Ce înseamnă să fii student al FABBV?
Drăguţescu Andrei Alexandru
Program de studii universitare de masterat Fiscalitate, anul I

Suntem în anul „ASE 100” şi al 65-lea pentru Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci
şi Burse de Valori şi cred că este timpul pentru nostalgie! Acea nostalgie necesară care ne
face să vedem de unde am plecat şi ce am ajuns, acel impuls al dorinţei de performanţă,
care de multe ori am impresia că a fost cercetat, creat, urmărit şi perfecţionat la una din
catedrele de la Finanţe.
Am să încerc să spun cum mi-a fost subtil implantat acest impuls, şi de ce are el
legatură cu ASE Finanţe Bănci. Este vorba de tradiţie, şi anume a faptului că eu nu sunt
prima generaţie din familia mea care urmează cursurile acestei facultăţi; asemeni mamei
mele precum şi a mătuşii mele care au împărtaşit şi au rezonat cu aceleaşi noţiuni ale
valorii pe care facultatea le-a propagat în timp, astăzi şi eu sunt student aici. De accea vreau
să subliniez rolul definitor şi modelator pe care îl are aceasta în vieţile studenţilor ei.
Profesorii au fost cei care au adunat tineri visători, au creat un depozit la termen cu visurile
acestora şi l-au maximizat, l-au asigurat, i-au adăugat măsuri de avertizare timpurie, l-au
supravegheat prudenţial, au avut grijă ca visul să aibă un preţ corect într-o piaţă cu o
concurenţă imperfectă, l-au supus la teste de rezistenţă şi mai mult decât atât, l-au
înnobilat cu patina începutului de veac XX, cu rigoarea şi puterea educaţiei, cu amprenta
excelenţei.
Pentru mine să fii student al FABBV înseamna în primul rând privilegiul de a face
parte din tot acest mecanism al dedicării pentru formare şi aspiraţie înaltă. Pentru că aici
pe lângă legea randamentelor marginale neproporţionale, curbele lui Philips, bugetul
general consolidat, anuităţi, reasigurări proporţionale, instrumente de politică monetară,
solduri intermediare de gestiune, înveţi şi faptul că pentru ideal e nevoie de voinţă, pentru
voinţă e nevoie de conştientizare, pentru conştientizare e nevoie de raţiune, iar pentru

toate la un loc e nevoie de parteneriat, prietenie, şi înţelegere. Aflii că aici este locul unde
limită din performanţă tinde la infinit, unde imaginaţia se apropie asimptotic de realitate,
iar timpul devine solid, palpabil şi în ultimă instanţă prieten.
FABBV este şi rămâne fără îndoială o experienţă de neînlocuit şi de neuitat. Îţi oferă
locul în care să te dezvolţi, să fii remarcat şi să te desăvârşeşti în cariera profesională pe
care ai ales-o, prin centrele de cercetare, conferinţele cu teme economice, sesiuni de
comunicări ştiinţifice, cursuri şi seminarii şi îţi găseşte unghiul perfect pentru reflexia în
lumea selectivă şi competitivă a maximizării profitului. Un organism în perpetuă schimbare
atent la modificările pieţei şi la cerinţele europene şi mondiale şi care totuşi rezervă o
mare atenţie pentru trecut, astfel încât de multe ori ai impresia că semnătura regelui Carol I
nu s-a uscat încă pe documentul fondator şi realizezi că acea pată de cerneală pecetluieşte
destinele a generaţii de studenţi şi profesori, care respectă aceleaşi norme de conduită şi
aceleaşi principii şi reguli gravate adânc în acel început de secol al modernităţii, care fac din
FABBV o instituţie de învăţământ superior cu importanţă deosebită.
Pentru fiecare student în parte perioada trăită aici este unică şi irepetabilă, are
faţete diferite şi percepţii multiple, are texturi neobişnuite şi sentimente amestecate, are
amprenta trecutului sau siguranţa prezentului ori mirajul viitorului, are plus şi minus, are
reuniune, incluziune sau intersectie, are diferite anotimpuri, tonalităţi şi versiuni. Toate
acestea trebuiesc conştientizate, adunate, asumate, amintite şi împărtăşite pentru că doar
în acest fel vom putea înţelege ce înseamnă experienţa absolută oferită de FABBV.
Timpul va înainta printre secole, însă noi ne vom opri; important până atunci este să
ne întoarcem cu o reverenţă către Facultatea de Finanţe şi să îi mulţumim pentru faptul că
ne-a ajutat să ne regăsim şi ne-a învăţat să fim noi înşine.

