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Promovarea și recunoașterea meritelor științifice ale 

marilor personalități ale lumii academice:  

Prof.univ.dr. Paul BRAN 
 

                       Prof.univ.dr. Ioan Gâf-Deac1
 

  
Considerațiuni, aprecieri și omagiu prilejuite de evenimentul științific Conferința Științifică anuală 

Internațională ”Competitivitate și inovare în Economia Cunoașterii”, Academia de Studii Economice a 

Republicii Moldova, Chișinău, (23-24 septembrie 2022) 

Introducere 
 

Comunitățile academice ale lumii au preocupări constant de promovare și recunoașterea 

meritelor științifice ale marilor personalități.  

Întotdeauna titlul de ”mare persomalitate științifică” este dobândit fără examen,  doar 

baza unui consens de conștiință.  

Dacă ţinem seama de faptul că lat. 

examen însemna la origine atât ‘limba unei 

balanţe’, cât şi (prin extensie) ‘balanţă justă, 

cântărire dreaptă, cercetare’ (de aici, şi lat. 

examinare, semnificând iniţial ‘a cântări’), 

atunci – cu această accepţiune etimologică a 

termenului în minte și gând – se poate afirma 

că şi o atare apreciere de ”mare persomalitate 

științifică”  rezultă  în urma unui examen de 

conștiință și largă recunoaștere, în urma unei 

cântăriri atente a contribuţiilor şi a meritelor 

celui vizat. 

Sunt momente în viața unei instituții 
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academice, așa cum este și Academia de de Studii Economice din Chișinău, în care cu 

nedisimulată emoție, cu mândrie și neasemuită recunoștință se aduc omagii celor care au marcat 

fundamental lumea academică națională și internațională. 

Este vorba de Prof.univ.dr. Paul BRAN, cel care în anul 1991 a înfiinţat Academia de 

Studii Economice din Republica Moldova unde a fost Rector de la înfiinţare până în anul 1994. 

Acum, Conferința Științifică anuală Internațională ”Competitivitate și inovare în 

Economia Cunoașterii” (23-24 septembrie 2022) este prilej de reverberare emoțională și 

readucere aminte a făuritorului de scoală superioară universitară: Academia de Studii Economice 

din Republica Moldova. 

Comunitatea academică din Republica Moldova, cea din România însă și pe plan 

european, international își omagiază cu respect și admirație personalitățile. 

Omagiul este rezultatul unei profunde reflecții, deoarece reprezintă cea mai înaltă 

recunoaștere pe care lumea academică o oferă celor care prin competență și prin bogăția ideilor 

lor, oriunde s-ar aplica ele, pentru lucrările lor finalizate, pentru contribuții de natură intelectuală 

sau pentru merite științifice, au demonstrat că reprezintă un punct de referință pentru comunitate.  

Prof.univ.dr. Paul BRAN este beneficiarul în timp imemorial al acestui act cultural de 

responsabilitate de conștiință în rândul nostru, al urmașilor, omagierea fiind expresia unei alegeri 

împărtășite și convinse a profesorilor și studenților, a cercetătorilor științifici și elaboratoriilor de 

strategii și programe de dezvoltare economică, a intelectaulității care, dincolo de distincțiile 

disciplinare, identifică idealuri în cel care este răsplătit cu acestă calitate de ”mare om de știință, 

cultură și umanism”.  

Aducerea aminte de astăzi despre Prof.univ.dr. Paul BRAN, este un prilej de profundă 

satisfacție intelectuală. 

 

2. Impresionant parcurs de viață, - drumul profesional – științific și social-umanist, 

ce caracterizează personalitatea deosebită a OM-ului Prof.univ.dr. Paul BRAN 

 

Avem prilejul să-l omagiem, să-l cinstim cum se cuvine. Profesor universitar, cercetător 

științific, remarcabilă personalitate științifică în domeniul economiei, un om al cărții și al cetății, 

cărturar umanist, un înțelept cu înțelepciune în Cetate. 

Prof.univ.dr. Paul BRAN s-a născut la data de 3 septembrie 1940 în comuna Topolog din 

judeţul Tulcea. A urmat cursurile Liceului teoretic „Mircea cel Bătrân” din Constanţa şi, ulterior, 

pe cele ale Facultăţii de Finanţe – Credit a Academiei de Studii Economice din Bucureşti iar ur-

mare a rezultatelor deosebite obţinute din perioada studenţiei a fost cooptat în corpul profesoral 

al Academiei de Studii Economice, la Catedra de Finanţe.
2
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A obţinut titlul de Doctor în Economie, specialitatea Finanţe, a efectuat un stagiu de doc-

umentare şi perfecţionare în Elveţia, în cadrul Institutului de Înalte Studii Economice Inter-

naţionale din Geneva, pe probleme privind relaţiile financiare şi monetare internaţionale precum 

și un stagiu de documentare în SUA, pe probleme ale organizării, finanţării şi susţinerii liberei 

iniţiative şi a întreprinderilor mici şi mijlocii.  

Profesorul Paul BRAN a publicat numeroase lucrări de specialitate iar Academia Română 

a recunoscut valoarea ştiinţifică a operei, premiind lucrarea „Economia valorii”.  

În perioada 1990-1991 a condus Departamentul de Proiectare a Reformei Economice din 

cadrul Guvernului României. 

În anul 1991 a înfiinţat Academia de Studii Economice din Republica Moldova unde a 

fost Rector de la înfiinţare până în anul 1994 și a îndeplinit funcţia de Consilier economic al 

Guvernului Republicii Moldova.  

Între anii 1996 şi 2004 a deţinut funcţia de Rector al Academiei de Studii Economice din 

Bucureşti, remarcându-se ca un veritabil promotor al modernizării acestei instituţii prestigioase.  

A fost preşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România și i s-a decernat 

Diploma de Excelenţă şi Medalia Băncii Naţionale a României.  

Astăzi, noi nu uităm activitatea economică şi universitară din Republica Moldova a 

Prof.univ.dr. Paul BRAN. 

Așadar, Profesorul Paul BRAN a înfiinţat prima instituţie de învăţământ economic supe-

rior, Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), ocupând funcţia de rector. 

A sprijinit elaborarea şi fundamentarea unor legi economice şi financiar-monetare vitale, 

printre care introducerea monedei proprii: leul Republicii Moldova, a conceput şi dezvoltat struc-

tura universitară, reflectată prin creşterea constantă a numărului de studenţi, a numărului de fac-

ultăţi şi catedre. La temelia instituţională a noii academii, Profesorul Paul Bran a fost principalul 

arhitect. 

Suntem în fața unei personalități complexe, omagiate și recunoscute, care pe parcursul 

activităților de decenii a avut ca repere esențiale susținerea și dezvoltarea pe multiple planuri a 

educației,  umanismului, toleranței și binelui general. 

Scrierile sale reprezintă lucrări de pionierat în domeniul economiei, în general, în aria 

economiei valorii, în particular. 

Oricare dintre acestea poate fi considerat scris de referinţă în domeniu. 

A fost membru în Consiliile ştiinţifice ale unor prestigioase institute de cercetare 

ştiinţifică naţionale și internaționale. 

Beneficiile acestor colaborări au fost însemnate, ele contribuind la dezvoltarea cercetării 

ştiinţifice, îmbunătăţirea performanţelor actului didactic, dotarea laboratoarelor şi mobilităţi de 

cadre didactice şi studenţi.  
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Numeroasele titluri şi recunoaşteri academice, în spatele cărora stă o activitate susţinută 

şi competentă, reflectă numai o latură a personalităţii sale.  

Cealaltă latură, care nu este evidenţiată în titlurile academice şi în multele lucrări 

publicate, o reprezintă omul, colegul şi prietenul, gazda jovială şi partenerul de discuţii, 

observatorul atent şi comentatorul subtil şi spiritual a tot ceea ce ne înconjoară.  

Prestigiul, credibilitatea şi reputaţia ştiinţifică naţională şi internaţională de care se bucură 

astăzi ASE București, ASE a Republicii Moldova se datorează, în mare măsură, activităţii 

ştiinţifice intense şi fructuoase a profesorului Paul BRAN, proiectelor de cercetare-dezvoltare, 

studiilor, strategiilor, rapoartelor coordonate şi, nu în ultimul rând, devotamentului faţă de 

instituție şi faţă de economie, precum şi caracterului Omului Paul BRAN, iubit sincer şi apreciat 

elogios de colegi şi colaboratori.  

Prof.univ. dr. Paul BRAN reprezintă și astăzi pentru mulți unul dintre modelele de 

tenacitate și dedicare.  

A fost un Om cu puternică perseverență, de o mare modestie și umanitate. 

Discret și, în egală măsură, rafinat, principial și onest, perseverent și tenace, Prof.univ. dr. 

Paul BRAN a reușit să se facă remarcat permanent prin caracteristica definitorie a personalității 

sale – echilibrul. 

Ca o personalitate remarcabilă, a fost unul dintre acei oameni care prin farmec intelectual 

inegalabil îşi pun amprenta asupra celor din jur. 

Mereu a fost  recunoscut pentru generozitatea, căldura şi prietenia dovedită permanent, în 

orice împrejurare. 

Evidenţierea, prin aducere aminte și omagiu a unei personalităţi precum Prof.univ. dr. 

Paul BRAN este un privilegiu pentru noi, deoarece el a fost și rămâne un etalon de valoare 

autentică, o personalitate a cărui preţuire şi valoare sunt unanim recunoscute.  

Orientat mereu cu faţa înainte, dascălul şi omul de ştiinţă Prof.univ. dr. Paul BRAN a fost 

statornic preocupat de găsirea celor mai eficiente căi, modalităţi şi instrumente care să îl incite pe 

ascultător să procedeze la fel, adică să conjuge verbele ”a învăţa” şi ”a şti” la modul viitor; cu 

alte cuvinte să prevadă, să preceadă, să anticipeze, şi aceasta pentru că ştiinţa şi învăţământul 

trebuie să prevadă şi să preceadă mişcarea celorlalte structuri ale societăţii şi industriei, 

economiei ei.  

În felul acesta, Profesorul s-a adresat înainte de toate minţii şi a cultivat gândirea, punctul 

de plecare în orice activitate.  

Înţelegând profund rosturile şcolii, Prof.univ. dr. Paul BRAN a urmărit constant 

respectarea celor patru adevăruri ale unui învăţământ cu adevărat performant, şi anume: să înveţe 

studenţii cum să înveţe; să înveţe studenţii cum să facă; să înveţe studenţii cum să convieţuiască 

cu semenii lor; să înveţe studenţii să fie oameni adevărați în societeea contemporeană complex, 

plină de provocări.   
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Dincolo de schiţa scurtă a portretului unei personalități deosebite, al unui Om adevărat, 

elegant, dar discret, suntem îndreptățiţi să spunem că avem suficiente argumente pentru a-l aşeza 

în galeria personalităţilor care fac cinste ASE a Republicii Moldova, ASE București. 

Prof.univ. dr. Paul BRAN a crezut mereu că oamenii trebuie să aibă modele și idealuri în 

evoluțiile lor, perspective și șanse pentru prezent și viitor.  

Faptul că a reușit să se opună cu argmente, în mai multe rânduri, unor idei radicale, 

luptând pentru menținerea solidarității în societate, sunt dovezi ale caracterului puternic și 

profesionalismului laureatului nostru de astăzi. 

Prof.univ. dr. Paul BRAN, de-a lungul timpului, ne-a învățat să viețuim, să supraviețuim, 

dar și să conviețuim.  

Energia debordantă, daruirea totală, competența și, în egala masura, exigența cu care s-a 

implicat în tot ceea ce a făcutface, eleganța, elocvența și persuasiunea discursului său științific, 

remarcabilele rezultate obținute în decursul întregii sale activități pe multiple planuri, - știintific, 

didactic, managerial și social, nu au rămas fără ecou.  

Ele au fost recunoscute și apreciate în timp, la cele mai înalte niveluri, fiind răsplătit cu 

numeroase distincții. 

Pluralitatea preocupărilor sale, dinamismul şi permanenta implicare sunt reprezentate atât 

de responsabilităţile sale în instituțiile de învățământ superior economic cât și în societate. 

Cei care l-aau cunoscut pe Prof.univ. dr. Paul BRAN au remarcat spiritul său deschis, de 

sinceră comunicare, interesul viu pentru problemele altora şi capacitatea de a sprijini iniţiativele 

de certă valoare socială, ştiinţifică, menite să reconsidere adevăruri uitate sau acoperite de umbra 

unor nerealizări ale tranziției economice. 

Așadar, Prof.univ. dr. Paul BRAN a fost o personalitate de anvergură; economist 

remarcabil, om de cultură, cărturar, înțelept, mentor și îndrumător, om de echilibru, mediator la 

nivelul societății în numele valorilor umaniste. 

Pe scena publică Prof.univ. dr. Paul BRAN a fost un model de devotament pentru cauzele 

juste, un combatant fără odihnă contra intoleranței, sub toate formele pe care le îmbracă, un lider 

respectat al comunităţii academice din România și din Republica Moldova. 

 

3. Omagiu și Recunoștință 

 

Se cuvine astăzi, în acest cadru științific de înaltă ținută academică, prilejuit de Conferința 

Științifică anuală Internațională ”Competitivitate și inovare în Economia Cunoașterii” Chișinău, 

(23-24 septembrie 2022), Academia de Studii Economice din Republica Moldova, să ne aducem 

aminte de marile valori ale neamului, să ne îndreptăm inimile și faptele către promovarea și 

recunoașterea meritelor științifice ale marilor personalități ale lumii academice: Prof.univ.dr. 

Paul BRAN. 
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