Dezbateri de substanță la ICESS 2018, Conferința Internațională de
Economie și Științe Sociale
Academia de Studii Economice din București a găzduit luni, 16 aprilie 2018, The 1st
International Conference on Economic and Social Sciences – ICESS 2018.
În cuvântul său de deschidere, rectorul ASE București, domnul prof. univ. dr. Nicolae Istudor,
a subliniat importanța acestui eveniment: „Am gândit această conferință într-un context mai
larg, anume aniversarea a 105 ani de existență a ASE, având programate în această perioadă,
sub titulatura ASE 105, o serie de manifestări consistente, de înaltă ținută academică. De
asemenea, am ținut să organizăm neapărat prima ediție a acestei conferințe chiar în acest an
special pentru noi, toți românii, anul Centenarului României moderne. (…) Lărgind un pic
contextul, am gândit această conferință și în cadrul eforturilor de internaționalizare a
universității noastre, având invitați keynote speakers de renume, aflați astăzi în mijlocul nostru,
de la care avem cu toții de învățat și de la care ne dorim să fie sau să rămână parteneri pe termen
lung ai universității noastre”.
Mesaje de bun venit au adresat și doamna profesor Dalina Dumitrescu, prorector cu activitatea
de cercetare științifică, dezvoltare și inovare și domnul profesor Marius Profiroiu, prorector
relații internaționale.
Prima sesiune plenară a conferinței a fost moderată de domnul profesor Marius Profiroiu, în
cadrul acesteia susținând prezentări Pasquale MAMMONE, președinte Université d’Artois
(Franța) (Le système universitaire français: repères et évolution), Profesorul Cristian ȚIU,
Chair, School of Management, University at Buffalo (USA) (Irrational Institutional Investors:
Evidence from Natural Language Processing in Finance) și Peter NIJKAMP, Emeritus
Professor, Free University Amsterdam (the Netherlands), DHC of the Bucharest University of
Economic Studies (Towards a General Theory of Enabling Space: Review, Outline,
Application).
Cea de-a doua sesiune plenară a conferinței a fost moderată de doamna profesor Dalina
Dumitrescu, care a prezentat alți trei keynote speakers ce au adus informații pline de valoare și
de substanță în mijlocul comunității academice ASE: Dr. Lorna TREANOR, Assistant
Professor in Entrepreneurship and Innovation - Nottingham University Business School
(United Kingdom) (YES! Effective Entrepreneurship Education in Different Guises),
profesorul Christopher ABRAHAM, CEO & Head - Dubai campus and Sr. Vice President
(Institutional Development) at the S P Jain School of Global Management (United Arab

Emirates) (Designing Happiness for Productivity, Profitability & Prosperity) și Anatoly
KARPOV, Chess Grandmaster (Russian Federation) (Role of the Russian Federation in
Ensuring Food Security for the Worldwide Population).
În a doua parte a zilei, lucrările s-au desfășurat în cadrul celor opt track-uri paralele:
1. The Food Safety in the Context of Globalization
2. Current Research Opportunities in Finance, Business and Financial Reporting
3. Modern Approaches in Public and Private Organizations Management
4. Education 4.0: Innovative Systems and Technologies
5. Sustainable Business Models in the Context of Internationalization
6. Contemporary Business - between Sustainability and Waste
7. Sustainable Marketing
8. 100 Years of Economic Education & Research – Anniversary Workshop
Seara a fost încheiată o cina festivă, prilej de continuare, într-un cadru informal, dezbaterilor
inițiate în cadrul sesiunilor plenare și track-urilor conferinței.

