat studenților antreprenori. Reprezentatul
Agenției Universitare Francophone a prezentat ofertele Agenției privind soluțiile în
dezvoltarea carierei.
Un loc aparte, în cadrul evenimentului, ia revenit panelului de discuții cu
reprezentanții primăriei mun. Bălți, Serviciului Fiscal de Stat, specialiști din domeniul
consultig și antreprenorii, care s-au împărtășit cu propria lor experiență în dezvoltarea
carierei personale profesionale, au încurajat și îndrumat studenții în lansarea afacerilor.
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Focus Group Sesiunea nr.2

În data de 30 octombrie 2020, la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale
Mediului ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în cadrul Proiectului RESTART
a fost organizată a doua sesiune de interacțiune a studenților masteranzi de la
specialitățile Administrarea afacerilor comerciale, Contabilitate și Management financiar
cu angajatorii și antreprenorii implicați în realizarea proiectului.
În cadrul ședinței on-line cu dl Alin George Pătru, Managerul de site al Companiei
Internaționale Veo Worldwide Service, participanții, studenții și profesorii facultății au
abordat probleme de angajare eficientă în câmpul muncii și dezvoltare profesională, au
fost discutate oportunitățile de angajare în companiile multinaționale și cerințele
angajatorilor privind competențele personale și profesionale ale absolvenților pentru a
succede în carieră, inclusiv în condiții de pandemie.
De asemenea, au fost prezentate realizările în cadrul proiectului ReStart, în al treilea an
de implementare și prezentate activitățile planificate pentru anul academic 2020-2021.
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Focus Group Session nr.3
În data de 06 aprilie 2021, la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale
Mediului ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în cadrul Proiectului RESTART
a fost organizată a treia sesiune de interacțiune a studenților de la specialitățile
Administrarea afacerilor comerciale, Contabilitate și Finațe și Bănci cu angajatorii și
antreprenorii implicați în realizarea proiectului.
În
cadrul
ședinței
on-line
cu
dl Iurie
Beșliu,
doctor
în
științeconomice, Directorul B.C. „Moldindcombank” S.A., fil. Bălți, participanții,
studenții și profesorii facultății au abordat probleme de angajare eficientă în câmpul
muncii și dezvoltare profesională, au fost discutate oportunitățile de angajare în sistemul
financiar-bancar, cerințele angajatorilor privind competențele personale și profesionale
ale absolvenților pentru a succeda în carieră, dar și modul în care băncile au făcut față
pandemiei.
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SESIUNI DE INSTRUIRE

În perioada 12-26 martie, 2021, masteranzii specialităților economice ale
Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului al Universității de Stat „Alecu
Russo” din Bălți au participat la o serie de lecții publice în domeniul managementului
strategic și metodelor de evaluare a riscurilor în afaceri.

http://www.restart-eu.upb.ro
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Lecțiile publice au fost organizate în cadrul Proiectului RESTART și promovate de
profesorii Svilen KUNEV, Universitatea Angel Kunev, Ruse, Bulgaria; Irina
KOSTADINOVA, Universitatea Angel Kunev, Ruse, Bulgaria; Peter Džupka PhD,
Universitatea Tehnică din Kosice, Slovacia
ReSTART: Oportunități academice pentru studenții și masteranzii specialităților
economice
În perioada 9-13 noiembrie, 2020, în cadrul Proiectului RESTART, la Facultatea
de Științe Reale, Economice și ale Mediului ale Universității de Stat „Alecu Russo” din
Bălți, studenții și masteranzii specialităților economice au beneficiat de o serie de lecții
în domeniul Metodelor contemporane de analiză a afacerilor și metodelor eficiente de
sporire a productivității muncii în entitățile economice și motivare a angajaților. Lecțiile
publice au fost promovate cu ajutorul tehnologiilor informaționale moderne, au fost
interactive și orientate către dezvoltarea abilităților antreprenoriale creative, gândirii
critice și comunicării interculturale eficiente.
Participanții la sesiunile de predare au fost instruiți și ghidați de profesori invitați de la
Universitățile și Instituțiile Europene partenere ale proiectului:
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Sen. assist. Prof. Svilen KUNEV, PhD
Analysis of Factors for Improving
University of Ruse Angel Kanchev, Bulgaria the Labour Productivity of Employees
in Business Enterprises
Liliana LUPUȘOR
Best Business Analysis Techniques
Agence Universitaire de la Francophonie
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În perioada 1-2 aprilie 2021 și 10-11 decembrie 2020, în cadrul proiectului
RESTART a fost organizată a treia și a patra ediție a Concursului „BUSINESS PLAN
COMPETITION EVENT”.
Evenimentele a fost găzdui virtual de Academia de Studii Economice din
Moldova, La concurs au participat cei mai buni 10 studenți de la Universitatea de Stat
„Alecu Russo„ din Bălți, Universitatea de Stat din Moldova, Academiai de Studii
Economice a Moldovei, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat
„Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul.
Participanții la concurs au prezentat ideile lor de afaceri inovative, au realizat
calcule și prognoze financiare, fiind jurizați de profesorii universităților din România,
Bulgaria și Slovacia.
Universitatea Alecu Russo din Bălți a fost reprezentată de studenții: Iulia
Macariuc, Grigore Potlog, Frunza Anghelina, Danilov Daniela, Ursachi Doina.
Iulia Macariuc a fost premiată cu locul II în cadrul concursului, iar Grigore Potlog
– cu mențiune pentru idei de afacere inovative.
Aducem sincere mulțumiri și felicitări studenților USARB!
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