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Cuvînt înainte 

 

Inițierea elaborării unei culegeri enciclopedice cu istoriile de succes ale absolvenților 

ASEM, a apărut în contextul organizării, în perioada 03 – 06 aprilie 2017 de către Academia de 

Studii Economice a Moldovei a evenimentul Zilele Carierei în ASEM, Ediția 2017.  

Manifestarea fiind destinată studenţilor, masteranzilor şi absolvenţilor, dar şi companiilor, 

instituţiilor de profil interesate să ofere oportunităţi de carieră pentru tineri, și  a inclus târguri, 

adică expunerea la standuri de oferte de carieră pentru studenţi şi absolvenţi (oferte de practică, 

oferte de locuri de muncă precum şi alte posibilităţi de colaborare) și un șir de activități 

specifice: discuții-panel, traininguri, expozitii, networking. 

Facultatea “Finanțe” s-a adresat către absolvenții facultății, invitîndu-i să participe la 

workshop-ul „Cum să-ți construiești o carieră în domeniul financiar-contabil” prin prezentarea  

informației despre traseul lor profesional după finalizarea studiilor de licență, pentru a o include 

în culegerea/albumul  ”Istorii de succes ale absolvenților”, care a fost prezentată în cadrul 

panelului de discuții „Exigențele angajatorilor și posibilitățile de dezvoltare profesională”, în 

cadrul căruia au participat specialiști în domeniu, care au reprezentat Banca Națională a 

Moldovei, Ministrul Finanțelor al Republicii Moldova, BC „Mobiasbancă - Groupe Société 

Générale” S.A., BC „MoldovaAgroindbank” SA, BC „Victoriabank” SA, Compania de 

Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA, Bucuria” SA, Corpul Experților Contabili și 

Contabililor Autorizați din Romania (CECAR), fil. Suceava, România, precum și conducerea 

facultății și catedrelor de profil, studenții actuali și absolvenții ASEM. 

Pentru a uniformiza conținutul prezentărilor/informațiilor, am sugerat absolvenților cîteva 

repere orientative pentru alcătuirea informațiilor, dar care au putut fi completate de către 

absolvenți dupa cum au considerat.   

Reperele sugerate pentru construirea prezentării absolvenților: 

1. Nume, prenume;  facultatea absolvită – în ce an, grupa, neapărat va rugam să includeți o 

poză;  

2. Traseul profesional (prima angajare – compania și postul, durata aflării pe aceasta 

poziție, posturile ulterioare) și impedimentele întâlnite; 

3. Importanța studiilor în performanțele obținute (părerea proprie); 

4. Pregătirea profesională suplimentară, după finalizarea studiilor de licență; 

5. Strategia de creștere profesională proprie pe termen scurt și mediu; 

6. Abilitățile suplimentare care ar trebui dezvoltate în timpul studiilor, prin activități 

curriculare, cît și extracurriculare (recomandări/sfaturi).  

În redacția actuală istoriile au fost incluse în culegere în ordinea primii de la abosolvenți. 

Urmează ca să creăm un grup de lucru și să decidem referitor la structurarea lucrării.  

Redacția actuală este una realizată într-un timp extrem de scurt, iar ultimele istorii nu au 

reuțit să fie incluse în culegere.  

Intenționăm  să continuăm proiectul și să completăm continuu culegerea cu noi istorii.  

Culegea va fi plasată pe site-ul facultății, astfel încît bunele exemple și sfaturile oferite 

studenților să ajungă la studenții actuali și tinerilor din țară.  



 

 

 

Traseul profesional 
 

- Gestionat întreprindere în domeniul construcţiilor; 

- Funcţionar public în cadrul Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură; 

-   

 

Importanța studiilor în performanțele obținute 

 

Pregătirea din cadrul facultății de la ASEM mi-a permis să înțeleg logica rulajelor, iar în 

perioada când eram funcționar și să iau în calcul toate elementele ce influențează plățile 

(porțiunea de grant, valoare investiției eligibile, coeficienți, etc.).  

 

 

ASEM-ul e instituția care permite dezvoltarea a astfel de organizații studențești, deoarece 

Senatul Studențesc al ASEM creat de noi, având suportul administrației, în doar 4 luni a ajuns 

printre liderii naționali și deja colabora cu Ministerul Educației în implimentarea Procesului de 

la Bologna la componenta Autoguvernare Studențească – iar multe din ideile apărute în acest 

Senat au fost realizate cu succes după care și alte Senate Studențești acceptau să facă un proiect 

similar. 

 

Pregătirea profesională suplimentară, după finalizarea studiilor de licență 

 

- Masterat în Administrarea Afacerilor la ASEM; 

- Doctorand în preyent la USPEE Constantin Stere. 

 

Abilitățile suplimentare care ar trebui dezvoltate în timpul studiilor, prin activități 

curriculare, cât și extracurriculare 

 

E important pentru fiecare din noi să accepte provocarea de a intra într-o competiție de 

specialitate. Acest lucru e bine de început din perioada studiilor și ulterior  să te menții în acest 

tempou, deoarece tot colegii de facultate îi întâlnești în majoritatea instituțiilor publice și private. 

Timpul ce rămâne pe lângă ore trebuie utilizat în cadrul organizațiilor studențești, deoarece ele 

deschid ochii și ușile. Astfel de organizații ajută la formarea abilităților organizatorice și permit 

comunicare cu oameni interesanți. 

  

Denis ROŞCA, 

grupa FCF – 225, absolvit în 2007 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traseul profesional 
 

- Economist la la Banca Națională a Moldovei (BNM); 

- Expert la BNM; 

- Şef-adjunct de secţie la BNM. 

 

Importanța studiilor în performanțele obținute. 

 

Pentru mine studiile la ASEM au avut un rol fundamental în evoluția în carieră, 

având în vedere faptul că pregătirea universitară de calitate în domeniul financiar-

bancar a fost baza formării mele teoretice, cunoștintele respective fiind ulterior 

aplicate în practică. 

 

Pregătirea profesională suplimentară, după finalizarea studiilor de licență 

 

- Absolventă a Școalii Masterale de Excelență în Economie și Business ASEM; 

- Absolventă a Școalii Doctorale ASEM. 

 

Abilitățile suplimentare care ar trebui dezvoltate în timpul studiilor, prin activități 

curriculare, cât și extracurriculare 

 

Pentru o carieră de succes, după părerea mea, studenților ASEM le-ar trebui 

dezvoltate unele abilități suplimentare în timpul studiilor de licență, și anume: lucrul 

în echipă, abilități de a vorbi în public, aplicarea în practică a cunoștințelor teoretic. 

 

Totodată, pentru o evoluție continuă în carieră este nevoie de: ambiție, perseverență, motivație, 

dezvoltare profesională continuă 

 

 

 

 

 

Anastasia BEJAN, 

grupa FB – 27B, absolvit în 2010 



 

 
 

Traseul profesional 
 

- Lector universitar a cursurilor teoretice şi lecţii practice în limbile română, rusă, franceză 

și engleză la disciplinele universitare, pentru ciclul I şi II, după cum urmează: Fiscalitate, 

Fiscalitate Internațională, Gestiunea Fiscală, Finanțe, Finanțe Publice, Managementul 

Financiar, Preţuri şi Tarife, Bazele activității investiționale, Investiții Internaționale, 

Gestiunea Portofoliului de Valori Mobiliare; 

- Cercetător ştiinţific şi participant la conferinţe naţionale şi internaţionale, precum şi prin 

publicarea a peste 45 articole, o monografie şi două suporturi de curs pentru ciclul II, atât 

singură cât și în colaborare cu alți autori; 

- Profesor invitat sau raportor național la IBFD, Olanda; Universitatea Deusto, Spania; 

Universitatea din Hawaii, SUA, Universitatea din Lodz și Universitatea Jagiellone din 

Cracovia, Polonia. 

 

 

Pregătirea profesională suplimentară, după finalizarea studiilor de licență 

 

- master în economie (specialitatea Bănci și Burse de Valori, promoția 2002, ASEM), 

- doctorat în economie (specialitatea Finanțe, Monedă, Credit, data susținerii tezei de 

doctor 15.12.2007, ASEM); 

- postdoctorat în 2012 la Universitatea din Groningen, Olanda, Departamentul 

Contabilitate; 

- postdoctorat în 2013-2014 la Universitatea din Michigan, Școala de Drept Ann Arbor, 

SUA; 

- postdoctorat în 2015-2016 la Școala de Economie din Varșovia, Polonia, Departamentul 

Drept Administrativ și Financiar Corporativ; 

- Membru corespondent al Academici Româno-Americane de Ştiinţe şi Arte (ARA, USA); 

- Menţiunea de onoare a ARA, în anul 2010; 

- Absolventa programului Fulbright finanţat de guvernul SUA 2014; 

-  

 

Abilitățile suplimentare care ar trebui dezvoltate în timpul studiilor, prin activități 

curriculare, cât și extracurriculare. 

 

Componenţa cheie a strategiei sale de creștere profesională consideră conceptul educaţiei 

coerente şi continuă.  

 

 

Diana CRICLIVAIA, 

Management 2001 

 



 

 

Traseul profesional 

08.2015-prezent – European Financial Leadership Program (FP&A), United Technologies (UK, 

Olanda) 

05.2015-08.2015 – Risk Intern, Spotcap (Rocket Internet) (Berlin, Germania) 

11.2013-04.2014 – Financial Controlling Int., Draexlmaier Gmbh, (Vilsbiburg, Germania) 

04.2012-09.2012 – Specialist in departamentul “Operatiuni”, BCR Chisinau (Chisinau, Moldova) 

03.2011-05.2011–Practicant,Serv. Fiscal de Stat (Chisinau, Moldova) 

Pregătirea profesională suplimentară, după finalizarea studiilor de licență 

2012-2014 – Masterat, Berlin School of Economics and Law, “International Finance”, 

Berlin/Germania 

2011-2013 – Masterat,  ASEM, “Finante Corporative;Asigurari”, Chisinau/Moldova 

2009 – Schimb de experienta, University of Nebraska at Omaha, Omaha/USA 

Strategia de crestere profesionala 

1° - Expunerea la un nou aspect al Finantelor (ex. Controlling) pentru a capata o imagine completa 

a companiei, a dobandi cunostinte noi  si pentru a decide in care domeniu vreau sa imi continui 

activitatea 

2° - Obtinerea unei pozitii cu expunere mare la diferite entitati din cadrul companiei si respectiv la 

mai multe persoane cu puterea de decizie 

3° - FP&A Manager la nivel local sau central 

Formula succesului 

 
Vrei un job bun? – fii pregatit sa oferi cunostintele necesare pentru a fi angajat la compania pe care ti-o 

doresti.  

Nu ti-a reusit din prima?– Continua sa inveti! Invata limbi straine, orice limba straina cunoscuta are o valoare 

imensa astazi. Invata sisteme IT noi. Lumea se schimba repede si trebuie sa fii in pas cu ea.  

Ai obtinut job-ul viselor tale? – Fii curios! Profita de orice oportunitate iti apare in cale. Invata toate aspectele 

finantelor, nu doar cele specifice nemijlocit postului tau. Vino tu cu initiativa de a imbunatati procesele in 

compania ta. Speak up! Aboneaza-te la terminale de noutati financiare/politice/internationale – “Economist”, 

“Bloomberg”, “Reuters”, “Business Insider” – fii informat! 

Nu subestima valoarea  pe care o au “soft skills”. 

Fii comunicabil, creeaza-ti o retea de contacte. Mergi la evenimente de “networking”.  

Expune-te unui numar cat mai mare de oameni in cadrul companiei, creeaza o impresie buna si vei vedea 

rezultatele. 

Fii modest! Fii Flexibil! 

Studii

Pregatire
profesionala
suplimentara

Curiozitate

Soft skills

Mariana COBZARI,  

Finante, grupa FB 28H, (2008-2011) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traseul profesional 

 

- Inspector fiscal Principal în subdiviziunile Inspectoratului Fiscal de Stat municipiul 

Chișinău și Inspectoratului Fiscal Principal de Stat; 

- Inspector fiscal de stat în subdiviziunile Inspectoratului Fiscal de Stat municipiul 

Chișinău și Inspectoratului Fiscal Principal de Stat; 

- Șef Direcția de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul Primăriei municipiului 

Chișinău. 

 

Importanța studiilor în performanțele obținute 

 

După mine importanţa studiilor este majoră, și anume în procesul de licențiere de la ASEM am 

învățat a învăța, adică dragostea pentru științele economico/financiare și perseverența în 

aplicarea cunoștințelor pe domeniul ales. 

 

Pregătirea profesională suplimentară, după finalizarea studiilor de licență.  

 

- Master în ”Business și administrarea afacerilor” în 2007 la UASM; 

- Master în ”Drept constituțional și administrativ” în 2016 la AAP. 

 

Abilitățile suplimentare care ar trebui dezvoltate în timpul studiilor, prin activități 

curriculare, cât și extracurriculare. 

 

Strategia de creștere profesională constă în identificarea cu punerea în aplicare al obiectivelor pe 

bunul plac în mod perseverent și consecutiv. 

 

Accentuez că în timpul studiilor atenție deosebită urmează a fi pus asupra conștientizării 

importanței cunoașterii tipurilor de administrare, al cauzelor producerii și managementul 

riscurilor, dezvoltarea abilităților de utilizare al calculatorului și analiza economico-financiară.  

 

 

 

 

 

 

Gheorghe GASNAŞ, 

grupa FAF – 212, absolvit în 2005 

 



 

 

 

Traseul profesional 

 

- Expert în creditare ÎCS “ProCredit”, B.C. “ProCreditBank” S.A.; 

- Manager relaţii şi vânzări, Secţia Relaţii şi Vânzări, Direcţia Business cu Amănuntul, Fil. 

Telecomtrans, B.C. “Moldindconbank” S.A.;   

- Manager relaţii şi vânzări, Secţia Relaţii şi Vînzări, Direcţia Business Corporativ, Fil. 

Telecomtrans, B.C. “Moldindconbank” S.A.; 

- Şef al Secţiei Relaţii şi Vînzări, Direcţia Business Corporativ, Fil. Telecomtrans, B.C. 

“Moldindconbank” S.A.; 

- Director Adjunct, Fil. Telecomtrans, B.C. “Moldindconbank” S.A.; 

- Director, Fil. Flacăra, B.C. “Moldindconbank” S.A.;  

 

Importanța studiilor în performanțele obținute 

 

Studiile obţinute au avut, au, şi cred că vor avea în continuare  un rol esenţial în procesul de 

formare profesională şi obţinerea performanțelor mele. Punctul forte cu care am putut convinge 

angajatorii că anume eu sunt persoana care trebuie sa fiu la acel post, a fost abilităţile de a “citi 

un bilanţ contabil” şi a diagnostica/citi  o situaţie financiară a unei companii. Este foarte clar că 

acest fapt nu se putea întâmpla fără studiile obţinute de la facultate.  

 

Pregătirea profesională suplimentară, după finalizarea studiilor de licență 

 

- Master în “Administrare Financiar Bancară” în 2008 la ASEM; 

- Participant la seminare cu traineri/mentori financiari cu profesori de la Institutul Bancar 

Roman, BNM, VISA, MasterCard etc. 

 

Abilitățile suplimentare care ar trebui dezvoltate în timpul studiilor, prin activități 

curriculare, cât și extracurriculare. 

 

Strategia de creştere profesională proprie pe termen scurt la etapa iniţială a fost căpătarea 

experienţei profesionale, care pentru primii ani contează mult mai mult decât mărimea 

remunerării obţinute, iar pe termen lung abordez o strategie cu stabilirea unui fundament sigur al 

cunoştinţelor pentru a putea face faţă diferitor provocări atât în acest post cât şi în alte domenii. 

Strategia trebuie creată având permanent, în orice situaţie, planuri de rezervă. 

La etapa studiilor, studenţii trebuie să-şi formeze clar o viziune în privinţa la ceea ce vor deveni 

ei după absolvire, şi să ţină cont că absolut toată informaţia pe care o „culeg” la ore, o pot folosi 

în diferite contexte profesionale. Activitatea suplimentară ce trebuie dezvoltată este cea de a 

vedea rezolvarea diferitor situaţii. Este nevoie de iniţiativă şi inovativitate, Recomand tuturor 

mult curaj de a-şi exprima ideile. Personal am avut careva ezitări în carieră pentru că am avut 

„frica” de a mă evidenţia mai tare şi a face un pas înainte. 

Andrei COVALSCHI, 

grupa FCF – 22A, absolvit în 2007 

 



 

 

 

 

Traseul profesional 
 

- Contabil stagiar, SRL "Valbortrans" 

- Contabil în SRL "Expedit Euro Trans"2006; 

- Şef-adjunct secția Analiza financiară, SRL "Expedit Euro Trans"; 

- Contabil-șef, SRL "Simco Euro"; 

- Profesor, Centrul Moldo-american pentru inițiativă Privată (MACIP); 

- Şeful Inspectoratul Fiscal de Stat Ialoveni; 

- Contabil-șef, SA "MAIB Leasing"; 

- Auditor stagiar, SRL "Concept"; 

- Membru al Curții de Conturi. 

 

Importanța studiilor în performanțele obținute 

 

Fără contribuția profesorilor din cadrul ASEM, care au pus bazele mele ca specialist în domeniul 

financiar contabil, nu reușeam să-mi descopăr abilitățile în acest domeniu. De fapt când îți faci 

studiile la cea mai prestigioasă instituție superioară cu profil economic iți impune și anumite 

standarde care trebuie să le atingi și apoi să le menții pe tot parcursul activității, ori profesia 

noastră ne impune să fim în permanență la înălțime. 

 

ASEM mi-a oferit ocazia să am cei mai frumoși si buni colegi din grupa FCF-227 dar si cei bai 

buni profesori,  in special cei de la catedrele de Contabilitate si Finanțe. 

 

Pregătirea profesională suplimentară, după finalizarea studiilor de licență 

 

- Master în drept în 2012 la ASEM 

 

Abilitățile suplimentare care ar trebui dezvoltate în timpul studiilor, prin activități 

curriculare, cât și extracurriculare. 

 

Activitățile  extra curriculare trebuie să aibă și ele o pondere esențiala în formarea profesională 

și nu trebuie să fie neglijate sub nici o formă.  

 

Dacă să fiu sincer nu am avut și nici nu am o strategie anume după care să mă ghidez în 

dezvoltarea mea profesională, un lucru trebuie să-l afirm cu certitudine, niciodată nu am returnat 

să fiu student, să învăț în permanență, și cred că acesta este ingredientul secret care face cumva 

să am o ascendenta profesională. Și nu mi-am permis luxul de fi mulțumit de rezultatele 

obținute. 

Petru ROTARU,  

grupa FCF – 227, absolvit în 2007 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea profesională suplimentară, după finalizarea studiilor de licență 

 

2011 – 2013 – Master, Finante publice si fiscalitate, ASEM 

2013 – prez. – doctorand, Finante, ASEM 

2011 – 2016 – Licenta, Drept, USM  

 

Traseul profesional  
 

2011 – 2013 - consultant, Direcţia politică fiscal și vamală, Direcţia generală politică şi legislaţie 

fiscală şi vamală, Ministerul Finanțelor 

2013 – 2015 - consultant principal, Direcţia politică fiscal și vamală, Direcţia generală politică şi 

legislaţie fiscală şi vamală, Ministerul Finanțelor 

2015 – 2016 - consultant principal, Comisia Economie, Buget și Finanțe, Parlamentul Republicii 

Moldova 

2016 - Șef adjunct Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală, șef Direcţia politică 

fiscal și vamală, Ministerul Finanțelor 

2016 – prez. - Șef Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală, Ministerul Finanțelor 

 

Sfaturi pentru studenți 

 

 Competiția, inclusiv începînd în instituțiile de învățămînt, te ajută să progresezi; 

 Succesul începe cu un pas mic; 

 Asumăți responsabilități, dar și consecințele 

 Comunicare și implicare 

 Fii original și creativ  

 Planifică și construiește-ți cariera 

 Construiește-ți echipă  

 

 

 

 

Dorel NOROC,  

FB – Finanțe, FB 286, absolvit în 2011 

 



 

 

 

 

 

Traseul profesional 
 

- Contabil la ÎI „Familia Russu”, or. Orhei; 

- Inspector fiscal în IF Teritorial Orhei; 

- Consultant de marketing la Asproagro; 

- Contabil la SRL „Tiramisa”; 

- Director general la SRL „Tiramisa”; 

 

Importanța studiilor în performanțele obținute 

 

Cunoştinţele căpătate în incinta ASEM nu pot fi valorificate, deoarece nu sunt oferite nişte teorii 

seci, care ulterior nu pot fi aplicate în practică, ci se propune o gamă variată de metode şi 

mecanisme de a precaută soluţii în rezolvarea problemelor. Este un model de a trăi şi de a te 

simţi un argonaut ce este mereu în căutare. 

 

Acel pilon de a studia în continuu, implantat în anii studenţiei, are ecou pe tot parcursul 

dezvoltării mele continuă ca profesionist, participând la diferite conferinţe, seminare, întruniri, 

cursuri, organizate în contextul dezvoltării profesionale a contabililor şi managerilor. 

 

Pregătirea profesională suplimentară, după finalizarea studiilor de licență.  

 

- Master în Administraţie Publică la Academia de Administrare Publică pe lîngă Guvernul 

Republicii Moldova; 

- Doctorand în Contabilitate în prezent la ASEM. 

 

Abilitățile suplimentare care ar trebui dezvoltate în timpul studiilor, prin activități 

curriculare, cât și extracurriculare. 

 

Învăţatul este asemeni navigării în amonte: dacă nu avansezi eşti tras înapoi. De aceea cea mai 

bună investiţie constituie investiţia în cunoştinţe, care mereu are valoare şi nu se depreciază. 

  

Georgeta COVALIOV RUSU,  

Finanțe și Bănci, absolvit în 1999 

 



 
 

 

 

 

 

 

Traseul profesional 

 

- Angajat în Departamentul Reglementare și Supraveghere 

Bancară, Secția supraveghere din oficiu; 

- Expert principal în Departamentul Reglementare și 

Supraveghere Bancară, Secția supraveghere din oficiu; 

- Lansarea propriei afaceri în domeniul publicităţii de tipar; 

- Manager la Compania ”MOLDASIG” SA, Direcția Dezvoltare și Vânzări Chișinău; 

- Manager Principal la Compania ”MOLDASIG” SA, Direcția Dezvoltare și Vânzări 

Chișinău; 

- Director Oficiul Teritorial Chişinău-Centru, ”MOLDASIG” SA. 

 

Importanța studiilor în performanțele obținute 

Abilitățile analitice de bază precum abilitatea de a învăța rapid și a procesa informație cu 

caracter economic se datorează studiilor la ASEM. Nu puteam să am aceleași 

rezultate dacă făceam alte studii la o altă universitate, de altfel și traseul în carieră era diferit. Un 

lucru la fel de important în formarea profesională au fost activitățile extra curriculare. Am 

învățat să administrez mai eficient timpul, să am responsabilități mai multe, am cunosc mai 

multă lume activă și interesată de provocări continui. Aici au fost puse bazele 

abilităților manageriale datorită căror acum administrez de cea mai mare filială din cea mai mare 

companie de asigurări din Republica Moldova.  

 

Pregătirea profesională suplimentară, după finalizarea studiilor de licență.  

- Absolvent al ȘMEEB ASEM specialitatea Administrare Bancară în anul 2013. 

 

Abilitățile suplimentare care ar trebui dezvoltate în timpul studiilor, prin activități 

curriculare, cât și extracurriculare. 

În timpul cât sunteți studenți, învățați mai mult decât vi se cere și neapărat implicați-vă în 

activități extra curriculare care vă vor ajuta să dezvoltați alte abilități ce sunt absolut necesare în 

formarea și creșterea profesională. După părerea mea, instruirea trebuie să fie continuă și după 

universitate, indiferent prin ce metodă, fie că mergeți la treninguri, citiți cărți sau poate mai 

faceți alte facultăți. Dacă setea de a învăța este potolită înseamnă că și dezvoltarea personală și 

creșterea în carieră s-a terminat. Un alt lucru important pentru creșterea profesională este 

stabilirea obiectivelor clare ce pot fi măsurate, pe termen scurt, mediu și lung. Cu termeni de 

îndeplinire și pași de urmat, pentru că în zădar mergi pe o cărare dacă nu știi când și unde vrei să 

ajungi.  

 

 

Alexandru LUPUŞOR,  

grupa FB – 285, absolvit în 2011 

 



 

 

 

Traseul profesional 
 

- Economist în Departamentul Supraveghere Bancară din cadrul BNM; 

- Economist princial în Departamentul Supraveghere Bancară din cadrul BNM ; 

- Șef de secție în Departamentul Supraveghere Bancară din cadrul BNM; 

 

Importanța studiilor în performanțele obținute 

 

Consider că importanța studiilor de licență nu trebuie subestimată! De aceea, este nevoie de a 

munci mult pentru a obține cunoștințele necesare pentru următoarea etapă în carierea de după 

ciclul de licență. 

 

Studiile de licență și de master de la ASEM mi-au oferit cunoștințe profunde în domeniu, pe care 

le-am aplicat atât în cariera mea de la BNM, cât și la ultimul program de master din Norvegia. 

 

Pregătirea profesională suplimentară, după finalizarea studiilor de licență.  

 

- Masterat în Finanţe în 2013 la ASEM; 

- Masterat în 2016 la programul Financial Economics de la BI Norwegian Business School 

din Oslo. 

 

Abilitățile suplimentare care ar trebui dezvoltate în timpul studiilor, prin activități 

curriculare, cât și extracurriculare. 

 

În funcție de tipul carierei dorite, cred că actualii/viitorii studenți trebuie să atragă o atenție 

deosebită dezvoltării personale în următoarele aspecte: 

- Învățarea limbilor străine (în special, l.engleză) - un avantaj pentru o carieră într-un 

mediu internațional; 

- Dezvoltarea calităților interpersonale în scop de „networking”, necesar pentru obținerea 

primului job; 

- Studierea limbajelor de programare - aptitudini care sunt un plus enorm la angajarea în 

sectorul financiar. 

 

 

  

Eugen CUCU,  

Finanțe și Bănci,  absolvit în 2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traseul profesional 
 

- Analist Financiar la StarNet Chișinău, Moldova (Iunie 2012 – Februarie 2014); 

- Business Analist la StarLab Chișinău, Moldova (Februarie 2014 – Februarie 2017);  

- Advanced Accountant, General Electric, Budapesta, Ungaria (Februarie 2017-prezent); 

 

Importanța studiilor în performanțele obținute. 

Toata viata suntem intr-un proces de continua cunoastere si invatare, iar studiile universitare le 

percep ca o prima treapta in formarea unei cariere de succes. Cel mai important pentru mine atat 

pe parcursul anilor universitari cat si dupa absolvire a fost dezvoltarea spiritului analitic si critic 

de analiza si sinteza a informatiei.  

 

Pregătirea profesională suplimentară, după finalizarea studiilor de licență.  

 

Cele mai mari provocari in experienta mea au fost adaptarea la un mediu de lucru foarte 

activ si intens in care a fost necesar insusirea volumelor mari de informatii in timp record si 

aplicarea acestora in practica pentru a putea obtine rezultatele solicitate de la superiori.  

 

Abilitățile suplimentare care ar trebui dezvoltate în timpul studiilor, prin activități 

curriculare, cât și extracurriculare. 

 

De asemenea este critic ca un absolvent al generatiilor prezente sa stie cum functioneaza 

sistemele informatice intr-o companie, care este fluxul informatiei in sistemele ERP si sa aiba 

capacitati de sintetizare si gestiune a volumelor mari de date pentru ca prezentul si viitorul este 

deja digitalizat iar aceste aptitudini vor fi doar un avantaj! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ion DIACONU,  

Finanțe și Bănci, promoția 2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traseul profesional 
 

- Operator bancar la ÎCS “Cedacri International”; 

 

Importanța studiilor în performanțele obținute. 

În privința studiilor obținute la ASEM, pot spune cu certitudine că au avut un rol foarte 

important, astfel încât au fost temelia pentru viitorul meu, este important ca fiecare stundent să 

înteleagă că atât facultatea cât și profesorii nu îți pot oferi toate cunoștințele lumii legate de 

profesie dar în schimb de la ASEM pornesc direcțiile importante ce trebuie studiate pentru a 

avea în viitor succes. De asemenea aș mai accentua o abordare eventual greșită pe care o au 

majoritatea studenților, și anume ideea pentru ce este necesar să avem și obiectul acesta sau 

celalalt dacă am avea nevoie în special de altceva, nu este chiar așa, după mai mult timp și după 

aprofundarea cunoștințelor înțelegi că orice obiect este important. La capitolul sfaturi, aș putea 

spune doar atât, nu ratați nici o oportunitatea de aplica la workshopuri, la conferințe, la cursuri 

sau orice alt gen de activități, sunt foarte importante pentru dezvoltarea Dvs atât personală cât și 

profesională. 

 

Abilitățile suplimentare care ar trebui dezvoltate în timpul studiilor, prin activități 

curriculare, cât și extracurriculare. 

 

Nu ratați nici o oportunitatea de aplica la workshopuri, la conferințe, la cursuri sau orice alt gen 

de activități, sunt foarte importante pentru dezvoltarea Dvs atât personală cât și profesională. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irina NIRCA,  

grupa FB-11G, promoția 2014 

 



 

 
 

Traseul profesional 
 

- KPMG Luxembourg (2016 – prezent), domenii de expertiză – investment management 

(fonduri de investiții de diverse forme, private equity, real estate, SPV, etc; 

 

Importanța studiilor în performanțele obținute. 

Dragi viitori colegi de breaslă, studiile au o importanță decisivă, deoarece ne formează un 

anumit mod de gândire, ne oferă abilitățile și arsenalul de bază pentru a profesa. Nu subestimați 

importanța lor niciodată! Însă pentru a excela în carieră, este nevoie de învățare continuă după 

finalizarea studiilor, de ambiție, insistență, încredere în sine, socializare cu specialiști din 

domeniu și de pasiune. 

 

Abilitățile suplimentare care ar trebui dezvoltate în timpul studiilor, prin activități 

curriculare, cât și extracurriculare. 

 

În timpul studiilor cel mai important este să aveți scopuri bine definite și să faceți în fiecare zi 

ceva pentru realizarea acestora. Implicați-vă în activități extra-curriculare care vă reprezintă ca 

personalitate, sunt o mulțime de oportunități; mergeți un semestru peste hotare, ieșiți din zona de 

confort; învățați cel puțin o limbă străină suplimentar englezei sau francezei. Faceți cel puțin 3 

internship-uri în timpul studiilor, nu vă limitați la stagiul de practică obligatoriu. Așa veți ști mai 

clar ce job vă este pe plac și o primă experiență care vă va spori șansele de angajare. Dacă 

sunteți interesați de un master peste hotare, cercetați ofertele de burse deja cu 2 ani în avans și 

aplicați cu încredere. Mai mult timp liber decât în studenție nu o să aveți, deși așa vi se pare 

acum, așa că vă sfătui cu drag să-l investiți în formarea și dezvoltarea voastră. Asta va face 

diferența la găsirea jobului dorit și la crearea carierei voastre de vis. Vă doresc multă tenacitate 

și succese pe măsura eforturilor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eugenia OAIENEAGRĂ, 

grupa FB 117, promoția 2014 

 



 

 
 

Traseul profesional 
 

- Master la ASEM, facultatea Managementul Proiectelor Europene; 

- Stagiu de practică la Parlamentul European, Bruxeles’ 

- Asistent al Managementului de Proiecte la Camera de Comerț Americană; 

- Stagiu de zece luni la o organizație cu sediul in America. 

 

Importanța studiilor în performanțele obținute. 

O parte foarte mare a reușitelor mele profesionale se datorează cadrului educațional. Nu atât a 

informației care am însușit-o pe parcursul anilor universitari, cât pe relațiile care le-am format cu 

colegii, profesorii și modul de gândire critică. După finalizarea studiilor de licență eu am avut 

multă incertitudine referitor la pașii următori și mi-ar fi plăcut să fi fost cineva care să-mi fi spus 

că e un lucru firesc să avem dubii, și că toți trec prin asta. Important e să nu ne oprim din a 

explora. 

 

Pregătirea profesională suplimentară, după finalizarea studiilor de licență.  

 

Într-un final sunt ferm convins că acei absolvenți care nu sunt intimidați de oportunități noi, 

provocări mari și flexibilitate sporită, vor reuși să obțină mai mult decât o carieră, vor reuși să 

obțină un mod de gândire care îi va îndruma spre realizări excepționale. 

 

Abilitățile suplimentare care ar trebui dezvoltate în timpul studiilor, prin activități 

curriculare, cât și extracurriculare. 

 

Pe parcursul studiilor eu am călătorit foarte mult prin programe Erasmus Plus, școli de vară și 

conferințe internaționale pentru studenți (ex. ISFIT în Norvegia, ISWI în Germania, EDI în 

Croația, ASPIRE în Romania toate pe burse) care m-au ajutat să descopăr locuri și oameni 

excepționali. 

 

În același timp pe perioada studiilor am fost activ implicat în voluntariat, în special orientat pe 

proiecte sociale (ex. Agape, MediaPoint) și dezvoltarea abilităților oratorice (Toastmasters, 

dezbateri publice). 

 

 

 

 

 

 

 

Cristian SLOBODEANIUC, 

grupa FB-141, promoția 2014 

 



 

 
 

Traseul profesional 
 

- Website content manager în compania SC „Oriflame”; 

- Traducător liber profesionist; 

- Inițiator a propriei companii de traduceri „DG”. 

 

Importanța studiilor în performanțele obținute. 

Întotdeauna am fost de părerea că studiile nu se termină odată cu absolvirea facultății. Cred că 

trebuie să învățăm în continuare toată viața. Unele discipline de la licență s-au dovedit a fi 

relevante pentru cariera mea, altele au pus bazele unei culturi generale. Totuși, chiar dacă nu 

lucrez nemijlocit în domeniul de studii, cunoștințele acumulate au format o înțelegere a 

domeniului economic, a sistemului financiar bancar, iar pentru un traducător profesionist studiile 

într-un domeniul specializat reprezintă un avantaj. Pentru gestionarea afacerii este foarte bine să 

înțelegi bazele contabilității și ale domeniului fiscal, discipline pe care le-am studiat la ASEM. 

Desigur, cursul de limbă engleză de afaceri îmi este util în fiecare zi. De altfel, terminologia din 

domeniul financiar și bancar deseori se dovedește a fi necesară. 

 

Pregătirea profesională suplimentară, după finalizarea studiilor de licență.  

 

După studiile de licență am urmat un program de Master în domeniul traducerilor juridice. Am 

luat examenul pentru a deveni traducător autorizat. Și în prezent țin să mă dezvolt în continuare, 

particip la diverse conferințe, training-uri, cursuri. 

 

Abilitățile suplimentare care ar trebui dezvoltate în timpul studiilor, prin activități 

curriculare, cât și extra curriculare. 

 

Am înțeles că este foarte bine să duci o viață echilibrată, să găsești timp pentru lucru, dezvoltare 

profesională și personală, dar și pentru familie, prieteni, sport sau un hobby. Iar pentru a o face 

posibil, trebuie să devii foarte bun la gestiunea timpului (time management). Pe lângă asta, 

trebuie să păstrezi entuziasmul, să citești mult și să călătorești. O altă abilitate importantă este 

comunicabilitatea. 

  

Xenia ANDRIUȚA,  

grupa FB 11E, promoția 2014 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importanța studiilor în performanțele obținute 

 

Studiile universitare este la baza oricărei dezvoltări personale sau profesionale. 

 

Pregătirea profesională suplimentară, după finalizarea studiilor de licență.  

 

- Pre master al Erasmus Universteit Rotterdam (EUR), cu potenţial master în Financial 

Economics în prezent; 

- Charterholder şi Financial Risk Manager Charteholder – nivelul 1. 

 

Abilitățile suplimentare care ar trebui dezvoltate în timpul studiilor, prin activități 

curriculare, cât și extracurriculare. 

 

Trebuie dezvoltată analiză critică a lumii, de pus accent pe efort personal, abilităţi de dezbatere 

obiectivă a unui subiect. Viaţa e suficient de dură pentru a o pierde pe ani de universitate 

neadecvaţi si acest cost noi îl plătim mai apoi pe tot parcursul vieţii. Avem profesori în multe 

cazuri de aur, atunci de ce trebuie să trăim atît de sărac, o întrebare cu profil economic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victor STERPU,  

grupa FB – 12B,  absolvit în 2015 

 



 

 

 

Traseul profesional 
 

- Angajat part-time în cadrul companiei C.P. ”Făuritor” în calitate de ajutor contabil; 

- Consultant în cadrul Direcției Angajamente Interne (Datorii Publice) în Ministerul 

Finanțelor a Repunlicii Moldova; 

- Directorul companiei SRL Fladeco Grup. 

 

Importanța studiilor în performanțele obținute. 

 

Studiile obținute la ASEM au avut o mare importanță în traseul meu profesional. Pe parcursul 

activității în cadrul Ministerului Finanțelor în fiecare zi m-am întîlnit cu situații și probleme pe 

care le rezolvam apelînd la cunoștințele dobîndite la ASEM.  Acum conducînd o afacere zi de zi 

pun în lucru abilitățile de analiză, management, prognozare dezvoltate la fel în anii de studenție.  

 

Pregătirea profesională suplimentară, după finalizarea studiilor de licență.  

 

- Master – Finanțe Publice și Fiscalitate (2016) la ASEM; 

- Participat la zeci de traininguri și workshopuri pentru dezvoltarea atribuțiilor de serviciu, 

dezvoltarea calităților manageriale și a celor personale.  

 

Abilitățile suplimentare care ar trebui dezvoltate în timpul studiilor, prin activități 

curriculare, cât și extracurriculare. 

 

Pe parcursul anilor de studii este foarte importantă implicarea studenților în activități 

extracuriculare. Personal am fost președintele Consiliului Studențesc al Facultății Finanțe, 

membru al Senatului Studențesc ASEM, desemenea am fost membru în diverse organizații de 

tineret. Toate acestea au contribuit la formarea mea personală și profesională, dezvoltînd diverse 

calități importante ulterior în serviciu, ca lucrul în echipă, delegarea sarcinilor, responsabilitatea, 

time managementul ș.a. 

 

 

 

 

 

Alexandru POPOVICI, 

 grupa FB – 114,  absolvit în 2014 

 



 

 

 

Traseul profesional 
 

- Specialist în reasigurări în cadrul companiei de asigurări Moldasig SA. 

 

Importanța studiilor în performanțele obținute. 

 

Chiar dacă cunosc ideile preconcepute că: sistemul de învățământ din Republica Moldova e net 

inferior oricărui alt sistem posibil; fără pile nu poți avea un job de succes, bine remunerat; 

studiile nu sunt relevante pentru o carieră de succes – experiența personală mă convinge despre 

viceversa. Acest „sistem” oferă cunoștințe pentru a putea activa în economia reală și pune baza 

multor studenți care își continuă cu succes studiile peste hotare.  

 

Pregătirea profesională suplimentară, după finalizarea studiilor de licență.  

 

- Programului Masteral „Reclamă și relații publice” din cadrul ASEM în prezent. 

 

Abilitățile suplimentare care ar trebui dezvoltate în timpul studiilor, prin activități 

curriculare, cât și extracurriculare. 

 

În Republica Moldova este posibil să ai un job corelat cu abilitățile personale și remunerat, iar 

studiile au o relevanță asupra parcursului profesional. Este cert că nici un angajator nu va întreba 

Legea lui Okun sau nu va oferi o ecuație cu integrale – procesul de învățământ este o simulare 

pentru capacitatea de a munci, de a găsi soluții pentru probleme reale, de a realiza sarcinele în 

termenul necesar, care deseori e „acum”.  

 

Și universitatea mai oferă ceva prețios: anturaj. Oamenii pe care îi avem alăturea sunt cei care ne 

formează, care ne ajută, care într-o anumită zi ne vor soluționa o problemă. E necesar de a 

investi în relaționarea cu cât mai mulți oameni.  

 

 

 

 

 

Mihaela BOBOC,  

grupa FB – 12B, absolvit în 2015 

 



 

 

 

Traseul profesional 
 

- Front Office Agent la Sani Resort, Grecia; 

- Sales Analyst la Coca-Cola Îmbuteliere Chișinău SRL, Moldova; 

- Supplier Support Expert România și Irlanda la Coca-Cola Hellenic Business Services 

Organisation, Sofia, Bulgaria. 

 

Importanța studiilor în performanțele obținute. 

 

Experienţa de muncă din vremea studiilor, cunoştinţele, abilităţile, spiritul de iniţiativă, 

capacitatea de a lucra în echipă, deși nu le-am învățat pe toate de la cursuri, le-am deprins din 

perioada studenției. Implicarea activă la cursuri și seminare, în activităţile organizaţiilor 

studenţeşti, participarea la traininguri, internship-uri, voluntariatul şi experienţa internaţională de 

studiu m-au adus ulterior mai aproape de angajator. 

 

Abilitățile suplimentare care ar trebui dezvoltate în timpul studiilor, prin activități 

curriculare, cât și extracurriculare. 

 

Avantajul comparativ care generează valoare adăugată îl reprezintă vârsta noastră.  Ne aflăm în 

acea etapă în care ne putem dezvolta experiența prin realizarea cercetărilor necesare obținerii 

rolului dorit, prin identificarea și dobândirea cunoștințelor, abilităților și certificărilor necesare. 

Relaționarea constituie un element esential în a elabora strategia dezvoltării carierei, prin 

interacționarea cu mentorul potrivit, descoperirea experiențelor aparținând altor oameni și 

preluarea elementelor utile, care inspiră. 

 

Pentru a ne diferenția prin studii superioare, nu ar trebui să mizăm doar pentru obținerea 

diplomei prin contribuirea la inflația educațională, ci a participa activ în viața studențească și a 

prelua toate avantajele acestei perioade de formare profesională și personală. În această etapă 

avem șansa unică de a ieși din mediocritate, prin îmbogățirea culturii generale, familiarizarea cu 

bibliografia din domeniul de studiu ales, cu performanțele personalităților care l-au marcat. 

Limbile străine joacă un rol major pe piața muncii, timpul și efortul dedicat învățării sau 

perfecționării unei limbi cu siguranță va genera un avantaj competitiv semnificativ solicitat de 

angajatori. Succesul în carieră poate fi obținut cu studiu, lectură, multă muncă, perseverență și 

setarea priorităților pe termen lung. Impedimentele trebuie transformate în oportunități și lecții, 

iar timpul explorat și valorificat, întrucât reprezintă activul cel mai de preț. 

 

 

Daniela EFROS,  

grupa FB – 12B, absolvit în 2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traseul profesional 
 

- Moderatoare la Radio Moldova Tineret; 

- Stagiar la Camera Americană de Comerț din Moldova; 

- Stagiar la Delegația Uniunii Europene în RM, departamentul Finanțe, Contracte și Audit. 

 

Importanța studiilor în performanțele obținute 

 

Cunoștințele căpătate în cei trei ani de universitate au fost importante, dar, dincolo de aspectul 

teoretic, este mereu nevoie de dorința de a învăța prin implicare. De altfel, conceptul economic 

”learning-by-doing” relevă importanța experienței practice. Poate că, deseori, când ai de învățat 

foarte mult, nu îți poți imagina în ce mod vei folosi respectiva informație când vei fi angajat în 

câmpul muncii. Și eu am avut astfel de momente. Dar ulterior mi-am dat seama că așa, înveți să 

înveți. Or, a începe calea profesională înseamnă o nouă etapă, în care ai (iar) de învățat. Și, fără a 

ști care este modul personal de a învăța/recepta și aplica informația, această cale devine mult mai 

dificil a fi parcursă. 

 

Pregătirea profesională suplimentară, după finalizarea studiilor de licență 

 

Studiile masterale în „International Business and Economics”, în Germania, Stuttgart în prezent. 

 

Abilitățile suplimentare care ar trebui dezvoltate în timpul studiilor, prin activități 

curriculare, cât și extracurriculare. 

 

Ceea ce am învățat este că trebuie să valorificăm fiecare oportunitate. Îți propune cineva să ții un 

discurs în fața colegilor? Acceptă! Așa îți vei dezvolta abilitățile oratorice. Te roagă cineva să 

ajuți cu o traducere? Ajută și tradu. O să afli cel puțin câteva cuvinte noi. Simți că ai prea mult 

timp liber? Găsește-ți activități. E adevărat ce se spune: cu cât ai mai multe de făcut, cu atât devii 

mai organizat și reușești mai multe. Vei avea și momente tensionante, zile cu mai mult stres 

decât de obicei, dar asta te va căli și te va pregăti pentru viața de adult. Și, dacă mai ai iluzia că, 

fără experiență te așteaptă un job (foarte) bine plătit... Îmi pare rău, dar e o iluzie. Nu avea frică 

să începi de la puțin. Să înveți, să greșești, să te bucuri ulterior de succesele obținute prin eforturi 

proprii – asta te face să simți că trăiești! Curaj și muncă 

  

Alexandrina CIORCHINĂ, 

 grupa FB – 13A, absolvit în 2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traseul profesional 

 angajată part-time în cadrul ONG-ului ,,Tinerii pentru dreptul la viață” 

 2 stagii de practică în cadrul Băncilor ,,Moldova Agroindbank” și ,,Mobiasbancă” 

 stagiu la Banca Națională 

 angajată în Praga în cadrul unui companii americane în departamentul financiar 

 urmează să realizez un stagiu de practică la Consiliul Europei, în cadrul departamentului 

Buget și Finanțe 

 

Abilitățile suplimentare care ar trebui dezvoltate în timpul studiilor 

Eu am ales să fiu cât se poate de implicată în diverse activități academice și extracurriculare 

pentru a-mi forma abilități și a avea experiență. Astfel, voluntariatul a fost o componentă 

inseparabilă de-a lungul studenței. Am fost voluntară în cadrul  Asociaţiei ,,Tinerii pentru 

dreptul la viaţă”, Centrului Internațional ,,La Strada”, de asemenea, am activat la Radio 

Moldova, în calitate de moderatoare a emisiunilor pentru tineret și am fost implicată activ şi în 

organizaţiile studenţeşti ale ASEM, deţinând funcţia de Preşedinte al Consiliului Studenţesc al 

Facultăţii Finanţe. Sugerez studenților să se implice activ în asociațiile studențești, contribuind la 

îmbunătăţirea mediului academic şi organizarea diverselor activităţi extracurriculare: training-

uri, dezbateri, concursuri, acţiuni caritabile, prevăzute să dezvolte comportamentul activ şi 

atitudinea civică, nondiscriminarea, concurenţa loială, munca în echipă, implicarea studenţilor în 

activităţi de educaţie non-formală referitoare la orientarea profesională şi planificarea carierei. 

Importanța studiilor în performanțele obținute 

Facultatea Finanţe a ASEM se impune nu doar prin prestigiul său în şcoala economică 

superioară, ci şi prin cadrele didactice înalt calificate, ce sunt adevărate surse de vocaţie şi ne 

învaţă să urcăm treaptă cu treaptă ierarhia valorilor umane şi a competenţelor profesionale. sfera 

financiară, bancară şi investiţională. În urma celor 3 ani de studii pot afirma, cu certitudine, că 

facultatea Finanţe a fost şi este cea mai potrivită alegere pentru dezvoltarea mea profesională, 

dar şi personală. Am avut parte de o studenţie intensă, plină cu activităţi academice, dar şi 

evenimente extracurriculare. Pe lângă orele de curs, am avut posibilitatea de a participa în cadrul 

diverselor conferinţe ştiinţifice, mese rotunde, discuţii, dezbateri, astfel acumulând experienţă şi 

abilităţi. De asemenea, comunităţile studenţilor, precum Consiliul Studenţesc al Facultăţii 

Finanţe, oferă o oportunitate de implicare activă, de dezvoltare a competenţelor personale şi 

profesionale. 

 

 

 

 

Daniela MOISEI 

Finanțe și Bănci, grupa FB – 121,  

anul absolvirii-2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traseul profesional 

Prima angajare a avut loc încă în timpul derulării studiilor de licență în octombrie 2010 în 

calitate de consultant în cadrul companiei Business Intelligent Services – BIS. Din ianuarie 2014 

am avansat în cadrul aceleași entități în poziția de șef al departamentului Studii și Cercetări.  

Experiență în implementarea proiectelor finanțate de organismele internaționale (USAID, 

UNDP, OECD, Banca Mondială). Primii ani de carieră i-am dedicat meticulos formării 

abilităților profesionale și diferitor arii de expertiză, chiar în detrimentul unor soluții de job-uri 

oportuniste care au apărut pe parcurs și erau aparent mai avantajoase sub aspect financiar. 

Importanța studiilor în performanțele obținute 

ASEM-ul a însemnat dezvoltarea unei bune gândiri logice, dar și o posibilitate de a cunoaște 

oameni minunați. Am fost extrem de inspirat și la alegerea Facultății - Finanțe, a cărei domenii 

de interes mi se par cele mai echilibrate, asigurând relativ un optim între studierea teoriei și 

aspecte practice. 

Sfatul meu pentru studenți este să învețe din start deprinderile de management al timpului 

pentru a reuși acoperirea principalilor piloni a vieții de student: 

 Învățare și asimilare intensă a informațiilor, inclusiv de sine stător și inclusiv și la 

bibliotecă 

 Implicarea în activități extracurriculare (dezbateri, prezentări, conferințe), dar și căutarea 

derulării unor stagii de practică 

 Obligatoriu inclusiv și trăirea părții frumoase a vieții de student cu legarea de prietenii 

sustenabile pentru toată viața 

 

 

 

 

 

 

Stas MADAN 

 Finanțe și Bănci, grupa FB-286 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traseul Profesional   
 

Postul: Economist, Centrul Național de Sănătate Publică. 

Durata: 9 luni. 

 

La moment: Studentă la masterat in Norvegia, BI Norwegian Business School. Master in 

Finance.  

Traseul profesional începe în perioada studenției și nu se finalizează după absolvire. Odată 

angajați avem continua șansă să ne dezvoltăm profesional prin aplicarea în practică a 

cunoștințelor obținute, dar și prin diverse oportunități oferite de însăși angajatori (ex. seminare, 

cursuri profesionale, etc.) 

Experiența proprie de muncă, relativ scurtă, a fost necesară și suficientă pentru a înțelege direcția 

carierii pe care aș dori să o am. Prin urmare, la moment studiez Finanțe și, după absolvire, 

planific o carieră în domeniul economico-financiar.  

 

Importanța studiilor în performanțele obținute 

Odată ce ne încadrăm în cîmpul de muncă ne adaptăm condițiilor impuse de către mediul în care 

operăm învățînd gradual regulile și principiile instituției în care activăm. Deși uneori pare că 

practica și teoria nu se intercalează atît de mult odată angajați, propria mea experiență prevede 

contrariul. Scopul studiilor e justificat în practică întrucît studiile ne oferă baza necesară pentru a 

putea înțelege aplicabilitatea teoriei.  

Studiile au drept scop să ofere baza teoretică comprehensivă pentru  a putea opera în practică. 

Totuși fiecare student în parte ar trebui să își dezvolte o gândire critică prin lectură adițională, 

participare la conferințe științifice, frecventare de seminare și workshop-uri cu teme diverse 

pentru a fi expus la distincte abordări a informației acumulate în timpul studiilor. 

 

 

 

 

 

 

Olga PÎSLA 

Finanțe, grupa FB 12B,  

anul absolvirii - 2015 
 



 

 

 
Traseul Profesional   

2009-2014 - Ministerul Finanțelor – consultant superior; 

2014-curent – Ministerul Sănătății – șef Direcție Buget, Finanțe și Asigurări. 

Importanța studiilor în performanțele obținute: 35% 

Pregătirea profesională suplimentară, după finalizarea studiilor de licență 

Academia de Administrare Publică. 

Strategia de creștere profesională proprie pe termen scurt și mediu 

Creșterea pe scară ierarhică în domeniul finanțelor publice
 

Abilitățile suplimentare care ar trebui dezvoltate în timpul studiilor, prin activități 

curriculare, cît și extracurriculare (recomandări/sfaturi).  

Părerea personală este că în cadrul studiilor ar fi necesară intensificarea domeniului practic, 

adaptarea educației la realitățile pe care le trăim. Spre ex: cel mai bun sistem de învățămînt din 

lume scoate materiile clasice din programă. Sistemul de învăţămînt finlandez, recunoscut ca 

fiind cel mai bun din lume, va cunoaşte în următorii ani una dintre cele mai radicale reforme prin 

care materii clasice precum matematica sau istoria vor fi eliminate şi înlocuite cu studiul unor 

teme sau fenomene. Aceasta reprezintă de fapt o adaptare a educaţiei la felul în care a evoluat 

lumea în care trăim, în condiţiile în care pentru finlandezi principala menire a şcolii este de a-i 

pregăti pe copii pentru viitor. 

Astfel, în anii următori, în orarul elevilor din Finlanda nu vor mai apărea materii precum 

literatură, geografie, matematică sau istorie, ci teme sau fenomene. De ex: un adolescent care 

urmează cursurile unei şcoli profesionale ar putea urma lecţii pentru a deveni ospătar care vor 

include elemente de matematică, comunicare şi scris, precum şi limbi străine pentru a-i putea 

servi şi pe clienţii străini. Pe de altă parte, elevii de la liceele teoretice vor aborda teme ample 

cum este, de exemplu, Uninea Europeană, care va combina elemente de economie, istorie (a 

ţărilor membre), limbi străine şi geografie. Ceea ce avem nevoie acum este un altfel de educaţie 

care să-i pregătească pe oameni pentru viaţa profesională. Tinerii folosesc în acest moment 

computere destul de performante. În trecut, băncile aveau o mulţime de funcţionari care făceau 

calcule, lucru care s-a schimbat total astăzi. Prin urmare trebuie să facem schimbări în educaţie 

care sunt necesare industriei şi societăţii moderne. Poate nu mai este relevant să avem săli de 

clasă tradiţionale în care elevii stau în bănci pasivi, ascultîndu-şi profesorii şi aşteptînd să li se 

pună întrebări. Poate este necesar să punem mai mult accent pe colaborarea dintre profesori şi 

copii, care să lucreze în grupuri mici pentru a rezolva diverse probleme prin care îşi vor 

îmbunătăţi abilităţile de comunicare. Chiar trebuie să regîndim educaţia şi să reconfigurăm 

sistemul astfel încît să-i pregătească pe copiii noştri pentru viitor, avînd aptitudinile de care este 

nevoie astăzi şi mîine. 

 

Denis VALAC  

Finanțe,  anul absolvirii - 2009 
 



 

 

 

 

 

 

 

Educație și formare 

Absolventă a Academiei de Studii Economice din R. Moldova, 

Facultatea „Finanțe”. 

 2014 – 2016 Școala Masterala de Excelență în Economie și Business, 

specialitatea „Finanțe corporative; Asigurări”, grupa  FCA-141m 

 2011 - 2014  Licența, specialitatea „Finanțe și Bănci”, grupa - FB118 

 2008 – 2012 Colegiul Național de Comerț al ASEM, specializarea „Turism și servicii hoteliere” 

Expieriență profesională 

 2014 – prezent, Inspector, Direcția Generală Supraveghere Asigurări din cadrul Comisiei Naționale a 

Pieței Financiare. 

Importanța studiilor în performanțele obținute 

„Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viață; de aceea pe lângă 

viață, dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, educându-i”. Aristotel 

Studiile obținute în cadrul ASEM au un rol semnificativ și incontestabil în formarea mea ca Om și ca 

specialist. În primul rând, ASEM înseamnă profesori cu calificare înaltă, lecții captivante și persoane 

cu omenie rară. De aici am cultivat, în primul rând, arta de a învăța, de a priorita lucrurile, de a stabili 

scopuri și de a obține rezultate. Studiile și calificările obținute m-au ajutat să obțin un post de muncă la 

autoritatea de supraveghere și să mă afirm în cadrul acesteia. 

Pregătirea profesională suplimentară, după finalizarea studiilor de licență 

 Participarea în cadrul Twinning Project MD/14/ENP/FI/17 „Development and consolidation of the 

National Commision for Financial Markets, operational and institutional capacities in the field of 

prudential regulation and supervision”, proiect finanțat de UE și imlementat de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară din Polonia – KNF. Proiect ce are drept scop susținerea C.N.P.F. în vederea 

implementării directivei Solvabilitate II. Perioada desfășurării 2015-prezent.  

 Participarea la masa rotundă cu tematica „Documente de strictă evidență” organizat de Ministerul 

Finanțelor. 

 Perfecționarea limbii engleze în cadrul cursului de limbă străină desfășurat de centrul educațional 

„Quo Vadis”. 

 Participarea la workshop: Strengthening monitoring mechanisms for the same strategy in the Republic 

of Moldova. 

 Participarea la seminarul cu genericul „Cadrul Consultatv Public-Privat: Identificarea instrumentelor și 

politicilor efective pentru a răspunde necesităților IMM-lor”.   

Strategia de creștere profesională proprie pe termen scurt și mediu 

Strategia abordată de mine este una simplistă, dar care consider a fi actuală și indispensabilă – lectura, 

căci citind mereu, creierul devine un laborator nesfârșit de idei şi imaginații. Totodată, țin să 

menționez că în vederea creșterii profesionale un aport esențial îl dețin trainingurile organizate de 

profesioniști – în cadrul cărora îmi propun să particip. 

Abilitățile suplimentare care ar trebui dezvoltate în timpul studiilor, prin activități curriculare, cît 

și extracurriculare 

ASEM este instituția care de-a lungul anilor a reușit să formeze un plan bine definit al activităților și 

modului de desfășurare a studiilor. Ceea ce aș putea să propun eu este evidența mai strictă a 

frecventării orelor de către studenți și organizarea lecțiilor deschise cu reprezentați din exterior ( care 

activează în domeniu). 

Elena BOTNARI 

Finanțe, grupa FB 118,  

anul absolvirii - 2014 
 



 

 
Traseul Profesional după absolvire 

Prima companie  “UROLA SOCIEDAD COOPERATIVA” www.urola.com  

- 11.2012 – 02.2014 - International Project Manager,  

- 02.2014 – 12.2016 – Area Manager Africa Subsahariana, cu baza in Africa de Sud.  

- 12.2013 – actualitate – Reslenity SL, companie proprie,  

- 04.2016 – BASQUE OAK BREWERY, companie proprie. www.bobrewery.co  

- 02.2017 – num. companie OJMAR S.A.  - Business developer Europa de Est. 

 

Invata totul ce ti se da. Nu stii cind vei avea nevoie de asta.  

Nu am continuat activitatea profesionala cu ceea ce am invatat la ASEM.  

Pregătirea profesională suplimentară, după finalizarea studiilor de licență.  
 

Master MBA si Master MBA – specializat in Marketing.  

 

Abilitățile suplimentare care ar trebui dezvoltate în timpul studiilor, prin activități 

curriculare, cât și extracurriculare. 

 
Fii mereu curios. Curiozitatea te face sa ineveti ceva nou 

85% din succes se bazeaza pe perseveranta.  

 

Negociere, Managementul Timpului, Planificare strategica a proiectelor, Gestionarea proiectelor, 

Leadership, careva ramuri din psihologie.  

http://blog.ed.ted.com/2017/04/05/10-great-books-recommended-for-students-by-students/ )  

Sfaturi pentru studenți 

In timpul studiilor trebuie, in limita posibilitatilor, in grupe mici, studentii sa petreaca macar vre-o 2 

saptamini in companii si sa se vada desfasurarea activitatilor. Tot felul de companii, de stat, private. 

Sa fie persoane care sa le povesteasca despre realitate. Atunci si asteptarile stundetilor dupa 

absolvire pot fi mai reale.  

Sa fie chemate persoane de companii din strainatate. Ei sunt multi in Moldova, si la sigur vor 

accepta sa mearga pe 2 ore sa vorbeasca despre ceva. Sa fie mai multi profesori adusi din strainatate 

macar pe un simestru pe an, cum a fost OHAD BENJAMIN.  

Roman MATCOVSCHI, facultatea absolvita  

Finante si Banci, grupa FB 29G  

absolvit in 2012, 

http://www.urola.com/
http://www.bobrewery.co/
http://blog.ed.ted.com/2017/04/05/10-great-books-recommended-for-students-by-students/


 
 

 

 

 

 

 

Traseul Profesional după absolvire 

Centrul pentru Dezvoltare Rurală.  

Postul ocupat: Expert proiectul RISP-2.  

Bancă comercială, mun. Chișinău.  

Post ocupat: Manager relații și vînzări. 

Societate comercială, România. 

Post ocupat: Administrator.  

Societate comercială, R.Moldova.  

Post ocupat: Administrator/Fondator. 

Importanța studiilor 

Cunoștințele teoretice de bază și abilitățile obținute în anii de facultate sunt unul dintre factorii 

fundamentali ai creșterii profesionale. 

Pregătirea profesională suplimentară 

Program de masterat ”Economie și Finanțe”, cursuri și training-uri non-academice, perfecționare 

continuă. 

Strategia de creștere profesională proprie, dată de modelul: 

G = (xiPi + α*C + β*F + γ*E ):R-t ,    unde:  

G – scop major stabilit pe termn lung; 

xi – pași intermediari, obiective pe termen mediu și scurt;  P – perfecționare continuă; 

C – obligații civice; F – viața personală; 

E – plăcerea și entuziasmul de a trăi; 

R – caracterul limitat al resurselor; 

t – timpul; α,β,γ – coeficienți. 

  

Sergiu CEBAN 

 Finanțe și Asigurări, grupa FA-234.  

Anul absolvirii – 2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traseul Profesional după absolvire 

2010-2013 - Master Economie si Finante, Charles University in Prague 

09/2012-02/2014 (1an 6 luni) - Contabil, CSC (Computer Sciences Corporation), Praga, 

Republica Ceha 

03/2014-02/2015 (1 an) - implicata intr-un proiect financiar intern cadrul CSC – Finance 

Transformation project; VA, Statele Unite ale Americii 

03/2015-prezent (2 ani) - Senior Analist, APS Hoding, Praga, Republica Cehia 

 

 Importanța studiilor 

In perioada de licenta a fost activ implicta in activitatile extracurriculare din cadrul ASEM – 

presedinte al Sindicatului Studentesc al Facultatii de Finante, membru al Consiliuli Studentesc 

Facultatea Finante.  

Dupa licenta a continuat studiile postuniversitare la Universitatea Charles din Praga cu o bursa 

completa oferita de Ministerul Educatiei din Cehia, unde, in 2013, a obtinut Masterul in 

Economie si Finante.  

Ecaterina si-a inceput cariera profesionala in ultimul an de studii in Praga, activind contabil in 

CSC, o companie multinationala americana de IT si consultanta de afaceri.  

Ulterior, a fost implicata intr-un proiect financiar intern cadrul CSC in care a avut ocazia sa 

lucreze timp de un an in Statele Unite ale Americii.  

In 2015 a revenit in Praga la APS Holding unde lucreaza si la moment ca analist financiar, fiind 

implicata in dezvoltarea businesului si analiza recuperarea creantelor pentru portofoliile 

cumparate. APS Holding e o companie de investitii si management al creditelor neperformante 

pe piata din Europa si Asia. 

 

Sfaturi pentru studenți 

Doresc sa multumesc Facultatii de Finante, in special profesorilor de la specializarea Finante si 

Banci care m-au ajutat sa-mi insusesc cunostinte solide pentru a-mi dezvolta un viitor asa cum 

mi-am dorit. Meseria in domeniul finantelor este una plina de multe oportunitati, iar pentru o 

cariera de succes este necesara o baza pe care ti-o ofera o universitate buna in domeniu si 

desigur multa munca. De foarte mult ajutor mi-au fost activitatile extracurriculare in care m-am 

implicat in anii de facultate, care m-au ajutat sa-mi construiesc abilități organizatorice și de 

leadership. 

Ecaterina DANILĂ 

 Finante si Banci,  grupa 27A,  

anul absolvirii - 2010 
 



 

   

Traseul profesional 

2003-2007: consultant,  Ministerul Economiei 

2007-2015: vicedirector / șef direcție Acces la finanțe, ODIMM  

2016: lector univ., ASEM, dr. în științe economice 

2016:  Business director, Business Development Capital  

2016 -2017: Consultant național, Organizația Internațională a Muncii 

Strategia de creștere profesională 

Investesc în aptitudini și abilități; 

Am grijă să transmit cunoștințe și expertiză echipei cu care muncesc; 

Încerc să creez valoare în orice inițiativă și acțiune pe care o lansez.  

Pregătirea profesională suplimentară 

Finanțe și control de gestiune: master, master, ASE, București 

Institut d`administration des affaires ,  Universitatea din Orleans, Franța 

 Finanțe: studii doctorat, ASEM 

Formula succesului 

Nu încercați să concurați  cu alții! 

Fiți creativi și inovativi, fiți profesioniști și responsabili, investăți în voi și în cei care vă 

înconjoară. 

Nu există o formulă a succesului or produsul unor acțiuni reprezintă un simplu rezultat.  

Dacă ne ghidăm de formule devenim la fel ca alții. 

Ce este succesul? 

Probabil, o valoare pe care o aducem în mediul în care activăm.  

Dar, regula  de aur este că, succesul trebuie descoperit de fiecare în parte, cu multă muncă, 

perseverență și curaj! 

Viorica CERBUȘCA,  

Finanțe, grupa FA 972  

(1997-2002) 



 

 

Traseul profesional (prima angajare – compania și postul, durata aflării pe aceasta poziție, 

posturile ulterioare) și impedimentele întâlnite; 

- Banca Nationala a Moldovei, economist principal, Departamentul Reglementare si 

Supraveghere Bancara, 9 luni 

- Comisia Europeana, consultant in programul Horizon 2020, 20 luni 

- (prezent) Innate Motion, Business Humanizer, 3 luni 

 

Importanța studiilor în performanțele obținute (părerea proprie) 

Studiile la Academie au fost pentru mine esentiale si treapta de lansare in sfera profesionala, 

si care mi-au oferit posibilitatea sa obtin primul meu loc de munca. 

 

Pregătirea profesională suplimentară , după finalizarea studiilor de licență 

Master in Studii Economice Europene, Colegiul Europei, Brugge, 2013-2014 

Comisia Europeana, stagiu, DG Mobility and Transport 

 

Strategia de creștere profesională proprie pe termen scurt și mediu 

Cred ca la inceput de cariera, fiecare proaspat absolvent trebuie sa fie deschis sa incerce 

orice pozitie, de la cele incepatoare, si sa-si doreasca sa dobindeasca cit mai multe abilitati 

practice. Odata cu acumularea cunostintelor practice, tinerii reusesc sa identifice mai usor 

directia pe care isi doresc sa o urmeze. Nu in ultimul rind, este importanta viziunea care o 

avem despre ce ne dorim sa facem in viata, si cum ne imaginam sa aducem o contributie 

pozitiva si celor din jur.  

 

Abilitățile suplimentare care ar trebui dezvoltate în timpul studiilor, prin activități 

curriculare, cît și extracurriculare (recomandări/sfaturi) 

Pentru generatia mileniala si incadrarea cu succes in cimpul muncii, abilitatile sociale sunt 

cel putin la fel de importante ca si sistemul educativ, cit si experienta practica acumulata 

anterior. Angajatorii pun accent pe abilitatile sociale (ex.: de comunicare, de integrare intr-o 

comunitate noua, deschiderea, etc.) care actual sunt dobindite prin implicarea in activitati 

extra-curriculare mai mult decit curriculare. Acestea pot fi organizatii de voluntariat, TVC-

uri, structuri de reprezentare a studentilor, si oricare alte forme de implicare in viata sociala, 

astfel incit acestea sa contribuie la dezvoltarea personala dar si sa aduca placere. 

 

 

Aurelia PETROV,  

Finante si Banci, , grupa FB 295  

promotia 2009-2012 



 

 

 

 

 

 

 

Traseul profesional  

Cariera mea își are începuturile odată cu susținerea tezei de licență în domeniul „Analizei 

economico-financiare” și anume pasiunea pentru aceasta a constituit catalizatorul în angajarea 

mea ulterioară în calitate de Specialist autorizare credite în cadrul Departamentului Analiză 

Credite Microivest începând cu 14 septembrie 2015 - funcție ce impunea o responsabilitatea 

deplină și căreria m-am dedicat totalmente. Prin prisma acestei funcții am avut oportunitatea de a 

îmi diversifica tumultul de cunoștințe obținute ca urmare a studierii specialității Finanțe și Bănci 

Ciclul I Licență, precum și a cunoștințelor în domeniul contabilității căpătate în procesul de 

studiu la Colegiul Național de Comerț al ASEM. 

Fiind dornică de experiență, nu ezitam să mă opresc doar la atribuțiile aferente funcției 

mele, ci îndrăzneam să însușesc toate resursele dispuse, iar rodul muncii asidue depuse în cadrul 

companiei, perseverența de care am dat dovadă s-au lăsat spre delectare în octombrie 2016, 

moment în care mi s-a propus postul de Manager Proiecte, acesta presupunând o modificare 

integrală a domeniului de activitate în corelație cu studiile căpătate, formând astfel o nouă 

provocare pe care râvnesc să o depășesc cu brio. 

În pofida poziției mele actuale deținute este de remarcat faptul că amalgamul de 

cunoștințe din domeniul financiar-bancar cât și contabil pe care am avut ocazia să le asimilez de 

la dascălii ASEM  constitue temelia formării mele profesionale, acestea precipitându-se în 

personalitatea de astăzi. 

La moment sunt studenta Ciclului II, programul de masterat „Analize și prognoze 

financiare în activitatea de antreprenoriat” îmbinând cu succes studiile cu munca în cadrul 

OMF Microinvest SRL.  

În prezent sunt în procesul de elaborare a tezei de master cu tematica "Planificarea 

financiară a cifrei de afaceri și al necesarului de finanțare al întreprinderii", coordonator 

Botnari Nadejda. 

 

 

Corina CIUREA,  

Finante si Banci,  promotia 2015 


