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INTRODUCERE

Republica Moldova, ca țară semnatară a Declaraţiei de 
la Bologna, şi-a anunţat orientarea strategică spre o even-
tuală aderare la Uniunea Europeană. Acest fapt denotă că 
universităţile din ţara noastră se vor afla, în viitor, într-un 
mediu concurenţial puternic, creat prin realizarea spaţiu-
lui european unic al învăţământului superior, creşterea 
mobilităţii academice şi oportunităţi mai mari pentru cei 
tineri în vederea plecării la studii într-o universitate eu-
ropeană. Cele indicate mai sus solicită schimbări şi per-
fecţionări radicale în sistemul de învăţământ superior, 
inclusiv în cel economic, şi va impune elaborarea unor 
strategii de dezvoltare orientate spre asigurarea şi dez-
voltarea capacităţilor de a fi competitive în noile condiţii 
ale mediului educaţional, iar excelenţa în toate domeniile 
de activitate va constitui suportul principal în atingerea 
acestui obiectiv.

Excelenţa este, de regulă, definită ca fiind acea situaţie 
în care o entitate întruneşte o serie de caracteristici la un 
nivel foarte înalt, nivel care, implicit, nu poate fi atins de 
orice entitate. În acelaşi timp, universităţile de excelenţă 
sunt cvasi-unanim definite ca universităţi de cercetare. Cu 
siguranţă, nu există un model unic de excelenţă, iar orice 
universitate poate să aibă drept scop atingerea excelenţei 
în conformitate cu misiunea şi priorităţile sale strategi-
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ce. În aceste condiţii, Academiei de Studii Economice a 
Moldovei, lider incontestabil în domeniul învăţământului 
economic, cu o bună imagine şi reputaţie atât în ţară, cât 
şi în străinătate, îi revine un rol deosebit şi un loc central, 
dar şi o mare responsabilitate, pentru dezvoltarea ştiinţei 
economice şi a învăţământului economic în ţara noastră.

În contextul celor menţionate mai sus, devine necesară 
realizarea unui şir de măsuri, menite să îmbunătăţească şi 
să îmbogăţească procesul de instruire şi cercetare în in-
stituţia noastră, prin evoluţia schimbărilor spre progres, 
inteligenţă, profesionalism, moralitate şi înaltă respon-
sabilitate, spre consolidarea unui învăţământ superior 
economic de calitate în ţara noastră. Se cuvine remarcat 
şi faptul că bunele rezultate înregistrate de ASEM, în cei 
20 de ani de existenţă şi ascensiune continuă, trebuie să 
constituie fundamentul proiectelor prioritare în viitorul 
apropiat.
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EXCELENȚA ÎN EDUCAȚIE 
CA SCOP FUNDAMENTAL AL ASEM

Procesul de predare-învăţare este principalul proces ce 
se desfăşoară într-o universitate, alături de cele de cerceta-
re şi de prestări servicii. Menirea universităţii este, în pri-
mul rând, de a pregăti personal calificat pentru dezvoltarea 
unei economii bazate pe cunoaştere, de a pregăti cetăţeni 
activi, responsabili, cu potenţial ridicat de implicare în 
dezvoltarea societăţii. Resursa umană înalt calificată, crea-
tivitatea, producerea şi valorificarea cunoaşterii s-au dove-
dit a fi factori determinanţi în evoluţia economică a ţărilor 
puternic dezvoltate, fapt pentru care excelenţa în procesul 
de învăţământ şi cercetare, obţinută printr-un climat in-
tern stimulativ al dezvoltării intelectuale şi personale, atât 
pentru cadrele didactice, cât şi pentru studenţi, trebuie să 
devină obiectivul strategic principal în activitatea ASEM. 
Prin aceasta, ASEM îşi va menţine şi consolida poziţia de 
lider naţional în învăţământul şi cercetarea ştiinţifică eco-
nomică, în perspectivă de a se situa printre cele mai bune 
universităţi din regiune în domeniu. Învăţământul superior 
din Republica Moldova trebuie să devină recunoscut la ni-
vel internaţional datorită excelenţei înregistrate în princi-
palele universităţi din ţară, inclusiv ASEM – o universitate 
relativ tânără, dinamică, cu o viziune multidimensională, 
receptivă la nevoile societăţii şi cu capacitate mare de a re-



6

acţiona la schimbările survenite în mediul social şi econo-
mic, iar eforturile depuse în ultimii ani, la nivelul catedre-
lor, facultăţilor, tuturor subdiviziunilor, dar şi al conducerii 
universităţii, investiţiile în infrastructura educaţională au 
creat premisele dezvoltării, în universitatea noastră, a unui 
învăţământ modern şi de calitate, capabil să se integreze în 
spaţiul european unic al educaţiei şi cercetării.

Pornind de la cele menţionate, pentru perioada care 
urmează, propunem:

- Atragerea celor mai capabili pretendenţi la studii de 
licenţă, de masterat şi doctorat, precum şi la cele de 
educaţie continuă, şi educarea acestora în vederea 
promovării excelenţei în actuala sau viitoarea acti-
vitate profesională, formarea de personalităţi şi li-
deri de opinii cu o viziune democratică, susţinători 
şi promotori ai culturii şi valorilor naţionale;

- Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare-
învăţare şi evaluare academică la nivel licenţă/
masterat/doctorat, accentul punându-se pe calitate, 
inovare, marketing şi folosirea eficientă a resurselor. 
Un rol deosebit, în acest scop, îi va reveni Departa-
mentului Studii, Dezvoltare Curriculară şi Manage-
ment al Calităţii, care se preconizează a fi instituit 
în timpul cel mai apropiat, concomitent cu crearea 
unei culturi a calităţii în rândul angajaţilor şi stu-
denţilor ASEM, prin acţiuni de motivare;
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- Identificarea, în mod clar, a obiectivelor programe-
lor de studii şi a resurselor necesare pentru realiza-
rea acestora, formarea unor competenţe specifice, 
adecvate noului stadiu de dezvoltare a cunoaşterii, 
dezvoltarea competenţelor lingvistice ale absolven-
ţilor, renunţarea la cursurile şi conţinuturile de cur-
suri care nu contribuie cu valoare la formarea pro-
fesională a viitorilor specialişti sau la desfăşurarea 
eficientă a procesului de predare-învăţare;

- Asigurarea metodică minimal necesară pentru toa-
te cursurile predate în ASEM: programe, manuale, 
culegeri de probleme; elaborarea şi implementarea 
activă a studiilor de caz, inclusiv prin invitarea unor 
specialişti din sectorul real al economiei şi din uni-
versităţi din străinătate cu experienţă în domeniu. 
Este necesară folosirea mai activă, în cadrul semina-
riilor şi lucrărilor de laborator, a metodei dezbateri-
lor, care dezvoltă creativitatea, spiritul de iniţiativă, 
competiţia şi o mai bună pregătire pentru piaţa for-
ţei de muncă şi pentru viaţă;

- Valorificarea oportunităţilor de parteneriate cu me-
diul social şi de afaceri, inclusiv pentru a concepe 
şi a elabora cursuri noi şi programe noi de studii şi 
în vederea facilitării angajării ulterioare în câmpul 
muncii a absolvenţilor noştri. Este necesară dezvol-
tarea şi implementarea unor instrumente de moni-
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torizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor 
ASEM, a traseului socio-profesional al acestora, 
precum şi prestarea unor servicii de facilitare a an-
gajării în câmpul muncii. Aceste instrumente trebu-
ie folosite şi în vederea evaluării nivelului în care cu-
noştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite sunt 
suficiente pentru a permite absolvenţilor să se anga-
jeze pe piaţa muncii, să dezvolte o afacere proprie, să 
continue studiile universitare în ciclul următor şi să 
înveţe permanent, facilitând astfel procesul de core-
lare a ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii, 
definită la nivel naţional şi internaţional. Centrul de 
Plasament şi Relaţii cu Agenţii Economici va fi ori-
entat spre impulsionarea şi gestionarea activităţilor 
enumerate mai sus;

- Susţinerea unor stagii profesionale ale cadrelor di-
dactice din ASEM la întreprinderi şi organizaţii 
din sectorul real al economiei, ceea ce ar permite 
profesorilor elaborarea unor studii de caz inspirate 
din viaţă reală, dar şi îmbunătăţirea contactelor cu 
profesionişti, care pot fi invitaţi să-şi împărtăşeas-
că experienţa în cadrul prelegerilor şi seminarelor, 
ceea ce ar duce şi la o creştere a calităţii actului de 
predare-învăţare;

- Promovarea metodelor flexibile şi inovatoare de pre-
dare, un mijloc eficient de a asigura acest lucru fiind 
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valorificarea oportunităţilor oferite de tehnologiile 
informaţionale şi comunicaţionale, inclusiv pentru 
a sprijini învăţarea personalizată şi interactivă, învă-
ţământul la distanţă, mobilitatea virtuală etc., fiind 
necesară în acest scop şi consolidarea infrastructurii 
dedicate transferului de cunoştinţe;

- Evaluarea periodică a problemelor cu care se con-
fruntă studenţii, a cerinţelor şi aspiraţiilor acestora, 
pentru a identifica, împreună cu ei, cele mai opti-
male soluţii, şi a acţiona în comun, sprijinirea logis-
tică a activităţilor organizate de asociaţiile studen-
ţeşti din ASEM;

- Îmbunătăţirea condiţiilor pentru ca studenţii 
noştri să poată dobândi o mai bună experienţă 
practică, prin stagii de calitate. Stagiile de practică 
reprezintă un mecanism important pentru 
corelarea competenţelor absolvenţilor cu nevoile 
pieţei muncii, precum şi pentru dezvoltarea 
personală a studenţilor. Cu toate acestea, în prezent, 
stagiile în întreprinderi nu oferă întotdeauna 
condiţiile adecvate pentru studenţi de a-şi dezvolta 
competenţele, fapt pentru care sunt necesare mai 
multe eforturi în vederea îmbunătăţirii calităţii şi 
relevanţei stagiilor de practică.

- Studiile de masterat trebuie să permită studenţilor 
să dobândească competenţe avansate corespunzător 
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programelor de masterat, la care îşi fac studiile, şi 
domeniilor în care activează. Totodată, este nece-
sară şi promovarea unor programe de masterat cu 
predare în limba engleză, pentru a încuraja mobili-
tatea studenţilor şi a cadrelor didactice şi atragerea 
de studenţi străini;

- Susţinerea şi dezvoltarea de programe de studii in-
tegrate, în parteneriat cu universităţi europene (cu 
precădere la nivel de master şi doctorat), care să 
conducă şi la obţinerea unor diplome comune;

- Perfecţionarea sistemului de evaluare-notare a stu-
denţilor prin utilizarea preponderentă a sistemului 
testelor finale şi orientarea spre o distribuţie norma-
lă a rezultatelor la examene;

- Continuarea dezvoltării Bibliotecii Ştiinţifice a 
ASEM, dotarea acesteia cu echipamente performan-
te de accesare şi prelucrare a informaţiilor, pentru a 
răspunde cerinţelor complexe şi variate de informa-
re, studiu şi cercetare;

- Încurajarea studenţilor cu aptitudini antreprenoriale 
pentru a-şi iniţia propriile afaceri în cadrul 
Incubatorului de Afaceri al ASEM;

- Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 
continuă;

- Monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii a absol-
venţilor ASEM, reabilitarea Asociaţiei absolvenţi-
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lor ASEM şi valorificarea oportunităţilor oferite în 
vederea promovării imaginii instituţiei şi adaptării 
conţinutului procesului de studii la necesităţile pie-
ţei muncii;

- Întărirea rolului educaţiei fizice şi sportului în 
ASEM, ca activitate complementară de formare şi 
dezvoltare personală şi de grup. Promovarea acestor 
activităţi va consolida imaginea ASEM, va creşte ca-
litatea vieţii studenţilor şi va servi ca instrument de 
marketing în atragerea pretendenţilor la studii.
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EXCELENţA ÎN CERCETAREA şTIINţIFICă

Performanţa instituţiilor de învăţământ superior se 
concentrează, în principal, în universităţile care utilizează 
cercetarea în mod intensiv. În acest context, şi proiectul 
Codului Educaţiei prevede că universităţile vor fi clasifi-
cate şi în concordanţă cu performanţele obţinute în activi-
tatea de cercetare ştiinţifică, fapt pentru care organizarea 
activităţii de cercetare în ASEM trebuie să fie revăzută, 
restructurată, astfel încât să contribuie la creşterea vizibi-
lităţii instituţiei noastre în acest domeniu. Pentru aceasta, 
se cer eforturi deosebite îndreptate în următoarele 
direcţii mai importante, pentru ca ASEM-ul să devină o 
adevărată şi veritabilă universitate de cercetare:

- Promovarea, în rândul publicului larg, a semnifica-
ţiei şi importanţei cercetării economice, în general, 
şi a celei desfăşurate în cadrul ASEM, în particular;

- Creşterea contribuţiei ASEM la dezvoltarea socie-
tăţii prin realizarea unui spectru larg de cercetări 
fundamentale şi aplicative în domeniul economic 
şi alte domenii adiacente, generarea, diseminarea 
şi aplicarea cunoştinţelor. Transformarea Centru-
lui de Cercetări Economice al ASEM în Institutul 
de Cercetări Economice al ASEM, o primă par-
te integrantă a acestuia devenind Laboratorul de 
Analiză şi Politici Economice, care va fi instituit în 
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baza deciziei, deja, existente a Senatului ASEM, şi 
acreditarea acestuia. Angajaţii Centrului trebuie să 
beneficieze de un salariu minim garantat, care să 
fie completat cu venituri din proiecte naţionale şi 
internaţionale;

- Crearea unui suport favorabil şi acordarea de facili-
tăţi profesorilor implicaţi în promovarea unei cerce-
tări ştiinţifice autentice;

- Stimularea generării de cunoştinţe prin libertatea şi 
autonomia cercetării ştiinţifice;

- Orientarea cercetării ştiinţifice spre domeniile de-
clarate prioritare pentru Republica Moldova;

- Dezvoltarea, în cadrul Institutului de Cercetări 
Economice al ASEM, a unor puternice laboratoare 
(centre) de cercetare ştiinţifică, integrate în reţele 
europene, participarea la realizarea unor proiecte 
ştiinţifice de interes major;

- Creşterea numărului de proiecte înaintate anual 
pentru participare la concursul proiectelor de cerce-
tare cu finanţare de la bugetul de stat şi valorificarea 
oportunităţilor oferite de programele europene de 
cercetare şi, în primul rând, PC 7;

- Intensificarea activităţii de cooperare ştiinţifică şi 
cercetare cu agenţii economici, promovarea unei 
oferte de prestare a unor servicii de calitate de con-
sultanţă şi training destinate acestora, în baza unor 
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studii de piaţă desfăşurate în vederea identificării 
nevoilor pentru asemenea servicii;

- Asumarea de către ASEM a unui rol mai activ în 
dezbaterea problemelor cu care se confruntă so-
cietatea şi propunerea de soluţii, prin organizarea 
periodică a unor dezbateri tematice, conferinţe şi 
workshopuri, cu participarea unor persoane notorii 
invitate din ţară şi din străinătate şi a reprezentanţi-
lor mass-media;

- Valorificarea mai intensivă şi activă a rezultatelor 
cercetării ştiinţifice, inclusiv prin publicare în re-
viste de calitate, şi care să reprezinte repere majore 
pentru comunitatea ştiinţifică, dar şi pentru mediul 
de afaceri. Este necesară stabilirea unor standarde de 
calitate în ceea ce priveşte conţinutul revistelor şti-
inţifice ale ASEM, atragerea unor specialişti notorii 
autohtoni şi străini în calitate de autori, promovarea 
revistelor pe plan naţional şi internaţional. Echipa 
editorială a revistelor trebuie să aibă o viziune clară 
asupra strategiei editoriale, strategiei de marketing, 
strategiei financiare, regulilor şi reglementărilor 
privind publicarea articolelor. Toate acestea trebu-
ie să faciliteze recunoaşterea lor pe plan internaţio-
nal, prin elaborarea şi înaintarea unui dosar pentru 
acreditare internaţională.

- Îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă ai 
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activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare şi o mai 
bună evidenţă a rezultatelor cercetării;

- Este necesar să se ajungă la un nou sistem perfor-
mant de formare a tinerilor cercetători în cadrul 
Şcolii Doctorale a ASEM recent instituite;

- Seminarele Ştiinţifice de profil trebuie să devină 
adevărate cluburi de discuţii economice şi promo-
vare a tot ce este nou în domeniu. Consider abso-
lut necesar ca, anual, conducerea Seminarelor Şti-
inţifice (petrecute la nivel de catedre, intercatedre, 
interuniversități) să elaboreze planuri calendaristice 
de desfăşurare a şedinţelor acestora, care să devină 
cunoscute publicului larg şi persoanelor interesate;

- Acreditarea ASEM-ului ca unitate de cercetare pen-
tru următoarea perioadă de 4 ani.
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RECUNOAşTEREA şI DEZVOLTAREA 
PERSONALULUI UNIVERSITAR 
DREPT CEA MAI IMPORTANTă 

RESURSă A ASEM

Modernizarea învăţământului superior depinde de 
competenţa şi motivaţia profesorilor şi cercetătorilor. 
Pentru a atrage şi reţine personalul de înaltă calitate, sunt 
necesare condiţii mai bune de muncă, proceduri de re-
crutare transparente şi echitabile, dezvoltarea profesiona-
lă continuă mai bună, precum şi o mai bună recunoaşte-
re a excelenţei în predare şi cercetare. În acest scop, este 
necesară optimizarea managementului resurselor umane 
în vederea obţinerii excelenţei în educaţie şi cercetare, 
urmează a fi elaborată şi implementată Strategia pentru 
dezvoltarea şi îmbunătăţirea performanţelor resurselor 
umane, în primul rând, cu referire la cadrele didactice şi 
de cercetare. Aceasta trebuie să presupună:

- realizarea unui management bazat pe respectarea 
drepturilor şi onoarei tuturor angajaţilor ASEM;

- încurajarea dezvoltării carierei profesionale de către 
toţi membrii comunităţii academice;

- elaborarea şi realizarea unor planuri individuale de 
dezvoltare profesională pentru fiecare cadru didac-
tic, care să devină componente ale evaluării profe-
sionale anuale de către şefii de catedre;
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- promovarea şi dezvoltarea unei culturi corporative, 
capabile să asimileze, dar şi să genereze inovaţii;

- susţinerea şi respectarea autonomiei decizionale a fa-
cultăţilor, catedrelor, departamentelor, tuturor subdi-
viziunilor ASEM, concomitent cu promovarea unei 
eficiente colaborări pe orizontală şi în condiţii de co-
municare permanentă şi transparenţă totală, având 
drept scop creşterea performanţelor academice;

- o puternică motivaţie, angajare şi atitudini profesio-
nale din partea corpului profesoral şi a studenţilor;

- consolidarea spiritului de responsabilitate perso-
nală a angajaţilor, de rând cu creşterea valorificării 
oportunităţilor.

Pe parcursul celor 20 de ani de activitate, în cadrul 
ASEM, s-au format personalităţi notorii în domeniul şti-
inţei şi învăţământului economic, care merită a fi susţi-
nute, inclusiv prin identificarea şi promovarea unor şcoli 
ştiinţifice la dezvoltarea cărora şi-au adus o contribuție 
personală apreciabilă.
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COLAbORAREA INTERNAţIONALă 
şI PROMOVAREA IMAGINII ASEM

Este necesară promovarea relaţiilor internaţionale şi 
a imaginii ASEM printr-o comunicare permanentă şi 
corespunzătoare atât cu publicul intern, cât şi cu exte-
riorul. De asemenea, evoluţiile demografice în scădere 
şi competiţia în creştere cu universităţile din spaţiul 
european vor cere ca numărul studenţilor proveniţi 
din afara ţării să crească esenţial. Pentru aceasta, ne 
propunem:

- Intensificarea activităţilor de marketing educaţio-
nal, de cercetare şi consultanţă şi folosirea unor me-
canisme promoţionale eficiente în vederea consoli-
dării imaginii şi numelui ASEM;

- Consolidarea relaţiilor tradiţionale de colaborare cu 
universităţi şi centre de cercetare, în special, cu uni-
versităţi din UE, cu perspectiva promovării schim-
burilor de studenţi, cadre didactice, proiectelor in-
ternaţionale comune;

- Iniţierea unor alianţe strategice cu universităţi din 
străinătate şi, în primul rând, în cadrul reţelelor uni-
versitare din care face parte ASEM;

- Promovarea schimburilor academice internaţiona-
le şi creşterea mobilităţii studenţilor, profesorilor şi 
cercetătorilor, în cadrul programelor Erasmus;
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- Îmbunătăţirea site-ului ASEM în vederea unei 
promovări mai eficiente a instituţiei şi programelor 
de studii oferite;

- Cultivarea şi promovarea unor relaţii bune şi de co-
laborare cu mass-media etc.



20

DIVERSIFICAREA SURSELOR 
DE FINANţARE şI DEZVOLTAREA 

bAZEI TEhNICO-MATERIALE

Învăţământul superior de calitate necesită surse 
suplimentare financiare, indiferent de originea acestora: 
publice sau private. Este necesară o diversificare a 
surselor de finanţare. Totodată, restricţiile juridice, 
administrative şi financiare continuă să limiteze libertatea 
universităţilor de a-şi defini strategiile şi de a se diferenţia 
de concurenţi prin identificarea şi dezvoltarea punctelor 
forte, fapt pentru care vom continua să promovăm 
principiile autonomiei universitare, inclusiv ale celei 
financiare, concomitent cu creşterea responsabilităţii 
ASEM faţă de societate şi toate părţile interesate. Este 
nevoie de un management universitar mai apropiat de 
cel al unor organizaţii din sectorul privat decât de cel al 
multor organizaţii de stat (desigur, rămânând o instituţie 
publică). În acest context, sunt necesare următoarele 
acţiuni:

- realizarea unui management economico-financiar 
performant;

- crearea şi menţinerea unei culturi instituţionale şi 
manageriale favorabile obţinerii celor mai înalte 
rezultate în condiţiile folosirii eficiente a resurselor;

- atragerea unui număr mai mare de proiecte de cer-
cetare cu finanţare naţională şi internaţională ca 
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sursă suplimentară de finanţare;
- elaborarea şi implementarea unor strategii în vederea 

atragerii unor resurse financiare importante din 
sectorul privat, prin cercetare şi prestare de servicii;

- constituirea unui fond special de susţinere a iniţi-
ativelor studenţeşti prin includerea acestor resurse 
aparte în devizul de cheltuieli;

- continuarea dezvoltării infrastructurii ASEM, ex-
ploatarea corectă şi eficientă a acesteia, astfel încât 
să genereze excelenţă în educaţie şi cercetare, inclu-
siv prin condiţii cât mai bune de studii, muncă şi 
odihnă pentru profesori, studenţi şi întregul perso-
nal al ASEM. În acest scop:
•	 Va fi continuată reparaţia capitală şi curentă a 

sălilor de studii, laboratoarelor, catedrelor, deca-
natelor, subdiviziunilor ASEM şi dotarea acestora 
cu aparatură didactică, calculatoare performan-
te şi tehnică de comunicare, alte bunuri necesa-
re desfăşurării, în condiţii adecvate, a activităţii 
de muncă şi odihnă. De rând cu sălile de studii, 
drept prioritate în vederea efectuării lucrărilor de 
reparaţii, vor fi considerate blocurile sanitare şi 
coridoarele;

•	 Reparaţia capitală a părţii exterioare a blocului A de 
studii, prin schimbarea ferestrelor, izolarea termică 
a pereţilor şi finisarea acestora cu materiale similare 
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celor folosite pentru blocul F (blocul nou), în ve-
derea asigurării unei compoziţii arhitecturale unice;

•	 Elaborarea documentaţiei de proiect şi construcţia 
unei Săli sportive polivalente cu bazin de înot pe 
terenul amplasat între blocul D de studii şi Cămi-
nul nr.7;

•	 Începând cu vara anului 2012, va fi efectuată, treptat, 
reabilitarea tuturor căminelor studenţeşti şi a mi-
ni-hotelului ASEM şi dotarea acestora cu mobilier 
nou, şi dezvoltarea infrastructurii IT –Internet/In-
tranet în căminele studenţeşti, concomitent cu creş-
terea responsabilităţilor studenţilor, prin participare 
la gestionarea, întreţinerea şi îngrijirea acestora;

•	 După expirarea contractului în vigoare, reprofi-
larea actualei Case a Cunoştinţelor în Centrul de 
Cultură şi Artă al ASEM, în care să fie organizate 
conferinţe, expoziţii, întâlniri cu oameni de cul-
tură şi artă, politicieni, activităţi artistice;

•	 Modernizarea şi integrarea actualului sistem in-
formatic al ASEM şi crearea reţelei ASENet.

* * *
 Este firesc, că realizarea acestor obiective depinde atât 

de contribuţia personală a rectorului, cât şi a Senatului, a 
conducerii facultăţilor şi catedrelor, a tuturor cadrelor di-
dactice, studenţilor şi personalului administrativ-tehnic. 



23

Este evident şi faptul că orice reformare a învăţământului 
superior nu trebuie să intre în contradicţie cu principiile şi 
valorile universitare fundamentale, precum:

- libertatea de gândire şi de exprimare;
- încurajarea unui spirit inovativ în toate activităţile 

desfăşurate;
- legături strânse între învăţământ şi cercetare;
- dezvoltarea abilităţii studenţilor de a învăţa pe par-

cursul întregii vieţi;
- promovarea valorilor culturii şi spiritualităţii naţio-

nale şi universale.

* * *
Prin realizarea actualului plan strategic de dezvoltare,  

Academia de Studii Economice îşi propune să contribuie 
la soluţionarea cât mai eficientă a problemelor cu care 
se confruntă societatea noastră, astfel ca, prin eforturile 
depuse, să devină o universitate cu adevărat europeană, 
iar pentru aceasta este nevoie de

Excelenţă,     Tradiţie,     Dinamism.
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