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Cuvânt înainte
Această lucrare a fost gândită ca un omagiu adus personalităţii creatoare, omagiu
închinat unei vieţi dedicate ştiinţei şi învăţământului, profesorului universitar Paul Bran.
Personalitate marcantă în ştiinţa economică de pe tot arealul românesc, Paul Bran a
activat cu multă pasiune şi dăruire la înfiinţarea primei instituţii de învăţământ economic
superior - Academia de Studii Economice a Moldovei, fiind rector şi cadru didactic timp
de trei ani. Pentru mulţi dintre profesorii care au participat la fondarea instituţiei, Paul
Bran le-a fost un model de înaltă cultură, cercetător de elită, model pentru cei formaţi în
şcoala economică basarabeană.
Când vorbim despre relaţiile dintre ASE Bucureşti şi ASEM, prietenie, colaborare,
sprijin, înţelegere sunt cuvintele folosite cu cea mai mare frecvenţă. într-adevăr, de-a
lungul a 14 ani, cu toate că pe plan internaţional şi intern s-au petrecut mari schimbări,
cele două instituţii tot timpul se sprijină reciproc. Se poate spune că aceste relaţii de
prietenie şi colaborare au prins rădăcini în sufletul celor două echipe, având o bază
solidă fundamentată de Paul Bran, care a contribuit foarte mult la cultivarea şi dezvoltarea
acestor instituţii.
Relevăm că aceste relaţii excelente nu au fost obţinute cu uşurinţă, au fost construite
în condiţii dificile de trecere la noile relaţii economice. Trebuie să le preţuim şi avem
datoria să le dezvoltăm în continuare. Trebuie să dăm dovadă de clarviziune şi
înţelepciune, să depunem în continuare eforturi pentru întărirea relaţiilor noastre de
prietenie şi colaborare în toate domeniile de activitate.
S-au împlinit 15 ani de la înfiinţarea Bibliotecii Academiei de Studii Economice din
Moldova. Paul Bran a adus o contribuţie aparte la dezvoltarea acestei structuri din
arealul ASEM, punând baza unei colecţii exhaustive de documente din domeniul economic
şi a unui sistem informatizat de gestiune a bibliotecii. Domnul Paul Bran a susţinut mereu
că informaţia este esenţială pentru dezvoltarea societăţilor evoluate în plan politic,
economic, social şi spiritual. Exercitarea drepturilor cetăţeneşti presupune asumarea unor
responsabilităţi sporite şi implicarea în procese decizionale complexe, lucru imposibil de
realizat fără o bună disponibilizare a informaţiilor. Rolul bibliotecilor în aceste condiţii se
modifică substanţial.
Colecţiile de publicaţii ale bibliotecii au fost întotdeauna văzute de Paul Bran drept
„inima bibliotecii" - punct de vedere care va supravieţui, fără îndoială, şi în viitor.
Extinderea colecţiilor a presupus mereu servicii noi, relaţii noi între utilizator şi bibliotecă.
Toate cărţile aduse şi scrise de domnul Paul Bran au rămas în patrimoniul documentar al
Ţării şi sunt introduse în circuitul informaţional, în sfera de atenţie şi de activitate a
beneficiarilor, care nu vor uita niciodată dedicaţiile scrise de Paul Bran: „Studenţilor mei,
de pe ambele maluri ale Prutului". Aceste cuvinte confirmă încă o dată viabilitatea
bibliotecii, evidenţiind, totodată, atitudinea generoasă şi dragostea faţă de studenţi.

în anul 1993, la iniţiativa domnului Paul Bran, a fost încheiat Memorandul de Acord
cu Banca Mondială de Reconstrucţii şi Dezvoltare în baza căruia Biblioteca ASEM a
primit statutul „The World Bank Depository Library" (Biblioteca depozitara a Băncii
Mondiale) în Republica Moldova. în acest mod instituţia noastră s-a integrat într-un
sistem complex de informare care reprezintă un segment ce vine în întâmpinarea nevoii
de performanţă, impus de economia de piaţă.
Atitudinea şi responsabilitatea domnului Paul Bran faţă de bibliotecă şi obiectivele ei
au fost preluate în programele de dezvoltare a Academiei de Studii Economice a Moldovei,
lansate de următorii rectori - profesor universitar, doctor habilitat Eugeniu Hrişcev (1994
- 2001) şi profesor universitar, doctor habilitat Grigore Belostecinic (2001 - prezent).
Toate realizările sale biblioteca le datorează oamenilor devotaţi instituţiei noastre, care o
slujesc cu bună credinţă.
La 26 iulie 2006 s-a stins din viaţă cel care a fost Paul Bran. Pentru bibliotecarii de la
ASEM, numele Paul Bran simbolizează noţiuni concrete pe care OMUL le poate pune în
valoare în cursul vieţii sale: vocaţie, moralitate, profesionalism, patriotism. Pentru toate
acestea ne închinăm, îi împărtăşim ideile şi îi suntem recunoscători pentru darul de minte
şi de suflet pe care la oferit cu distincţie şi generozitate pe parcursul anilor de activitate
la ASEM. A avut contribuţie valoroasă la constituirea patrimoniului documentar al
instituţiei noastre, fapt care a generat ideea de a conferi numele lui Paul Bran celei mai
moderne săli de lectură în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM.
Sperăm, că materialul inclus în această lucrare să constituie un instrument eficient
pentru studiu, cercetare şi va spori prestigiul meseriei de economist.

Dr. Silvia Ghinculov
Directorul Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM

în lunga sa existenţă, cetatea
universitară nu a fost niciodată
condiţionată de un instrument al
cunoaşterii
şi
al
prestării
didactice.
Universitatea a fost
capabilă să asimileze, in tiparele
sale
clasice,
laboratoare,
principii
pedagogice
noi,
domenii revoluţionare, fără să-şi
clintească prea mult tradiţia.
Azi, însă, un instrument ce
amplifică şi dinamizează creierul
îi pune probleme
care
cer
schimbări radicale. Avantajele şi
dezavantajele calculatorului nu mai încap în curtea universităţilor tradiţionale!
Imaginea virtuală precede, trăieşte concomitent şi prefigurează realul. Imaginea
ascunsă a gândirii omului se exteriorizează,
cu viteza luminii, pe ecranul
calculatorului. De aceea, procesul de învăţare şi instituţiile ce-l găzduiesc trebuie să
se schimbe pentru a beneficia de revoluţia informatică şi informaţională!

Prof. univ. dr. Paul BRAN

Paul BRAN

Economist român, profesor universitar, manager al învăţământului superior în
domeniu. Este soţul Florinei Bran, dublu doctor în ştiinţe - în geografie şi în economie,
profesor universitar la ASE Bucureşti.
Paul Bran s-a născut la 13 septembrie 1940, în comuna Topolog, judeţul Tulcea. Face
Liceul Mircea cel Bătrân din Constanţa (1955-1959), după care urmează Facultatea de
finanţe şi credit din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (1960-1965),
luând licenţa cu diplomă de merit. A avut stagii de documentare şi perfecţionare la
Institutul de înalte Studii Economice Internaţionale din Geneva, Elveţia (1975) şi în SUA
(1994).
In 1965 este repartizat la Catedra de finanţe de la facultatea de profil a ASE, parcurgând
pe bază de concurs toate treptele didactice: preparator, asistent, lector. în 1974 devine

doctor în economie, susţinând teza cu subiectul „Decizia financiară în unitatea
economică". Este promovat conferenţiar (1979), apoi profesor universitar (1990).
Conducător de doctorat la specialitatea Relaţii financiare şi monetare internaţionale
(din 1990), pregătind mai mulţi doctori în domeniu, inclusiv tineri studioşi din Republica
Moldova.
A deţinut diferite funcţii importante pe linie profesională: rector-fondator al ASEM
(1991-1994), rector al ASE Bucureşti (două mandate consecutive, 1996 - 2004), preşedinte
al AGER - Asociaţia Generală a Economiştilor din România (din 2001). Ca rector al ASE
Bucureşti a contribuit mult la racordarea programelor de studii la standardele europene,
modernizarea bazei didactice, dotarea instituţiei cu tehnică de calcul şi alte instrumente
moderne necesare studiilor şi cercetării. Exigent cu toţi studenţii şi doctoranzii, totuşi,
faţă de tinerii din Republica Moldova manifestă o atitudine cumva preferenţială,
contribuind plenar la formarea lor ca specialişti de înaltă calificare. Ca preşedinte al
AGER a optat pentru creşterea rolului economiştilor la realizarea obiectivelor economiei
naţionale în etapa actuală, a afirmării respectului faţă de economie şi faţă de interesele
naţionale, încadrarea economiei româneşti în procesele economice actuale din lumea
civilizată. A deţinut funcţii însemnate şi pe linie administrativă: consilier guvernamental/
conducătorul Departamentului reformei economice în primul Guvern democratic al
României (1990-1991); consilier guvernamental în Guvernul Republica Moldova (19911994). Cu pregătirea profesională temeinică şi cu prestigiul deosebit de care se bucură, sa impus plenar în procesul de reformare a învăţământului economic superior în România
şi în Republica Moldova, dar şi la refacerea economiei naţionale în perioada de tranziţie
la economia de piaţă.
Paul Bran şi-a concentrat activitatea universitară pe mai multe discipline: Finanţele
întreprinderilor, Gestiunea financiară a întreprinderilor, Finanţe generale, Monedă,
Economica valorii, Relaţii financiare şi monetare internaţionale, Management financiar,
Proiecte economice, Iniţiere în cercetarea ştiinţifica economică.
A îmbinat cu succes munca la catedră cu activitatea de cercetare, aceasta din urmă
axându-se pe două direcţii principale: a) scrierea/elaborarea de manu-ale, cursuri, alte
lucrări teoretico-metodice menite să susţină procesul de învăţământ universitar, aceste
lucrări fiind deosebit de populare printre studenţi şi b) abordarea, atât în lucrări tipărite,
cât şi în comunicări la simpozioane, congrese, conferinţe etc. a unor probleme actuale ale
ştiinţei şi practicii economice.
Principalele domenii de cercetare ştiinţifică în care s-a manifestat Paul Bran sunt:
monetar (monografia Mecanismul monetar actual, Bucureşti, 1984; Chişinău, 1991); finanţe
(Decizia financiara şi unitatea economică, 1980); teoria valorii, inclusiv fundamentarea
unei noi teorii a valoni, numită teoria valorii entropice (studiile monografice Economica
valorii, mai multe ediţii la Bucureşti şi Chişinău, între 1991 şi 2003, o traducere în limba
rusă apărută la Chişinău; Fascinaţia valorii, 1992); reforma economică - fundamentarea
primului program operativ de reformă a Guvernului Petre Roman (1991) şi a programului
de reformă al Guvernului Valeriu Muravschi din Republica Moldova, inclusiv a unui
program de privatizare a economiei naţionale, axat exclusiv pe principii economice, şi
opus programului populist şi politizat de bonizare, lansat atunci de unii specialişti de la
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Chişinău. Astfel încât, Paul Bran are merite deosebite în lansarea şi buna evoluţie a
economiei de tranziţie, în special în România. Este iniţiatorul, autorul şi/ sau coautorul,
conducătorul unor importante programe: Cercetarea terminologică a lexicului specializat
din finanţe, Studiu privind modelul de dezvoltare şi colaborare transfrontalieră aferent
unei euroregiuni (Studiu de caz - euroregiunea Giurgiu), Consorţiul de dezvoltare şi
extensie rurală etc.
A elaborat şi a publicat peste 10 cursuri universitare, alte vre-o 15 monografii şi studii
monografice, majoritatea cărora au cunoscut mai multe ediţii. în ultimii ani a editat lucrări
de sinteză, unele revăzute şi completate, aduse la zi: Economica valorii (2002, 2003),
Finanţele întreprinderii. Gestionarea fenomenului micro financiar (2003), Comunicare
financiară (2003), Economica activităţii financiare şi monetare internaţională (2003),
Economie monetară (2003) ş.a. Este autorul a peste 150 de studii şi articole tipărite în
reviste de specialitate din România (Adevărul economic, Economica, Economistul,
Raporturi de muncă, Tribuna economică etc.) şi de peste hotare.
O pagină aparte în biografia de profesor universitar, savant, manager şi Om a lui Paul
Bran revine relaţiei sale speciale cu REPUBLICA Moldova. în 1990 este invitat pentru
prima oară la Chişinău, de către Guvernul Mircea Druc, cu prelegeri şi consultaţii vizând
economia de tranziţie. în 1991 este invitat din nou la Chişinău, de Guvernul Valeriu
Muravschi şi, în calitate de consilier guvernamental, contribuie la trasarea primilor paşi
ai reformei economice de la noi. în septembrie 1991 este desemnat rector al Academiei de
Studii Economice din Moldova (ASEM) - prima instituţie de învăţământ superior de
profil de la noi. Ca membru al echipei numite ad-hoc de către premierul Valeriu Muravschi,
Paul Bran are o contribuţie directă la introducerea leului ca valută naţională în Republica
Moldova. A organizat trimiterea la studii economice universitare şi postuniversitare în
România a tinerilor basarabeni (în special - la ASE Bucureşti).
Totuşi, numele lui Paul Bran se identifică în conştiinţa multor basarabeni cu fondarea
(în septembrie 1991) şi consolidarea ASEM, pentru care fapt a ajuns a fi, incontestabil cel
mai cunoscut economist român în Republica Moldova (Dumitru Moldovanu), înscriind
o pagină distinctă în istoria învăţământului superior economic de la noi şi, chiar, în
istoria, atât de tulbure, a tranziţiei basarabene de la răscrucea mileniilor II şi III. împreună
cu echipa pe care şi-a format-o, Paul Bran a obţinut şi a adaptat procesului de studii
câteva blocuri impozante, pe care le-a dotat cu tehnică de calcul, laboratoare etc. A
fondat o bibliotecă de specialitate deosebit de bogată, aducând, în acest scop, de la
Bucureşti, circa 50 000 de volume. A organizat pe baze noi, conform standardelor europene,
procesul de instruire şi cercetare, punând accentul pe predarea, editarea de cursuri,
manuale, monografii etc. în limba română. în scurt timp, ASEM a devenit o prestigioasă
instituţie de învăţământ, o forjerie de cadre bine pregătite pentru economia naţională,
însă în 1994, conducerea agrariano-socialistă a Republicii Moldova, de orientare
antinaţională şi antireformatoare, îi înscenează lui Paul Bran şi anturajului său de profesori
basarabeni un proces politic, forţându-1 să părăsească Republica Moldova, în pofida
acestei atitudini ostile, prin nimic justificată, Paul Bran a continuat să rămână un fidel
prieten al Basarabiei, fapt ce poate fi confirmat şi de sutele de studenţi şi doctoranzi ce au
avut ocazia să facă studii la ASE Bucureşti, sub conducerea sa, dar şi de interesul său

pentru procesele economice, financiare şi monetare din Republica Moldova, despre care
a scris, s-a referit în mai multe rânduri.
Activitatea ştiinţifică a lui Paul Bran a fost apreciată cu Premiul Academiei Române
pentru monografia Economica valorii (1995).
Dascăl erudit şi harismatic, mult apreciat de studenţi şi profesori pe care i-a călăuzit,
cu tact şi căldură, profesorul Paul Bran va rămâne în sufletele şi inimile celor care l-au
cunoscut.

Dr. Vasile Şoimaru

CURRICULUMVITAE

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ

DATE PERSONALE:
Numele şi prenumele: BRAN PAUL
Data şi locul naşterii: 13 septembrie 1940, comuna Topolog, judeţul Tulcea
S-a stins din viaţă la 26 iulie 2006, Bucureşti
STUDII:
Specializare: Institutul de înalte Studii Internaţionale, Geneva, Elveţia (1975)
Studii absolvite: Facultatea de Finanţe-Credit, Academia de Studii Economice,
Bucureşti (1960-1965)
TITLURI ŞTIINŢIFICE: Doctor în economie, ASE, 1975
FUNCŢn OCUPATE:
Pe linie profesională:
In România: profesor universitar; rector ASE; preşedinte Asociaţia Generală a
Economiştilor din România
în străinătate: profesor universitar; rector ASE din Republica Moldova

Domenii ale activităţi ştiinţifice:
monetar - o noua prezentare a mecanismelor monetare naţionale şi internaţionale pe
baza noului etalon monetar - puterea de cumpărare - şi a modelelor semiotice de
comunicare („ Mecanismul monetar actual", Editura Enciclopedică şi Editura Ştiinţifică
Chişinău)
finanţe - fundamentarea procesului decizional financiar la nivel microeconomic (Teza
de doctorat şi lucrarea „ Decizia financiară în unitatea economică ", Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică)
teoria valorii - fundamentarea unui nou concept referitor la valoarea bazată pe
entropia joasă („Economica valorii" - mai multe variante publicate de Editura
Enciclopedică şi Editura Economica - din România - şi Editura Ştiinţifică - din
Republica Moldova, inclusiv în limba rusa.
Lucrarea „Economica valorii", Editura
Economica a obţinut premiul Academiei Romane pe anul 1995)
reforma economică - fundamentarea primului program operativ de reformă al
Guvernului Petre Roman şi programul de reformă al Guvernului din Republica Moldova.
Contribuţie directă la introducerea leului în Republica Moldova (în calitate de membru al
echipei numite în acest scop de premierul Valeriu Muravschi)
ACTIVITĂŢI TUTORIALE

Pe linie administrativ- managerială:
înRomănia: consilier guvernamental 1990-1991 pe problemele Reformei economice
în străinătate: consilier guvernamental - Guvernul Republicii Moldova
ACTIVITATE DIDACTICĂ
Cariera didactică:
profesor ASE: 1990-2006
rector ASE Chişinău: 1991- 1994
conferenţiar ASE: 1978-1990
lector ASE: 1972-1978
asistent ASE: 1968-1972
preparator ASE: 1965 - 1968

Cursuri predate: Finanţele întreprinderii; Relaţii financiar-monetare internaţionale;
Economica valorii

Conducător lucrări de diplomă:
1. Fundamentarea complexă a deciziei de creditare pe termen scurt
2. Proiectarea activităţii financiare la nivel de firmă
3. Finanţarea şi creditarea internaţională a comerţului exterior
4. Corelaţia dintre cursul valutar şi balanţa de plăţi externe
5. Utilizarea tehnicilor moderne pentru acoperirea riscului valutar în operaţiunile de
import-export
6. Gestiunea riscului valutar
7. Plasamentul internaţional de titluri ca modalitate de procurare a capitalului de lucru
8. Implicaţiile zonei EURO asupra activităţii economice şi financiar-monetare a României
9. Impactul acordurilor financiar-monetare ale României cu FMI asupra echilibrului
economic intern şi extern

11

Fundamentarea economică şi financiară a unui proiect de retehnologizare a
10.
întreprinderii
11.

Elaborarea unui studiu de fezabilitate pe un proiect de investiţii

12.

Proiectarea financiară a investiţiilor din societatea comercială

13.

Modalităţi de plată. Contribuţia lor la reducerea riscului valutar

14.

Finanţarea şi creditarea internaţională a investiţiilor directe

15.

Metode de previziune a cursului valutar

36.
Participarea întreprinderii pe piaţă financiară internaţională pentru formarea
capitalului său de lucru
37.

Contribuţia firmei la fundamentarea monedei şi a politicilor monetare naţionale

Conducător teze de doctorat:

16.
Contribuţia cursului valutar la realizarea echilibrului economic la nivel micro- şi
macroeconomic

1996 - Efecte economice financiare şi sociale ale investiţiilor străine în România

17.
Reglarea dezechilibrelor mondiale prin produsele financiar-monetare
internaţionale

1997 - Rolul ratingului în finanţarea şi creditarea internaţională

18.
Proiectarea financiară a investiţiilor dintr-o instituţie socială, financiară, de
învăţământ etc.

1996 - Finanţarea internaţională a comerţului exterior

1998 - Stimularea investiţiilor internaţionale prin facilităţi financiare, valutare şi vamale
1998 - Contribuţia finanţării şi creditării internaţionale la dezvoltarea comerţului exterior
al României

19.
firmei

Rolul activităţii de investire în formarea capitalului pentru refacerea şi dezvoltarea

20.

Contribuţia costului capitolului la structurarea surselor de finanţare

2000 - Investiţiile străine şi impactul lor asupra balanţei de plăţi externe a României

21.

Fundamentarea financiară a deciziilor economice din întreprindere

2000 - Studii aprofundate în relaţiile financiar valutare internaţionale

22.

Conducerea prin bugete a activităţii economice

2000 - Finanţarea şi creditarea comerţului exterior al României

23.

Modelul cursului economic; aplicaţii la economia României sau a altor ţări

24.

Prognoza cursului valutar

25.

Gestionarea mecanismului de obţinere a valorii.

26.

Implicaţiile financiare ale adaptării modelului de dezvoltare durabilă

27.
firmei.

Fundamentarea financiară a deciziilor de formare şi dezvoltare a personalului

28.

Fundamentarea financiară a deciziilor de refacere şi protecţie a mediului.

2004 - Rolul sistemului bancar în finanţarea şi creditarea relaţiilor economice externe

29.

Fundamentarea financiară a formării şi dezvoltării fondului de informaţii al firmei.

2004 - Finanţarea internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii

30.

Implicaţiile financiare ale eşecului (falimentului) firmei.

31.

Comunicarea economică prin bani (intern sau internaţional)

Teme aplicative pentru studenţii de Ia învăţământul Deschis la Distanţă:

32.

Influenţa fiscalităţii asupra activităţii economice şi financiare a întreprinderii

Relaţii monetare şi

33.

Fundamentarea complexă a deciziei de creditare pe termen lung

Gestiunea financiară a întreprinderii

34.

Produsele bancare de finanţare a comerţului exterior

35.
Instrumentele de plată internaţională şi contribuţia lor la comunicarea economică
prin bani

1998 - Mecanisme de ajustare a deficitelor balanţei de plăţi externe a României

2000 - Susţinerea reformei economice prin împrumuturi de ajustare structurală,
necesitate şi limitări într-o economie în tranziţie
2001 - Gestiunea fluxurilor financiar-valutare ale firmei
2003 - Fluxurile financiare externe pentru finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii
2003 - Contribuţia împrumuturilor externe la echilibrarea bugetului de stat
2004 - Finanţarea comerţului exterior

financiare

internaţionale

ALTEACTIVITĂŢI

• Consilier guvernamental în România şi în Republica Moldova 1990-1991, respectiv
1991-1994
• Consilier al Guvernului Republicii Moldova pe probleme de reforma economica şi
de introducere a monedei naţionale
• Participare la înfiinţarea Academiei de Studii Economice din Republica Moldova
• Rector al Academiei de Studii Economice din Republica Moldova: 1991-1994
• încheie Memorandumul de Acord cu Banca Mondială de Reconstrucţii şi Dezvoltare
pentru primirea statutului The World Bank Depository Library pentru Biblioteca ASEM
(19mail993)

„Dacă nu stimulăm producătorul, din orice domeniu, valoarea - ce creşte sau
scade în circuitul economic - se risipeşte. O gestiune corectă o înmulţeşte".
„Avem obiceiul să ne batem joc de prezent,
viitorul".

negând complet trecutul şi uitând

„Instituţiile guvernamentale, economice şi de învăţământ în România şi, în mod
deosebit, Academia de Studii Economice din Bucureşti, vor fi alături de instituţia
dumneavoastră. Eu, ca rector fondator, voi avea sentimentul permanent de dragoste
pentru studenţii şi profesorii Academiei de Studii Economice din Moldova şi voi fi
fericit atunci când veştile sosite din Chişinău vor fi bune şi când prestigiul instituţiei
va înregistra noi aprecieri pentru calitatea pregătirii profesionale şi pentru moralitatea
acelor de conducere ",

• Preşedinte A.G.E.R. (Asociaţia Generala a Economiştilor din România)
„Sunt sigur, că Academia de Studii Economice din Moldova va dăinui peste timp
pentru că în temelia sa am zidit o parte din sufletul meu şi al colaboratorilor mei
apropiaţi".

• Rector al Academiei de Studii Economice Bucureşti, 1996-2004
Paul Bran: cugetări
„...un economist este obligat să spună adevărul despre economie, şi despre
competenţa şi moralitatea celor, care intrând în politică, gestionează şi economia".
„Guvernanţii noştri vor să strângă rapid nişte bani fără a-i stimula pe cei de la
care îi iau ".
„Industria nu poate fi stimulată făcând politică

de partid".

„Să ne apucăm de treabă. Chiar dacă formula pare anacronică. In primul rând,
trebuie să regăndim starea în care ne aflăm. Să vedem în ce zonă acţionăm. Apoi, după
ce analizăm posibilităţile economiei noastre, trebuie neapărat să încercăm să cucerim
pieţe externe pentru desfacerea produselor ei ".
„Sistemul nostru nu prevede stimularea activităţii economice,
reducerea impozitării pe profit reinvestit ".

în primul rând, prin

„ Vrem economie de piaţă, dar piaţa o neglijăm. Nu putem să trăim fără piaţă, piaţa
nu poate fi câştigată decât acţionând. Americanii merg până la război pentru a-şi
câştiga piaţa. Noi nu putem cuceri piaţa decât producând bine şi mult. Şi formând
oamenii care să impună această producţie. Or, noi trimitem şi azi ofertanţi pe bază de
simpatii politice sau algoritm, cum înainte trimiteam pe bază de dosar".
„Intr-o societate dezvoltată produc
structurate pe resursele mediului".
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valori

în primul

rând,

ramurile primare,

Impresii şi gânduri colegiale despre Rectorul Paul Bran
„A ştiut că, pentru a reuşi, trebuie să investească în oameni şi echipamente. A
promovat munca în echipă, domnia sa muncind cât o echipă' Ion Gh. Roşea
„...a pus o piatră de temelie la apropierea dintre românii de dincolo de Prut şi noi.
Instituţiile, îndeosebi cele şcolare, se ştie că sunt fundamentale în realizarea unor
legături trainice între oameni şi state " Petre Roman
„Deschizător de drumuri în acest timp al marilor schimbări, al deciziilor majore
privind destinele A.S.E., al restructurării din temelii a învăţământului economic din
România. Profesorul Bran este un creator de şcoală" Nicolae Dardac
„Aptitudinile sale organizatorice, dublate de extraordinara sa inteligenţă, putere
de muncă şi spirit gospodăresc, au fost elementele ce i-au permis, în calitate de Rector,
să obţină rezultatele care, fără îndoială, îl poziţionează printre Rectorii merituoşi ai
Academiei de Studii Economice" Viorel Petrescu
„A fost şi este preocupat pentru transmiterea unor informaţii moderne şi pertinente
studenţilor. Cred că a fost, în principal, preocupat de ridicarea prestigiului Academiei
de Studii Economice. Această idee l-a determinat să iniţieze demersul amplificării
colaborărilor internaţionale, a dezvoltării învăţământului economic de calitate în
mai multe centre teritoriale (din Piatra Neamţ până la Giurgiu şi din Deva până la
Tulcea), cu diversificarea serviciilor de învăţământ oferite şi cu crearea suporturilor
logistice corespunzătoare " Constantin Antonescu
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.Dascălul Paul Bran trăieşte în acte şi fapte de înaltă spiritualitate academică,
munceşte alături de cei motivaţi şi talentaţi, construieşte vise pe care le transmite în
bunuri economice utile pentru toţi şi se hrăneşte din amintirile în care a crezut şi a
sperat. " Constantin Popescu
„în tot ceea ce făcea se detaşa prin seriozitate şi eficienţă. Nu ne era greu să
remarcăm calităţile de bun organizator şi vocaţia de leadership pe care le-a
valorificat din plin în anii care au urmat. Fără teama de a greşi pot spune că pentru
mulţi dintre noi a constituit un model de comportament şi profesionalism.
Sunt oameni care lasă urme vizibile pe unde trec. Neîndoielnic, Profesorul Paul
Branşe înscrie în categoria acestora" Ion Plumb
„Pe lângă calităţile sale profesorale, morale, umane, profesorul Paul Bran are
un simţ al umorului care întotdeauna, în orice context, a reuşit să destindă
atmosfera. Sunt numeroase „poantele" pe care domnul Bran le strecura în discursul
său la deschiderea anului universitar în prezenţa personalităţilor invitate" Pavel
Năstase
„Spre deosebire de alţi reprezentanţi ai domeniului, profesorul Paul Bran a
înţeles foarte bine postulatul care spune că „pentru a fi economist, nu este suficient
să fii economist". Şi, în acest spirit, a încurajat şi a susţinut o formare cît mai
complexă a studenţilor noştri, cultura economică însemnând mai mult de cât cursuri
pur economice. Din păcate, nu toată lumea a înţeles acest lucru. " Silviu Neguţ
„Indiferent de poziţiile didactice şi manageriale deţinute în timp, s-a dovedit a fi
un minunat coleg care întruchipează cele mai frumoase trăsături umane. Un familist
desăvârşit, foarte corect, respectuos şi atent în relaţiile cu cei din jur, cinstii şi de o
modestie impresionantă, posesor al unui umor tonifiant, al unui simţ al echilibrului
ieşit din comun, de un calm proverbial, întotdeauna promotor al dialogului
constructiv " Iacob Cătoiu
„Dăruirea lui nonşalantă pentru tinereţe a fost fermentul ce a transformat
convenţia întâlnirilor în nevoia comunicării, până s-a ajuns la confortul ideilor
împărtăşite Fiind genetic tolerant cu întâmplarea, mucalit cu ieşitul din rând şi
drastic cu cel care trişează, Paul Bran a avut parte de sentimente vijelioase şi de
speranţe sacadate. ... A fost mereu mai repede cu gândul decât a reuşit să sperie cu
fapta. Paul Bran este pentru noi cavalerul generos, chiar şi în discreţie " Dinu
Marin
„A promovat valori noi, nemaiîntâlnite până atunci în societatea noastră, supusă
unor transformări radicale - cele de formare a unui stat nou". Grigore Belostecinic
„Paul Bran a susţinut mereu că
societăţilor evoluate in plan politic,
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informaţia este esenţială pentru dezvoltarea
economic, social şi spiritual.
Exercitarea

drepturilor cetăţeneşti presupune asumarea unor responsabilităţi sporite şi implicarea
în procese decizionale complexe, lucru imposibil de realizat fără o bună disponibilizare
a informaţiilor. Rolul bibliotecilor în aceste condiţii se modifică substanţial.
Colecţiile de publicaţii ale bibliotecii au fost întotdeauna văzute de Paul Bran
drept „ inima bibliotecii" - punct de vedere care va supravieţui, fără îndoială, şi în
viitor." Silvia Ghinculov
„...numele lui Paul Bran se identifică în conştiinţa multor basarabeni cu fondarea
şi consolidarea ASEM, pentru care fapt a ajuns a fi, incontestabil, cel mai cunoscut
economist român în R. Moldova, înscriind o pagină distinctă în istoria învăţământului
superior economic de la noi şi chiar în istoria, atât de tulbure, a tranziţiei basarabene
de la răscrucea mileniilor II şi III". Vasile Şoimii ru
"In viaţa şi activitatea marilor economişti întâlnim multe paradoxuri şi lucruri
neaşteptate. Aşa se întâmplă şi cu profesorul Paul Bran, care fiind un specialist
bine cunoscut în domeniul finanţelor cel mai mare aport la dezvoltarea ştiinţei îl
aduce în domeniul economiei politice prin lucrarea sa Economia valorii...
Economia valorii pune în dezbatere o problemă ce constituie nucleul ştiinţei
economice, „nodul gordian", complicatul proces de obţinere a valorii.
Aprofundând unele linii de subiect ale operei lui N. Georgescu- roegen, profesorul
Paul Bran fundamentează onouă teorie a valorii, numită teoria valorii entropice.
...în noua teorie a profesorului Paul Bran în procesul de producţie, ca element de
bază este introdusă şi natura, dimensiune ignorată din motive politice sau
ideologice de alte doctrine" Dumitru Moldovanu
„ „Dupăpîine, cel mai important lucru este şcoala", afirmă Danton. Paul Bran
a fost un pedagog desăvârşit şi a primit cu inima şi cu cugetul acest concept al
marelui francez" Gheoghe Reabţov

„... a plecat de bună voie din comoditatea Bucureştiului în Basarabia, la
Chişinău, şi a creat inelul lipsă al viitoarei reuniri - şcoala de economie şi
sociologie basarabeană" Andrei Vartic

„Nu era un visător, deşi era un romantic magnific, cum se spune despre cei care
pun binele naţiunii înaintea binelui lor. Cunoştea perfect relaţiile economice româneşti,
inclusiv fluxurile şi refluxurile financiare, şi ne învăţa că numai economia care se
sprijină pe starea reală a lumii, pe resursele naturale şi valorile umane proprii, puse
pe piciorul competiţiei şi a stimulării competiţiei va face posibilă reunirea Basarabiei
cu România şi „ numai astfel ",vafi posibilă transformarea României într-o mare putere
politică şi economică. Anume el, Paul Bran, ne învăţa că România poate să devină a
şaptea economie a Europei, aşa cum este proiectată d.g.IKesursele sale umane şi naturale ".
Andrei Vartic
* .:[.:]
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Eseul I.
ŞCOALA ŞI ŞTIINŢA ECONOMIEI
Eliberat de plăcerile periculoase ale muncii administrative, am avut posibilitatea să
mă reîntâlnesc, din perspectiva cercetării, cu două subiecte pe care realitatea internă şi
internaţională le aduce în prim plan cu insistenţă: şcoala şi ştiinţa economiei.
Recitind, cu răgazul zilelor de vară, o recentă carte a lui Peter F. Drucker, Realităţile
lumii de mâine, am găsit suportul final pentru a-mi spune părerea în legătură cu schimbările
ce se impun în ambele domenii. Din această lucrare rezultă că în întreaga lume se conturează
o disfuncţionalitate între nivelul la care se află în prezent atât ştiinţa economiei, cât şi
procesul educativ care asigură formarea profesiei de economist şi cultura economică
atât de necesară tuturor profesiilor şi populaţiei, în general şi cerinţele sporite ale societăţii
actuale, dar, mai cu seamă, ale societăţii viitoare!
Cine şi ce determină această disfuncţionalitate?
Nimeni altcineva decât dinamica schimbărilor din societatea omenească şi din
mediul natural înconjurător, dar şi dorinţa noastră de a trece în zonă atât de
atrăgătoare a societăţii bazate pe cunoaştere. Orice salt spre o nouă formă de organizare
socială a zdruncinat tradiţiile, punând în discuţie paradigmele ştiinţei, dar şi rolul şi
conţinutul procesului de educaţie. Şi este firească această condiţionare între ştiinţă şi
şcoală! Şcoala pregăteşte, prin educarea studenţilor, schimbarea paradigmelor ştiinţei şi
tot ea introduce noile paradigme în profesiile oamenilor şi, mai departe, le organizează
comportamentul în activitatea economică şi în trăirea socială!
în pregătirea societăţii pentru trecerea la organizarea bazată pe cunoaştere, sau la
societatea informaţională, un rol dominant revine şcolii şi ştiinţei economiei. „Odată
rudă săracă a învăţământului superior, luat în zeflemea de cele mai respectabile
instituţii, învăţământul economic a cunoscut în această perioadă o creştere notabilă
în întreaga lume, iar facultatea de studii economice a devenit cea mai mare facultate
separată în multe universităţi importante", remarca P.F. Drucker.
Şi în ţara noastră lucrurile au stat şi încă stau la fel. Un fenomen de contra-cultură
economică însoţea profesia şi şcoala de economie. Dacă literatura perioadei anterioare
anului 1989 avea nevoie de un personaj negativ, atunci precis el era contabil! Iar şcoala
economică era, din multe puncte de vedere (ca număr de studenţi, ca finanţare etc.) în
umbra învăţământului tehnic, în special. Şi profesia de economist urma acest statut de
planul doi pe care îl avea şcoala superioară de economie.
Lucrurile au intrat într-un făgaş nou de evoluţie după schimbările radicale care au
urmat anului 1989. Profesia de economist a penetrat zidul separator al profesiunilor
dominante până atunci şi şi-a făcut loc, încet dar sigur, spre podium! Zorile unei economi
deschise spre legile pieţei au adus zone noi şi performante pentru profesia de economist,
dar şi pentru şcoala superioară de economie. Publicul şcolar, direct sau sub influenţa
părinţilor, a sesizat aceste perspective şi a devenit un client în creştere pentru serviciile
universitare oferite de facultatea de studii economice.
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Aceasta schimbare de opinie, în pofida păstrării unor forme destul de violente ale
contra-culturii economice, este foarte frumos redată de P.F. Drucker: ,,In urma cu
patruzeci de ani, ... , mediul oamenilor de afaceri încă mai era privit cu serioase
reţineri de ,,intelectualii" de pretutindeni. Chiar şi în Statele Unite, cei mai buni
absolvenţi din învăţământul superior strâmbau din nas când li se ofereau locuri de
muncă în domeniul economic, preferând în schimb funcţiile guvernamentale sau
posturile universitare. însă astăzi cadoul pe care bunicile îl fac nepoţilor la terminarea
liceului nu mai este Biblia, ci cartea de economie (s.n.) cu cel mai mare succes de
piaţă".
Preluând din mers conţinutul ştiinţific şi curricula şcolilor din Europa de Vest şi
păstrând o parte din experienţa noastră, şcoala superioară economică a depăşit cu bine
şocul schimbărilor. Ea s-a dezvoltat atât pe baza locurilor finanţate de la buget, dar, mai
cu seamă, pe baza locurilor cu taxă, atât în învăţământul de stat, cât şi în cel privat!
Orientarea cererii spre şcoala de economie nu a impresionat administraţia de stat.
Este adevărat ca în multe cazuri, dezvoltarea serviciilor universitare de economie a
fost afectată de boala creşterii. Calitatea acestor servicii nu a fost un obiectiv prioritar
pentru unii dintre managerii universităţilor de stat sau private! Cu tot acest risc, înclinaţia
absolvenţilor de liceu spre învăţământul superior economic a crescut foarte mult, trendul
crescător al studenţilor la studii economice rămânând nealterat de o bună perioadă de
timp. La acest interes contribuie, în mod hotărâtor, şi piaţa profesiilor, aceasta oferind o
gamă din ce în ce mai diversificată şi în creştere de locuri de muncă, atât în economia
noastră, cât şi în străinătate.
De ce este necesară o dezvoltare atât de dinamică a învăţământului superior, în
general, şi a celui economic, în special?
„Educaţia, spune P.F. Ducker, alimentează economia şi modelează societatea. Dar
nu îşi poate îndeplini aceste funcţii decât prin intermediul „produsului" sau, care este
persoana instruită (s.n.). O astfel de persoană are tot ce îi trebuie atât pentru a şti să
îşi aleagă un mod de viţă, cât şi pentru a-şi câştiga existenţa.
Aceste două drepturi nu pot să nu aparţină cât mai multora dintre noi! în singura
noastră existenţă pe acest pământ trebuie să ne oferim binefacerile şcolii de toate gradele,
şi, de ce nu, ale şcolii superioare. Multe ţări au ajuns la înţelepciunea transformării
treptate a învăţământului superior în învăţământ de masă!
Dar dezvoltarea învăţământului superior nu este cerută doar de asigurarea acestui
drept la educaţie. Ea este cerută chiar de societate şi de mersul său mai departe.
Să ne explicăm!
Atât societatea actuală, dar mai cu seamă societatea viitoare bazată pe cunoaştere
(societatea informaţională, cum este definită de mai multe surse) sunt puse în faţa unui
blocaj periculos: analfabetismul informaţional!
Societatea omenească a concentrat, prin creativitatea ştiinţei, prin inovaţia
tehnicii, accesul la resursele de care avem nevoie pentru existenţa în conţinutul abstract
al informaţiei! Ca să putem deschide lacătul la comoara care stă în spatele unei formule,
al unui principiu, al unui concept sau definiţie, al unei tehnologii, al unui model etc.
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trebuie să fim la nivelul celui care a transformat semnalele din mediul natural, din societate,
din economie, din trăirea noastră biologică etc. în informaţie!
Altfel, rămânem în afara societăţii viitoare şi ca existenţă biologică, şi ca existenţă
socială, şi ca existenţă economică, în mod deosebit! De la activitatea economică la cea
din familie, de la procesul educaţional la petrecerea timpului liber, toate cer un om instruit
care să poată utiliza aparatura şi tehnologia din ce în ce mai complexă, să se comporte în
conformitate cu restricţiile şi facilităţile ce sunt ascunse în conţinutul informaţiei.
Consumarea acestei informaţii pentru a fi transformată în cunoaştere şi, mai departe,
în comportament are nevoie de un stomac adecvat care nu este altceva decât creierul
uman. Formarea şi pregătirea acestui stomac special revine, cu precădere şcolii, cu toate
formele sale de servicii educaţionale. Iar comanda de servicii educaţionale este de o
amploare deosebită. Dacă producţia de informaţii este asigurată de un număr restrâns
de oameni de ştiinţă, consumarea acestor informaţii presupune instruirea întregii
populaţii!
Domeniul economic este beneficiarul unor informaţii complexe, informaţii care
generalizează principiile, legile, conceptele, modelele obţinerii şi gestionării valorii; prin
conţinutul lor, informaţiile economice subordonează toate celelalte activităţi angajate în
activitatea de producţie, consum, schimb, repartiţie! De aici decurg importanţa profesiei
de economist, trendul crescător al şcolii superioare economice, precum şi
responsabilitatea sporită a ştiinţei despre economie.
Spre şcoala superioară de economie se îndreaptă anual cel puţin 35000-40000 de
absolvenţi de liceu, pentru formarea iniţială sau absolvenţi de facultate pentru a doua
profesie, circa 10000 de absolvenţi pentru cursurile de maşter, alţi 10000-15000 de
absolvenţi pentru cursurile postuniversitare, doctorat, completare de cunoştinţe etc.
Necesitatea unei instruiri economice pragmatice a dus la formarea unor forme de instruire
la nivelul firmelor şi instituţiilor importante, educaţia economică ieşind parţial din zona
universitară.
La toate aceste solicitări va trebui să adăugăm şi solicitările tot mai numeroase venite
din partea marelui public pentru a-şi forma elementele de bază ale unei educaţii economice
necesare înţelegerii fluxului tot mai numeros de informaţii cu conţinut economic care
vine spre el din partea administraţiei, puterii legislative, presă etc.
Având în faţă această piaţă a serviciilor universitare de economie, şcoala superioară
are datoria de a o onora la un nivel calitativ deosebit şi cu grijă de a realiza servicii
adecvate diferitelor segmente ale cererii.
Ce trebuie să facem în perspectiva imediată?
Procesul de învăţământ superior de economie are nevoie, după părerea noastră, de
cel puţin trei restructurări de conţinut:
1. Restructurarea fondului ştiinţific pe care ştiinţa economiei îl asigură procesului de
instruire, restructurare cerută de realitatea economică, socială şi ecologică aflată în
schimbare rapidă;

2. Restructurarea managementului universitar pentru a reflecta cerinţele unei
universităţi antreprenoriale confruntate cu probleme mult mai complexe decât instituţia
universitară clasică;
3. Restructurarea procesului de predare şi de învăţare sub imboldul inovaţiilor în
tehnologia didactică şi de comunicare, în general.
Ştiinţa economiei, aflată, după multe opinii, mult în urma suratelor sale din alte
domenii (se pare că a rămas soră cu mecanica, remarca onorantă în secolul XIX), caută
să ofere explicaţii fenomenelor economice prin sinteza unor modele, dar şi soluţii prin
conturarea unor programe şi politici economice. Dar problema majora a ştiinţei economiei
nu este, în primul rând, caracterul temporar al multor modele şi politici, ci faptul că
ştiinţa care ne fundamentează educaţia şi profesia nu are, după cum remarcă acelaşi P. F.
Drucker, un principiu unificator!
Vom încerca, într-un eseu viitor, să demonstrăm că este posibilă sinteza unui asemenea
principiu unificator care să devină un suport ştiinţific pentru întregul fond teoretic privind
fenomenul economic.
Managementul universitar este, după părerea noastră, zona celor mai frecvente
schimbări. Sub presiunea resurselor financiare limitate sau, mai grav, a necesităţii de a
face ceva, se găsesc soluţii rapide de modificare a curriculei universitare, a formelor
serviciilor universitare sau a duratei studiului universitar.
Ebine, erău?!
Istoria noastră este plină de aceste experimente care şi-au dovedit ineficienta, dar şi
rolul negativ în formarea a generaţii întregi de specialişti. De fiecare dată am găsit soluţia
salvatoare în tradiţia bogată a şcolii superioare româneşti!
în prezent, ne aflam în faţa unor decizii care vizează managementul universitar sub
aspectul duratei de studiu universitar şi al constituirii de consorţii universitare. Baza
legislativă fiind adoptată de parlament, rămâne ca lumea academică să fie cea care, cu
maximă responsabilitate, să găsească cele mai adecvate forme pentru diferitele domenii
ale şcolii superioare. în privinţa şcolii superioare de economie, vom propune spre dezbatere
un program de armonizare care să răspundă cât mai bine rolului major al şcolii noastre în
societatea viitoare.
în sfârşit, a treia restructurare vizează procesul de predare şi învăţare. Acest proces
se află sub influenţa a două provocări aduse de prezent şi care se vor amplifica în
societatea viitoare bazată pe cunoaştere:
- dezvoltarea, diversificarea şi creşterea complexităţii fondului de cunoştinţe ştiinţifice
şi tehnice care intră în hardul şi în softul profesiei de economist;
- accentuarea rolului procesului de studiu individual în formarea profesiei, cu efecte
directe şi majore în mecanismul derulării predării, învăţării şi examinării de tip universitar
şi postuniversitar.
Răspunsul la aceste provocări nu poate fi găsit decât în mică măsură prin modificări
de suprafaţă în managementul universitar. Va fi nevoie de o regândire radicală a
mecanismelor intime ale actului didactic şi a procedeelor pedagogice, cu sprijinul
inovaţiilor tehnice şi tehnologice din zona comunicării şi a informaticii. Universitatea
clasică se va transforma, în mare parte, într-un campus virtual, ca principala formă de
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livrare a serviciilor universitare către clienţii din ce în ce mai diferiţi, ca vârstă, ca profesie,
ca nivel de pregătire etc.
Şi învăţământul superior economic va trebui să urmeze această cale, cu atât mai mult
cu cât serviciile universitare de economie din majoritatea universităţilor occidentale au
trecut în forţă la acest mod de prestare a formării, dezvoltării şi perfecţionării profesiei în
domeniul economiei. Pe baza unui început relativ bun făcut la Academia de Studii
Economice cu doi ani în urmă, vom încerca să sensibilizăm corpul profesoral, studenţii şi
conducerea şcolii superioare de economie să dezvolte baza tehnică, ştiinţifică, didactică
şi pedagogică cerută de funcţionarea Campusului virtual.
Acest prim eseu este începutul unei acţiuni pe care Colegiul Academic, Comisie a
Senatului ASE o deschide pentru a da posibilitatea celor ce suntem în interiorul profesiei
şi şcolii de economie să ne spunem punctul de vedere şi să contribuim la găsirea unor
soluţii care să favorizeze educaţia în domeniul respectiv şi, prin ea, mersul economiei şi
societăţii româneşti.
Prof. Dr. Paul Bran,
Preşedintele Colegiului Academic al Senatului ASE
Bucureşti,
Septembrie 2004

Eseul II.
ARMONIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
SUPERIORECONOMIC CU CERINŢELE UNIUNH EUROPENE
Recent, Parlamentul României a adoptat două legi care privesc învăţământul superior
din ţara noastră {Legea consorţilor universitare, nr. 287 din 24 iunie 2004 şi Legea
privind organizarea studiilor universitare, nr. 288 din 24 iunie 2004). Motivaţia acestor
legi vizează, în principal, armonizarea învăţământului superior din România cu principiile
convenite la reuniunile europene de la Bologna şi Berlin, principii puse în faţa
universităţilor din Uniunea Europeana şi a ţărilor ce asced spre zona respectivă.
în majoritatea ţărilor europene aceste principii au determinat numeroase reacţii pro şi
contra din partea conducerii instituţiilor de învăţământ superior, a profesorilor şi a
studenţilor. Şi în România aceste principii au determinat numeroase luări de poziţie, în
special, în cadrul Consiliului Naţional al Rectorilor. Unele din aceste observaţii şi-au
găsit reflectarea în legile amintite, altele nu.
De aceea, transpunerea în practică a acestor legi va trebui făcută cu multă atenţie,
fiind în joc şcoala superioară românească, în general, formarea de specialişti compatibili
cu cerinţele societăţii viitoare şi competitivi cu absolvenţii similari din ţările europene.
De asemenea, aplicarea Legii privind organizarea studiilor universitare poate afecta

direct învăţământul superior economic şi formarea de specialişti în gestionarea economiei
naţionale, având în vedere că alte domenii au fost exonerate de la reducerea studiilor la
nivelul minim de trei ani! (Vezi Ari. 4, al. 3).
Stabilirea concretă a duratei studiilor trebuie să fie rodul unei analize atente făcută de
cei care lucrează direct în învăţământul superior şi a celor cu responsabilităţi şi rezultate
notabile în meserie formată prin şcoala superioară.
In această analiză trebuie să se pornească, în primul rând, de la cerinţele procesului
de învăţare, proces care are legile sale şi presupune un timp rezonabil de asimilare a
cunoştinţelor, dar şi a deprinderilor cerute de fiecare profesie în parte, inclusiv de profesia
de economist.
In al doilea rând, analiza în cauză şi decizia finală de stabilire a duratei ciclurilor de
studii trebuie să aibă în vedere nivelul de pregătire e elevilor care acced spre învăţământul
superior, precum şi stocul de cultură din societatea românească, stoc inferior situaţiei
din multe ţări europene.
In al treilea rând, nu trebuie să trecem cu vederea tradiţia românească de organizare
a şcolii superioare şi reacţia pieţei forţei de muncă din România, ambele favorabile unei
durate de cel puţin patru ani. Să nu uităm tristul episod al reducerii învăţământului liceal
la 10 ani sub impulsul unor influente străine şi, de asemenea, să nu punem în prim plan
raţiuni de ordin financiar determinate de reducerea cu un an a studiilor!
In al patrulea rând, cu referire directă la învăţământul superior economic, în abordarea
deciziei privind durata primului ciclu trebuie să se aibă în vedere creşterea complexităţii
şi importanţei profesiei de economist odată cu dezvoltarea fondului de cunoştinţe necesare
şi a rolului hotărâtor al gestionării economiei naţionale. Emiterea unor păreri după care
profesia de economist ar fi facilă în privinţa fondului de cunoştinţe este o prelungire
îngrijorătoare şi nefondată a modului în care învăţământul superior economic şi profesie
pe care o realiza erau tratate înainte de 1989!
In sfârşit, decizia de stabilire a duratei studiilor trebuie corelată cu unele restricţii
cuprinse în legea în cauză. Astfel, în art. nr. 4, al. 7 se solicita, în cadrul studiilor universitare
de licenţă, efectuarea obligatorie a unor stagii de practică, iar art. 8, al. 3 cere ca pe
parcursul celor două cicluri, studii universitare de licenţă şi studiile universitare de
masterat, să se obţină cel puţin 300 de credite de studiu transferabile.
O consecinţă firească a ultimei cerinţe duce la obligativitatea unui maşter de doi
ani pentru facultăţile care vor fi stabilite a avea un prim ciclu de trei ani! Efortul financiar
al cursanţilor va fi foarte mare, finanţarea maşterului de la bugetul de stat fiind limitată la
maximum 50% dintre absolvenţii primului ciclu, fapt care va crea dificultăţi solicitatorilor
din familiile fără posibilităţi financiare.
Având în vedere toate aceste aspecte, cu un pronunţat rol fundamental pentru viitorul
învăţământului superior economic şi al profesiei de economist (inclusiv profesia de
specialist în administraţie publică), Asociaţia Generală a Economiştilor din România
propune realizarea unei dezbateri de idei şi programe în legătură cu aplicarea Legii privind
organizarea studiilor universitare în şcoala superioară economică, dezbatere care să
contureze un punct de vedere bine fundamentat în perspectiva viitoarei reuniuni a
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Consiliului Naţional al Rectorilor care, conform art. 1, al. 3, va face propunerea de durate
de studiu pe domenii şi specializări.
Pentru desfăşurarea dezbaterii respective, vă propun un număr de probleme
fundamentale care ar putea fi dezvoltate şi argumentate de Dumneavoastră, precum şi
un proiect de program de armonizare a învăţământului superior economic cu cerinţele
Uniunii Europene. Ambele propuneri sunt doar orientative, fiind posibile perfecţionări
care ar contribui la fundamentarea unei organizări flexibile şi favorabile viitorului complex
al activităţii economice şi al economiei româneşti, în ansamblul sau.
PROBLEME FUNDAMENTALE
1. Condiţiile actuale de pregătire a elevilor în licee cu nivele diferite de dotare şi
exigenţă, stocul general de cultură al populaţiei, în general şi al populaţiei şcolare, în
special (stoc aflat sub cel din majoritatea ţărilor membre în Uniunea Europeana), creşterea
complexităţii profesiei de economist şi a fondului de cunoştinţe necesare formării acestei
profesii sunt argumente pentru păstrarea duratei de patru ani pentru ciclul I sau, în cel
mai rău caz, reducerea acestei durate la 3,5 ani;
2. Includerea în planul de învăţământ, pe lângă practica din fiecare an de studiu, a
unui stagiu final de practică înainte de licenţă de 0,5 ani (vezi proiectul de Program de
armonizare redat mai jos). Acest semestru de practică ar urma să fie folosit de absolvent
pentru finalizarea lucrării de diplomă, găsirea unui viitor loc de muncă şi nu ar necesita
finanţare de la buget. De asemenea, perioada respectivă nu ar fi evaluată cu credite de
studiu transferabile;
3. Dezvoltarea curriculei de studiu cu mai multe posibilităţi de alegere de discipline
opţionale şi facultative. De asemenea, credem ca este necesară introducerea posibilităţii
de a înlocui, în fiecare semestru, o disciplină obligatorie sau opţională cu două discipline
facultative, studentul având astfel o facilitate nouă de a-şi forma numărul de credite de
studiu transferabile conform capacităţilor proprii;
4. Introducerea treptată a formei online de învăţare şi verificare a cunoştinţelor.
Acest procedeu poate fi aplicat, pentru început, disciplinelor facultative din planul de
învăţământ sau care să completeze numărul de credite de studiu transferabile şi unor
părţi, capitole din disciplinele obligatori sau opţionale, reducânduse, astfel, numărul de
ore pe săptămână;
5. Dezvoltarea învăţământului virtual (la distanţă) pentru toate tipurile de servicii
universitare din cele trei cicluri de studiu (licenţa, maşter, doctorat), precum şi pentru
formarea permanentă prin cursuri postuniversitare, completări de cunoştinţe, recalificări,
concursuri profesionale e t c ) . în acest sens, se impun cooperări între universităţi,
cooperarea cu posturi de radio şi televiziune, furnizori de soft e t c ;
6. Implicarea facultăţilor cu profil economic şi de administraţie publică, direct sau prin
asociere cu şcoli specializate în problematică practică a firmelor, pentru rezolvarea
aspectelor concrete ale economiei prin servicii de tip incubator de afaceri, şcoli de
management aplicativ, asistenţă şi participare directă la actele de decizie din firme
etc;

7. Luarea în considerare în mod serios şi responsabil a concurenţei în zona serviciilor
universitare ce vine din partea instituţiilor similare din Uniunea Europeană şi adoptarea
rapidă şi calitativă a noilor procedee, instrumente şi metode specifice serviciilor
universitare occidentale. De asemenea, se impune cooperarea pe picior de egalitate cu
universităţi din spaţiul european şi american pentru realizarea de programe de studiu, de
programe de maşter şi de facultăţi în zona domeniului economic şi de administraţie publică;
8. Deschiderea şcolii economice superioare spre activitatea de cercetare ştiinţifică pe
plan naţional şi internaţional cu o intensitate sporită prin metode noi de finanţare, salarizare
şi normare în cadrul sarcinilor ce revin personalului didactic;
9. Aducerea în procesul de instruire a teoriei şi practicii economice şi de administraţie
publică din Uniunea Europeana şi din spaţiul nord american, concomitent cu contribuţiile
proprii şi cu accentuarea cunoaşterii şi respectării economiei naţionale. Credem că se
impune dezvoltarea teoriei privind proprietatea şi rolul său în managementul micro- şi
macroeconomic şi în problematica socială;
10. Regândirea modului de formare a corpului profesoral din universităţile şi facultăţile
cu profil economic şi de administraţie publică prin reluarea documentării în realitatea
economică din ţară noastră, prin instituirea unor programe naţionale de pregătire
postuniversitară obligatorii de tip maşter, unde să se parcurgă atât disciplini de
specialitate, cât şi cele de pedagogie şi de informatică. De asemenea, trebuie continuată
acţiunea de impunere a unei salarizări rezonabile pentru toate funcţiile didactice şi a
întregului personal ce lucrează în mediul universitar.
Proiect

PROGRAM
de armonizare a învăţământului superior economic
cu cerinţele Uniunii Europene

L
Variante de lucru
Principiile de bază care ordonează derularea învăţământului superior în Uniunea
Europeana, şi care au stat la baza recentelor legi adoptate de Parlamentul României,
trebuie adaptate pentru învăţământul superior economic cu luarea în considerare a
experienţei acumulate, a specificului şi a stocului de cultură de care dispune publicul
şcolar, de posibilităţile financiare reduse ale studenţilor, cursanţilor şi ale familiilor acestora.
în acest sens propunem luarea în discuţie a următoarelor variante privind durata
studiilor pentru formarea iniţială (învăţământ universitar de lungă durată):
Varianta 1. Păstrarea duratei de 4 ani, cu licenţă în luna septembrie;
Varianta 2. Reducerea duratei de studiu efectiv la 3,5 ani la care se adaugă un
stagiu de practică post-facultate de 0,5 ani, după care are loc licenţa, tot în luna
septembrie.
Varianta cu trei ani o excludem din start, ea având numeroase efecte negative
asupra procesului de învăţământ şi asupra profesiei de economist.

în privinţa învăţământului universitar de scurtă durată (colegiu universitar), credem
că se poate transforma în învăţământ tip facultate, la nivelul adoptat pentru cel actual de
lungă durată (4 sau 3,5 ani), specializările actuale fiind cerute de piaţă.
II. Domeniile şi specializările de referinţă
Realizarea noii organizări trebuie să beneficieze şi de o stabilizare a domeniilor de
bază şi a specializărilor specifice şcolii superioare economice. Folosind experienţa
Academiei de Studii Economice din Bucureşti propunem următoarele domenii şi
specializări care şi-au dovedit corespondenţa cu cerinţele pieţei:
DOMENIUL (Specializare largă)
1. Economie naţională

2. Statistică şi cibernetică economică

3. Finanţe-bănci
4. Contabilitate
5. Economie internaţională
6. Management

7. Comerţ-Marketing

8. Informatică economică

SPECIALIZĂRILE DE
REFERINŢĂ (actuale)
Economie generală (economics)
Administrarea afacerilor
Educaţie şi comunicare economică
Economie agro-alimentară
Economia mediului
Statistică şi previziune economică
Cibernetică economică
Economie matematică
Finanţe-bănci
Finanţe-bănci în limbi străine
Contabilitate
şi
informatică
de
gestiune
Relaţii economice internaţionale
Economie europeană
Managementul firmei
Managementul administraţiei publice
Managementul firmei în limbi străine
Comercializarea mărfurilor
Marketing
Turism (comercializarea serviciilor)
Managementul calităţii bunurilor
Informatică economică

Dacă lista domeniilor mi se pare suficientă pentru acoperirea profesiei de economist
şi specialist în administraţie publică, cea a specializărilor de referinţă poate fi supusă
unor schimbări fie în sensul reducerii, fie al diversificării în funcţie de modificarea cerinţelor
pieţei.

III. Planul de învăţământ (curricula)
Conturarea viitoarelor planuri de învăţământ credem că trebuie să aibă în vedere
următoarele principii fundamentale:
- Fiecare domeniu (specializare largă) va asigura o disciplină obligatorie de 1
semestru pentru toate celelalte domenii. Catedra şi facultatea care gestionează domeniul
vor stabili care este disciplina respectivă. Pentru disciplina care coincide cu propriul
domeniu, ca şi pentru cea de Economie, se acordă 2 semestre. Exemplificăm o asemenea
posibilitate:

DOMENIUL
1. Economie naţională
2. Statistică şi cibernetică
economică
3. Finanţe-bănci

DISCIPLINA
Economie I şi II
Statistică sau Previziune

Nr. de semestre
2 semestre
1 semestru

Finanţe publice sau Monedă
Contabilitate fundamentală

1 „

4. Contabilitate
5. Economie internaţională

6. Management
7. Comerţ-Marketing
8. Informatică economică

Relaţii economice
internaţionale sau Economie
europeană
Management fundamental
Comerţ-Marketing
Informatică economică sau
de gestiune

1 „
1 „

1 „
1 „
1 „

- în planul de studiu se vor cuprinde şi alte discipline cu caracter obligatoriu.
Matematica, cu 2 semestre; Educaţie fizică, cu 2 semestre, Limba străină, cu 3 semestre
la majoritatea facultăţilor. La facultăţile R.E.I., S.E.L.S., Comerţ, Marketing, acest regim se
aplică pentru a doua limbă străină, prima fiind cuprinsă la disciplinele opţionale, Practică,
în fiecare an de studiu, cu colocviu la sfârşit de an;
- Grupele disciplinelor opţionale vor cuprinde:
a. Grupa I va fi repartizată pentru 3 semestre disciplinelor de limbă străină. Apoi,
pentru celelalte semestre, grupa I va cuprinde discipline de specialitate, cu posibilitatea
de alegere a unei discipline dintre 2-3 discipline oferite;
b. Grupa 11 va fi alocată, pentru 2-3 semestre disciplinelor cu caracter general şi apoi
disciplinelor de specializare, cu posibilitatea de alegere a unei disciline dintre 2-3 discipline
oferite.
- Grupa disciplinelor facultative este reprezentată de maximum 2 discipline pe
semestru. O extindere a acestui număr este limitată de restricţiile financiare, de spaţiu sau
de numărul cadrelor didactice. Se poate depăşi această limită odată cu crearea condiţiilor
pentru realizarea cursurilor on-line. Disciplinele facultative pot fi cu caracter general sau
27

de specialitate. Propunem două utilizări pentru disciplinele facultative: /. Ele pot înlocui
o disciplină obligatorie sau opţională (două facultative pentru o disciplină obligatorie
sau opţională, cu excepţia celor de Economie sau care dau specializarea de bază a
domeniului) şi 2 prin numărul de credite de care dispun, disciplinele facultative pot să
completeze numărul de credite adus de disciplinele obligatorii şi facultative, acestea
din urmă asigurând cele 30 credite pe semestru prevăzute de regulamentul creditelor
transferabile.
Pe total, Planul de studiu cuprinde:
- 4 discipline obligatorii pe semestru în toţi anii de studiu (2 discipline cu 4 ore pe
săptămână şi 2 cu3 ore), practica cu 2 ore pe săptămână în anul I şi 4 ore în ceilalţi
ani, Educaţia fizică 2 semestre în anul I, cu 2 ore pe săptămână. Disciplinele obligatorii
sunt evaluate astfel: disciplinele cu 4 ore pe săptămână (două) vor beneficia de 5 credite,
în semestrele anului I şi 6 credite, în celelalte semestre, iar celelalte două, de câte 5 credite
în toate semestrele. Practica este evaluată cu 2 credite pe an; la fel şi Educaţia fizică;
- 2 discipline opţionale, cu 2 ore pe săptămână, timp de 3 semestre, pentru limba
străină şi 3 ore pentru celelalte discipline opţionale. Aceste discipline vor beneficia de
câte 4 credite pe semestru;
- 2 discipline facultative a câte o oră pe săptămână flecare. Fiecare disciplină
facultativă este evaluată cu 3 credite transferabile.
Aşa cum am arătat mai sus, disciplinele obligatorii şi cele opţionale asigură cifra de
30 credite transferabile pe semestru. Creditele transferabile de la disciplinele facultative
sunt peste norma cerută de Regulamentul creditelor transferabile şi pot avea utilizarea
redată mai jos (punctul IV din Program).
Folosind aceste principii la întocmirea curriculei pentru scoală superioară de
economie şi de administraţie publică se asigură următoarea ofertă de discipline şi
posibilitate de alegere:
Durata
studiilor
4 ani
3,5 ani
3 ani

Oferta de
discipline
106
93
80

Alegerea
efectivă
58/74
51/65
44/56

Diferenţa faţă de
studiile de 4 ani
-7/9
-14/18

cursanţii de maşter va fi foarte mare, reducându-se drastic accesul la această formă
superioară de calificare!
IV. Programul săptămânal şi semestrial
Pentru a se asigura o încărcare acceptabilă pentru desfăşurarea programului de
clasă considerăm că nu poate fi depăşit programul de 25-26 de ore pe săptămână, cu
tendinţa de reducere prin extinderea disciplinelor care se predau şi examinează în condiţiile
on-line.
Programul de lucru pe care îl propunem este:
- Disciplinele obligatorii, 2 a câte 4 ore pe săptămână şi 2 a câte 3 ore pe săptămână;
- Disciplinele opţionale, câte 2 ore pe săptămână, la limba străină, şi 3 ore la celelalte
disciplini opţionale;
- Disciplinele facultative, 1 oră pe săptămână, cu condiţia de a se completa predarea
prin forma on-line şi biblioteca virtuală.
Pentru verificarea cunoştinţelor sunt prevăzute 4 examene pe semestru, pentru cele
4 discipline obligatorii, 4,5 Verificări pe parcurs pe semestru (2 VP pentru disciplinele
opţionale, 2 VP pentru disciplinele facultative şi 0,5 VP pentru Educaţie fizică - aici
verificarea făcându-se odată la două semestre) şi 1 colocviu anual, pentru Practică.
Credem că am oferit suficiente argumente pentru a se susţine un statut acceptabil
pentru şcoala superioară de economie şi de administraţie publică, statut asigurat în mod
normal de o durată a studiilor de patru ani sau, în cel mai rău caz, de o durată de 3,5 ani,
plus o practică post-facultate de 0,5 ani.
Vă invităm să vă spuneţi părerea şi să argumentaţi aceste păreri în favoarea calităţii
procesului de învăţare şi a asigurării cunoştinţelor necesare pentru profesia de economist
şi specialist în administraţie publică în perspectiva cerinţelor societăţii viitoare şi ale
integrării europene.
Prof. dr. Paul Bran
Preşedintele
Colegiului Academic al Senatului ASE
Septembrie 2004

Este clar c ă reducerea duratei de studiu la 3 ani scoate din oferta actuală 26 de
discipline (de la 106 la 80), iar studentul care face alegerea efectivă de 44-56 de discipline
pierde conţinutul a 14-18 discipline.
Mai mult, prin reducerea duratei de studiu la 3 sau 3,5 ani, absolventul de facultate
de economie nu poate acumula decât 180 credite, la durata de 3 ani şi 210 credite la durata
de 3,5 ani. Pentru a îndeplini cerinţa legii care prevede că ciclul I şi II, formarea iniţială şi
maşter, trebuie să întrunească 300 de credite transferabile, absolvenţii cu 3 ani trebuie să
parcurgă un maşter de 4 semestre (a câte 30 credite fiecare), în timp ce absolvenţii de 3,5
ani au nevoie de un maşter de 3 semestre. în ambele situaţii, costul şcolarizării pentru
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***
„Creator de şcoală modernă şi manager de excepţie, profesorul Paul Bran a
revoluţionat, cu personalitatea sa puternică, în faţa căreia nimic nu părea de nerealizat
în învăţământul economic superior românesc". Ion Gh. Roşea
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„ Profesorul Paul Bran a fost continuatorul tradiţiilor şcolii economice superioare, şi
totodată, a conturat noi trasee de calitate şi noi dimensiuni acesteia, în acord cu
exigenţele României şi ale înaintării ei spre integrare economică internaţională şi
globalizare. A fost un profesor excelent şi un cercetător ştiinţific remarcabil, român şi
patriot prin cugetare, prin cunoaşterea realităţilor economiei ţării sale, şi, concomitent,
un mondialist, prin modul de gândire şi de apreciere a interdependenţelor economice
internaţionale". Colectivul Catedrei de Economie şi Politici Economice ASE
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„A promovat valori noi, nemaiîntâlnite până atunci în societatea noastră, supusă
unor transformări radicale - cele de formare a unui stat nou ". Ghrigore Belostecinic
„...numele lui Paul Bran se identifică în conştiinţa multor basarabeni cu fondarea şi
consolidarea ASEM, pentru care fapt a ajuns a fi, incontestabil, cel mai cunoscut
economist român în R. Moldova, înscriind o pagină distinctă în istoria învăţământului
superior economic de la noi şi chiar în istoria, atât de tulbure, a tranziţiei basarabene
de la răscrucea mileniilor II şi III".
Vasile Şoimaru
„Nu era un visător, deşi era un romantic magnific, cum se spune despre cei care pun
binele naţiunii înaintea binelui lor. Cunoştea perfect relaţiile economice româneşti,
inclusiv fluxurile şi refluxurile financiare, şi ne învăţa că numai economia care se
sprijină pe starea reală a lumii, pe resursele naturale şi valorile umane proprii, puse
pe piciorul competiţiei şi a stimulării competiţiei va face posibilă reunirea Basarabiei
cu România şi „ numai astfel", va fi posibilă transformarea României într-o mare putere
politică şi economică. Anume el, Paul Bran, ne învăţa că România poate să devină a
şaptea economie a Europei, aşa cum este proiectată de resursele sale umane şi naturale ".
Andrei Vartic
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„ El a semănat în jurul său lumină. Creând o aură benefică pentru frumos şi sublim. De
încredere reciprocă. De stimă. De la egal -la egal. De la suflet -la suflet". Gheorghe
Reabţov

Him IWCSKK Puna Stat»
Title: RODA

Kit»; b u t Fetite
W E

Dite

rmorn

teu

m

