
ABSOLVENȚI: 
 

RUDCOV Adelina, absolventă 2017, Expert principal, Departamentul buget, finanțe și contabilitate 
din cadrul Băncii Naționale a Moldovei 
Programul de master „Finanțele și Contabilitatea Firmei” a adus un plus valoros carierei mele la BNM, 
Standardele Internaționale de Raportare Financiară au devenit mai simple de pus în aplicare, iar auditul 
l-am perceput ca fiind „mai prietenos” cu contabilii, decât credeam eu în facultate. 
După absolvirea programului de master, am realizat că nu puteam face o alegere mai potrivită decât 

aceea de a combina masteratul cu lucrul practic într-o instituție precum BNM. Aceste două componente au stat la 
rădăcina cariere mele de expert în Departamentul buget, finanțe și contabilitate din cadrul BNM - banca centrală a 
Moldovei. 
 
 

BARGAN Cristina, absolventă 2017, Contabil în cadrul „Avante” SRL 
Mă bucur mult că am ales anume această sferă de activitate, pentru că fac ceea ce îmi place, sunt 
apreciată de munca care o fac și sunt înconjurată, nu doar de hârtii și cifre cum zic stereotipurile, dar 
și de oameni înțelepți. Având experiența acumulată în contabilitate, am înțeles cât este de majoră 
importanța ei într-o companie, mai ales în luarea unor decizii manageriale, și în deosebi, în reflectarea 
unei imaginii despre situația financiară a acesteia. Această activitate, oferă unui contabil posibilitatea 

de a fi de mare ajutor antreprenorilor în organizarea și creșterea afacerii pe care o conduce, dar și primește un 
feedback pe măsură în dezvoltarea educației financiare. 
 
 

DUMBRAVA Ludmila, absolventă 2017,  analist credite în cadrul Î.C.S. "Total Leasing & 
Finance" S.A. 
Perseverența și motivația de-a înainta cât mai sus m-au ajutat să mă integrez ușor în câmpul muncii 
în calitate de analist de credite. Pentru a mă specializa mai departe, am ales programul de master 
Finanțe și Contabilitatea Firmei, întrucât era exact ceea de ce aveam nevoie pentru a obține și mai 
multe cunoștințe în domeniu. Precum efectuam analize financiare clienților noștri, persoane juridice, 

era necesar de-a cunoaște în profunzime o mulțime de subtilități din domeniul contabilității. Specialitatea respectivă 
mi-a oferit posibilitatea de-a fi în contact cu profesori înalt calificați, foarte loiali cu studenții, de la care obțineam 
răspunsuri și sfaturi la numeroase întrebări și situații cu care ne confruntam la serviciu. Datorită programului de 
master absolvit și cunoștințelor obținute, am fost avansată la analiza unor clienți mai dificili, cu cifră de afaceri mult 
mai mare, cu un model de afaceri mai complicat, ceea ce mi-a influențat direct nivelul profesional spre ascensiune. 
 
 

VOINOVAN Nicoleta, absolventă 2019, Contabil în cadrul „Vioser Accounting” SRL 
Studiile de master în cadrul ASEM la programul de master „Finanțele și Contabilitatea Firmei” prin 
calitatea și aplicabilitatea înaltă reprezintă o investiție sigură pentru un viitor economist și premisa 
de bază pentru o carieră de succes în domeniul financiar-contabil. 
 
 

 
 

GOROPCEANU Elena, absolventă 2019, Maestro Nut SRL 
Programul de masterat Finanțele și Contabilitatea Firmei îmi permite să mă dezvolt mai mult din 
punct de vedere profesional și totodată să îmi aprofundez cunoștințele acumulate pe parcursul 
studiilor de licență. Frecventez acest program și în același timp îmi desfășor activitatea profesională 
în cadrul departamentului de economiști  al unei companii private, iar această combinație mă ajută 
foarte mult să avansez în cunoștințe și deprinderi. Aici, pe lângă cunoștințele teoretice, avem 

posibilitatea de a face cunoștință cu o mulțime de exemple practice și, astfel, realizăm un schimb de impresii și 
experiențe foarte utile în activitatea fiecăruia dintre noi. 
 
 



GOROPCEANU Mihaela, absolventă 2018, contabil  „Linia  H2O”. 
Programul de masterat Finanțele și Contabilitatea Firmei mi-a oferit posibilitatea să îmbin cele două 
calificări obținute anterior, întrucât nu aș putea renunța la nici una din ele. Posibilitățile oferite 
studenților în cadrul ASEM (conferințe, simpozioane, concursuri la care am participat atât în 
domeniul finanțelor cât și contabilității obținând locul I și II) oferă posibilitatea studenților să își 
dezvolte abilitățile analitice, oratorice,  practice și nu numai. De asemenea, un rol deosebit de 

important, care a constituit pentru mine și o motivație, este interesul, dedicarea și aprecierea din partea cadrelor 
didactice. Studiind în cadrul ASEM am simțit o dezvoltare în continuă creștere din punct de profesional de la un 
semestru la altul și toată infrastructura pusă la dispoziția studenților a constituit în permanență un imbold pentru 
dorința de a cunoaște. 

 
 

 
STUDENȚI: 

 
 

BĂRBIERU Ana-Carolina, studentă anul 1 Masterat, Manager Logistica, Wellcliff  
SRL 
 
Trăim într-o societate unde banii, valoarea lor și modul în care sunt folosiți este în 

orrect  nevoie de monitorizare și analiză. M-am hotărât să aleg specialitatea ”Finanțele 
și contabilitatea firmei” pentru a putea profesa cu încredere activitatea de contabil, astfel 

încât angajatorii să fie siguri de pregătirea pe care o am. Mereu va exista o cerere înaltă pentru specialiștii din acest 
domeniu, chiar dacă concurența este mare. Deși lucrez Manager de Logistică, am nevoie atât de cunoștințe contabile, 
cât și de cele financiare, iar programul de master care îl urmez mă ajută în îndeplinirea conștiincioasă a 
responsabilitățile de serviciu. Sunt încântată că am ales contabilitatea ca fiind calea mea de carieră viitoare și chiar 
mai fericită că am ales Academia de Studii Economice drept instituția de învățământ. 
 
 

 IAROVOI STANISLAV – economist la Unifun International 
Programul de Master «Finanţe şi Contabilitatea Firmei» mi-a oferit posibilitatea să fructific întreg 
potenţialul de dezvoltare şi să mă apropii pas cu pas de realizarea visului de specialist financiar 
cu o formare multilaterală. Aici am avut posibilitate să interacţionez cu profesori de calitate şi să 
fac networking. Am obtinut cumoştinţe aprofundate de cea mai înaltă calitate mai ales în 

domeniul contabilităţii, finanţelor publice şi corporative, bănci şi activitate bancare ş.a.m.d. încât ajunci să analizezi 
automat starea financiară a unei entităţi sau a întregii economii în ansamblu. În afară de acesta am studiat diferite 
metode de spalare a banilor, fapt ce îmi permite să analizez şi să depistez schemele frauduloase, să analizez riscurile 

orrect t şi să elaborez măsuri de combatere a acestui fenomen. Desigur că toate acestea nu se asigură doar 
infrastructurii foarte bune a ASEM-ului, dar mai ales cadrelor didactice dedicate. Toate acestea combinate cu efortul 
si dorinta proprie va determina un viitor sigur si prosper. Asa cum scrie pe o carte din havuzul de la ASEM omul 
este o fiinta economica «homo economicus», deci orrect t. Iar pentru a fi orrect t trebuie să i-ai decizii corecte. 
Astfel începe viitorul orrect – la specialitate «Finanţe şi Contabilitatea Firmei».  

 
 

 


