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În faţa istoriei
„Am fost generaţia Centenarului Academiei de Studii Economice din Bucureşti!” vom spune
mai târziu noi, cei care am avut bucuria, dar şi datoria aniversării acestui eveniment deosebit
de important din viaţa universităţii noastre. A fost, probabil, momentul central al mandatului
2012-2016, resimţit ca atare de toţi cei care au avut responsabilităţi în conducerea
universităţii şi s-au implicat în organizarea evenimentelor aniversare.
Primul secol de istorie al Academiei nu a fost unul liniştit, ci marcat de cele două războaie
mondiale, de mari distrugeri şi profunde schimbări politice care au distorsionat istoria
umanităţii. Aceste schimbări s-au resimţit mult mai acut în România după 1945, inclusiv aici,
în universitatea care are menirea să formeze elita economică a ţării.
Evocarea acestui trecut în acţiunile organizate de Academia de Studii Economice din
Bucureşti reprezintă mai mult decât un moment aniversar, înseamnă întoarcerea la valorile şi
aspiraţiile personalităţilor care s-au dedicat ridicării acestui aşezământ de cultură economică.
Toţi cei implicaţi în buna desfăşurare a sărbătoririi Centenarului, Consiliul de Administraţie,
Senatul, profesori, studenţi şi personal administrativ, au contribuit din plin la organizarea
manifestărilor omagiale din prima săptămână a lunii aprilie 2013. Timpul poate şterge din
memoria noastră detaliile sărbătoririi Centenarului ASE, însă această carte va rămâne.
Considerăm că apariţia ei este un gest de mulţumire şi de recunoştinţă faţă de oaspeţii de
seamă care ne-au fost alături, începând cu Preşedintele României şi incluzând, cu dragoste de
dascăli, elevii de liceu care ne-au păşit pragul chiar pe 6 aprilie 2013.
Lucrarea de faţă strânge laolaltă toate expunerile şi luările de cuvânt ale participanţilor la
sărbătorirea Centenarului. Ea se adaugă astfel documentelor ce stau mărturie precedentelor
aniversări ale fondării universităţii noastre. Din nevoia de a marca trecerea timpului şi de a-şi
analiza evoluţia, Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti a făcut un
prim bilanţ la împlinirea a 20 de ani de activitate şi apoi la întregirea unui sfert de veac.
Celebrarea semicentenarului s-a desfăşurat în 1968, luându-se în calcul prima promoţie de
licenţiaţi. Au mai avut loc şi alte aniversări: la împlinirea a 75 de ani şi, respectiv, 90 de ani.
Această lucrare depune o mărturie peste timp despre felul în care am reuşit să omagiem
Centenarul. Sperăm ca, peste 50 sau 100 de ani, cei care vor purta responsabilitatea
conducerii ASE-ului să răsfoiască această carte şi – poate – să se inspire în aniversările
viitoare din ceea ce am făcut noi astăzi.
Comprimăm timpul şi ne gândim la prima zi de cursuri, 1 noiembrie 1913, la modul în care
s-a desfăşurat ea şi la oficialităţile vremii care au participat atunci. Acestea, împreună cu
Nicolae D. Xenopol, Ministrul Industriei şi Comerţului, iniţiatorul legii de înfiinţare şi
ctitorul Academiei, cu membrii primului Consiliu de Administraţie şi cu studenţii s-au strâns
într-o sală, nu destul de încăpătoare, aflată la etajul 2 al unei clădiri de pe Calea Victoriei,
care astăzi nu mai există, pentru a se bucura de noua instituţie de învăţământ şi pentru a
asculta, printre alte cuvântări, pe cea a primului Rectorul al Academiei de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale din Bucureşti, prof. univ. dr. Anton Davidoglu, al cărui discurs îl
redăm şi în paginile ce urmează.
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Profesorul Ion N. Angelescu a fost Rectorul care a inaugurat noua clădire monumentală din
Piaţa Romană în 1926. Eforturile mult prea mari depuse pentru realizarea într-un timp foarte
scurt (1924-1926) a Palatului Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din
Bucureşti, în perioada grea de după război, aveau să-i grăbească moartea la doar trei ani de la
terminarea construcţiei. Profesorul Ion Răducanu a fost Rectorul care a dezvelit minunata
frescă din Aula Magna, operă monumentală realizată de Cecilia Cuţescu-Storck, a cărei
scrisoare de mulţumire se află în Muzeul ASE. Toţi Rectorii Academiei au participat, în
funcţie de priceperea fiecăruia, dar şi de vremuri, la ridicarea universităţii.
Marii profesori au fost nu numai creatori de şcoală, dar şi oameni politici implicaţi în
creşterea economică a ţării, care nu se putea face fără contribuţia acestei instituţii ce avea
menirea de a forma elita economică, pe cei responsabili de evoluţiile din toate domeniile
economice. Academia a sprijinit, prin profesorii ei, consolidarea Marii Uniri de la 1918 şi noi
trebuie să ne gândim cum vom întâmpina, peste doar trei ani, împlinirea unui secol de
existenţă a statului unitar român.
Ca universitate suntem tineri, am împlinit doar 100 de ani, dar acest lucru nu trebuie privit ca
un impediment, pentru că nici celelalte şcoli de profil din lume nu au cu mult mai mulţi ani
decât noi. Acest lucru a fost exprimat, într-o oarecare măsură, şi de cei care ne-au fost alături
cu prilejul sărbătoririi Centenarului. După ce evenimentele dedicate marii noastre aniversări au
trecut, privim cu mai multă încredere şi serenitate spre ziua de azi şi spre cea de mâine.
Timpul este singurul care dă măsura lucrurilor. Ce am fi noi astăzi fără acest secol care a
trecut? Ce am fi fără realizările celor care sunt trunchiul şi fructele copacului care a prins
rădăcini în urmă cu 100 de ani? Am avut onoarea de a marca aniversarea Centenarului, am
trăit momente emoţionante, am avut o mare responsabilitate faţă de cei prezenţi, dar avem o
mare responsabilitate şi faţă de cei ce vor răsfoi această carte-document, mărturie a faptului
că am fost aici timp de un secol. Am înfruntat timpul, am zidit conştiinţe, am avut raţiune şi
sentimente, nu ne-am lăsat învinşi. Istoria este scrisă de fiecare dată de învingători. Au fost
zile în care am privit doar spre trecut. Au urmat zile în care am prins acest trecut şi l-am
strâns pentru a-l dărui celor ce nu au avut acest privilegiu.
În era internetului, viteza vieţii cotidiene nu ne mai oferă, cel mai adesea, răgazul de a medita
asupra trecutului. Tinerii, cum este şi firesc, se gândesc în special la prezent şi la viitor şi mult
mai puţin la trecut. Nu trebuie să uităm că existăm astăzi – ca persoane, ca instituţie, ca ţară
– doar pentru că drumurile ne-au fost deschise de generaţiile trecute. Lucrarea de faţă este
un modest omagiu adus universităţii noastre şi oamenilor ei la împlinirea a 100 de ani de
existenţă. Se doreşte a fi încă o cărămidă în zidul recunoştinţei pentru activitatea celor care
au contribuit la apariţia şi dezvoltarea instituţiei fanion a învăţământului superior economic
din România.
Strângerea documentelor Centenarului ASE într-o carte este un act de cultură pe care avem
datoria să-l îndeplinim pentru ca aceste mărturii să nu se piardă. Am învăţat acest lucru de la
iluştrii noştri înaintaşi. Noi suntem doar o punte – am primit cu respect ştafeta trecutului şi o
încredinţăm cu speranţă celor ce vor veni.
Rector,

Preşedintele Senatului universitar,

Prof. univ. dr. Pavel Năstase

Prof. univ. dr. Răzvan Zaharia

Anton Davidoglu a absolvit Şcoala Normală Superioară
din Paris în 1897, a făcut specializarea în matematici
la Universitatea Sorbona, Paris, unde şi-a susţinut şi
doctoratul în 1900. A fost profesor la Universitatea din
Bucureşti (1905-1941) şi decan al Facultăţii de Ştiinţe din
Bucureşti (1937).
A făcut parte din comisia de pregătire a legii de înfiinţare a
AISCI. A fost numit profesor definitiv la AISCI prin Decretul
Regal nr. 5050 din 23 iulie 1913, la Catedra de Matematică
financiară aplicată, teoria şi tehnica asigurărilor. A fost
iniţiatorul cercetărilor româneşti în domeniul ecuaţiilor
diferenţiale ordinare sau cu derivate parţiale, contribuind la
dezvoltarea domeniului analizei matematice şi al ecuaţiilor
diferenţiale. În anul 1938 nu-l mai regăsim în corpul
profesoral al AISCI.

Anton Davidoglu (1876-1958)
Primul Rector al Academiei
de Înalte Studii Comerciale
şi Industriale (1913-1918)

Anton Davidoglu ocupă un loc de seamă în galeria marilor
matematicieni români, dedicându-şi întreaga activitate
îndeletnicirilor ştiinţifice: matematică, inginerie cadastrală
şi pedagogie aplicată.

La inaugurarea cursurilor Academiei Comerciale1
Cuvântarea rostită de către D-l A. Davidoglu,
cel dintîi rector al Academiei de Comerţ şi profesor universitar
Domnule Ministru,
Domnilor Colegi,
Doamnelor şi Domnilor,
Să-mi fie permis ca primul nostru omagiu să fie adresat d-lui ministru al industriei şi
comerţului [Nicolae D. Xenopol], omagiu de mulţumire pentru ideia şi înfăptuirea acestei
Academii, a cărei inaugurare festivă este onorată prin distinsa domniei sale prezenţă.
Cât a fost de dorită crearea acestei instituţiuni de tineretul nostru intelectual şi ce lacună
dispare astăzi din învăţământul nostru practic superior prin întemeierea acestui înalt
aşezământ cultural, se vede, în chip strălucitor, din numărul imens şi neaşteptat al celor
înscrişi cari – simţind adânc nevoia existenţii unei Academii superioare de comerţ, îi cer azi
ospitalitatea cu atâta entuziasm şi cu atâta stăruinţă! În numele lor vă adresez, Domnule
Ministru, expresiunea sentimentelor alese de recunoştinţă şi mulţumire pe cari vi le
păstrează şi doresc din inimă ca succesele viitoare să răspundă din ce în ce mai mult

1

Din „Noua revistă română” No. 21, Duminecă 10 Noembrie 1913 – vol. XIV, apud Douăzeci de ani de activitate a
Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti. 1913-1933. Privire critică, Institutul de Arte Grafice şi
Editură „Tiparul Românesc” S.A. – Bucureşti, pp. 13-16. (Reproducerea articolului s-a făcut cu respectarea
ortografiei vremii.)
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aşteptărilor Domniei-Voastre şi să îndreptăţească în ochii tuturora şi totdeauna necesitatea
acestei noui orientări, pe cât de utilă, pe atât de urgentă şi de hotărâtoare.
Scopul acestei instituţiuni va fi să complecteze instrucţiunea şi educaţiunea economică a
viitorilor factori producători, a elementului sârguitor şi priceput, de mâine chemat să
decidă de soarta neamului nostru întreg.
Şi pentru ca să se poată isbuti, repede şi bine, aşa după cum o reclamă împrejurările
prezente, la fiecare pas, trebue să făptuim o muncă nouă, trebuie să îmbunătăţim neîncetat
învăţământul nostru comercial, industrial şi agricol: soarta celui dintâiu cade direct în
sarcina şi răspunderea acelor grupaţi în jurul acestei instituţiuni. Aici ne vom putea
desăvârşi munca; problemele mari de un interes vital sunt problemele analizate şi limpezite
şi prin şcoală; aci se adună materialul bogat al experienţei; aci se întâlneşte abnegaţiunea
sufletelor tinere dornice de lumină; aci se făuresc armele cu cari va trebui să ieşim pe
câmpul de luptă de azi înainte pentru cucerirea emancipării şi înfloririi noastre economice;
aci se iscăleşte dreptul sau renunţarea la viaţă a unei naţiuni.
Lăsând la o parte învăţământul elementar, preocuparea unei instrucţiuni mai complecte se
întâlneşte abea în cursul secundar; în timp de 8 ani de curs liceal se pregăteşte terenul
prielnic al culturii omului matur, acel teren în care sămânţa prelegerilor academice să
încolţească, dând naştere unei tulpini puternice şi sănătoase şi, treptat, treptat, adăogând
la miezul unui fruct întreg şi negrăbit. Îndrumarea generală dela început, aşternută pe
baze solide, ia cu timpul, cu vârsta şi în raport cu aptitudinea, forma specializărei,
determinând alegerea unei profesiuni: fie juridică, fie literară, fie ştiinţifică. Şi de multe ori
această specializare este consacrată de o serie întreagă de titluri academice: cerinţele
mediului în care ne găsim au mers şi merg din ce în ce mai departe, impunând probe noui şi
făcând selecţiuni din ce în ce mai riguroase. Câţi dintre tinerii de azi, din cauza progresului
neîncetat al ştiinţei, nu consideră ca insuficiente cunoştinţele în virtutea cărora şi-au luat o
licenţă: numărul doctorilor în diferite specialităţi sporeşte în chip uimit: mai ales dacă ne
referim la ceeace se petrecea în trecut, şi la un trecut foarte apropiat, 10-15 ani în urmă, ne
putem da şi mai bine seama cât de intensivă şi cât de încordată este şi va fi activitatea celui
care se specializează.
Cum se petrec însă lucrurile în ţara noastră cu învăţământul comercial, industrial şi
financiar? În acelaş interval de timp în care, pentru celelalte activităţi de abea se pregăteşte
terenul culturei ulterioare de care vorbeam mai sus, după absolvirea unei simple şcoli
comerciale se făureşte întregul bagaj intelectual al viitorului comerciant, industriaş sau om
de finanţe.
Aceasta este o imposibilitate şi de aici provine şi faptul că s’a atribuit multă vreme un rol
secundar acestei ramuri de activitate; toate aceste anomalii provin din faptul că îndată ce
este vorba de comerţ, industrie, finanţe, nu se are în vedere decât latura pur practică, nu se
observă decât lucrurile mici ale acestor activităţi şi, pornind dela acest punct de vedere, au
fost în mod natural considerate ca ocupaţiuni inferioare celorlalte.
Ce-ar rămâne din vasta ştiinţă juridică, dacă studiul ei s’ar reduce la partea pur practică,
la cunoştinţele necesare rezolvării chestiunilor curente cari formează — de netăgăduit —
imensa majoritate a cazurilor ce se prezintă în viaţa zilnică a juristului?
Această amputare ar fi o monstruozitate de oarece problemele cari se prezintă în ştiinţa
juridică cer o cultură specifică şi mai ales o cultură generală atât de îngrijită, în cât să fie
posibil cercetătorului să vază chestiunea sub un unghiu cu totul altul ca cel al simplului
practician.
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Viaţa economică de azi pretinde specialişti solid pregătiţi; comerţul, industria, agricultura,
finanţele îşi sporesc neîncetat câmpul de activitate şi, lărgindu-şi mereu orizontul, caută
mijloace noi de înavuţire; în această cercetare, diplomaţii acestei instituţiuni vor fi chemaţi
să contribue cu energia şi cu pregătirea lor, întregindu-şi cunoştinţele de până acum şi
aproiindu-şi un material nou, indispensabil în desfăşurarea unei activităţi comerciale; în
chipul acesta se va stabili convingerea că avem aface cu o ştiinţă complexă şi, în acelaş
timp, cu o artă minunată, ale cărei taine nu se descopăr decât minţilor studioase; în chipul
acesta va dispărea credinţa că industria şi comerţul se învaţă şi se ridică prin practica
scurtă şi empirică a acelora cari n’au putut învăţa carte în viaţa lor, căutându-şi un azil în
ateliere sau bănci, fiindcă au neglijat să-şi hrănească inteligenţa în direcţiunea muncii
intelectuale; în chipul acesta se va vedea cât sunt de nenumărate şi de grele probleme
economice, chiar pentru specialişti.
A venit de mult vremea ca să avem o concepţie limpede şi constantă despre „comerţul,
industria, şi agricultura ţării noastre”, acestea sunt cele trei isvoare din cari se alimentează
rodul ogoarelor, sporul meseriilor şi prosperitatea întreprinderilor; acestea la un loc
constituesc siguranţa obştească a zilei de azi şi măresc încrederea în eforturile zilei de
mâine. Ştiinţa comercială şi industrială dispare dacă totul se mărgineşte la rolul obscur şi
timid al detailistului mărunt sau a funcţionarului comercial neînsemnat, a cărui
preocupare nu este de multe ori decât câştigul imediat.
La ce s’ar reduce rolul unei şcoale superioare de comerţ, dacă activitatea comerciantului
s’ar restrânge numai la agonisirea traiului său comod, fără nici o legătură sau chiar în
conflict cu interesele generale?
Comerciantul de azi, ca şi conducătorul de bancă ca şi întreprinzătorul diriguitor al unei
industrii, ca şi agricultorul instruit, pe lângă cunoştinţele tehnice şi imediate ale profesiunii
lor, au nevoie de o adevărată enciclopedie; fără o cultură generală serioasă, o specializare
nu este posibilă; rezolvarea chestiunilor economice nu este nici ea posibilă fără erudiţiunea
întreagă a cercetătorului economic; rolul unui simplu practician este cu totul secundar,
dacă nu şters, faţă de rolul prodigios al comerciantului luminat, trecut prin şcoală, prin
această minunată instituţiune socială care îndeplineşte în Stat o funcţiune tot aşa de
ridicată şi de trebuincioasă ca oricare dascăl universitar distins sau ca ori care conducător
politic priceput. Relaţiunile comerciale internaţionale cu apriga luptă a concurenţii pentru
cercetarea de noui mijloace de producţiune şi găsirea de noui debuşeuri, studiul aprofundat
al pieţelor străine şi al convenţiunilor comerciale; analizarea momentelor de criză şi
prevenirea lor: lupta contra formidabilelor asociaţiuni intitulate „trusturi",
comercializarea ştiinţifică a imenselor izvoare de producţiune naţională, toate aceste sunt
tot atât de dificile ca toate problemele mari ce se întâlnesc în celelalte ramuri de ştiinţă
consacrată: de aceea trebue să înălţăm nivelul culturii noastre generale, numai astfel fiind
în măsură să îmbrăţişem cu mintea suprafaţa imensă a mişcărilor economice. Deci la
întrebarea „Care este scopul acestei instituţiuni?” răspund lămurit că nu voim a forma
tineri, cari să nu fie în stare decât să execute în mod mecanic un număr mai mult sau mai
puţin restrâns de lucrări, ce-au învăţat deja în trecerea lor prin învăţământul nostru, după
cum nu ne-am gândit niciodată ca să cădem în celălalt extrem, formând speculanţi de
ştiinţă abstractă; vom urmări neîntrerupt şi cu toată ardoarea, atingerea unei ţinte duble:
pe lângă partea practică, partea mecanică a pregătirii, vom cultiva în acelaş timp, în
armonie şi cu metodă, gândirea ştiinţifică, aceasta singură deschizând orizonturi largi
asupra studiului şi alimentând admirabila putere a generalizării sprijinită pe intuirea
concretă a lucrurilor.
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De aceea vedem în structura acestei şcoale, pe de o parte cursurile practice de limbi,
lucrările de comptabilitate, biuroul comercial, technica băncilor, iar pe de alta dreptul civil,
dreptul comercial, economia politică, ştiinţa şi legislaţia comercială, studiul tratatelor şi
convenţiunilor comerciale pentru completarea culturii economice generale. In acest mod
studenţii noştri bine pregătiţi vor putea fi elemente luminate pentru instituţiunile noastre
publice şi particulare, încredinţându-li-se şi conducerea marilor întreprinderi comerciale,
industriale sau financiare: din aceste elemente se va recruta mai târziu personalul didactic
al şcoalelor comerciale deja existente şi a celor cari — neîndoios — se vor creia în viitor.
Această Academie trebue să devină un focar, în jurul căreia să se concentreze şi de care să
depindă întreaga activitate intelectuală economică; pentru aceasta nu pot insista în
deajuns asupra necesităţii concursului preţios al Camerilor noastre de comerţ, cari au
răspuns apelului nostru, întotdeauna, într’un chip demn de toată lauda.
În ce stadiu se găseşte actualmente această instituţiune?
Primul an de studiu este complect organizat cu următoarele materii: 6 cursuri: Elemente de
drept civil cu desvoltări asupra obligaţiunilor, contractelor speciale, gajului privilegiilor şi
ipotecilor; Economia politică şi istoria doctrinelor economice, economia naţională;
Comptabilitatea comercială; Statistica (în special economică); Matematica financiară
aplicată; Teoria şi technica asigurărilor; Fizica şi chimia industrială aplicate; 4 conferinţe:
Industria şi meseriile în România cu legislaţia lor; Geografia economică cu desvoltări
asupra pieţelor Orientului; Corespondenţa şi convorbirea germană; Corespondenţa şi
convorbirea franceză; 3 cursuri libere: engleză, italiană şi economia rurală.
Corpul profesoral este complect întocmit, iar numărul studenţilor înscrişi este de 603 dintre
cari 15 scutiţi de taxa de înscriere; 34 fete şi 569 băeţi; 107 străini şi 486 români; 100 cu
liceu, 29 cu echivalenţe şi 474 cu şcoala comercială.
Atingând planul de muncă, în linii mari, Academia va da o deosebită atenţiune studiului
limbilor, fiindcă aceasta formează baza esenţială pe care se poate aşterne temelia unei
serioase vieţi comerciale şi industriale. Trebue ca absolvenţii Academiei să se exprime cu
uşurinţă cel puţin în două limbi străine şi să fie capabili de a redacta o corespondenţă
comercială străină fără greşeală. Este hotărît ca în timpul cursului unei limbi străine, atât
lecţiunea cât şi întreaga convorbire să fie exclusiv în limba respectivă; nici o excepţiune nu
se va admite la această măsură. Mai mult, având în vedere numărul atât de mare al
studenţilor înscrişi, vom propune consiliului de administraţie al Academiei ca din fondurile
proprii ale instituţiunii să angajăm asistenţi străini, cari împreună cu conferenţiarul
respectiv să facă adevărate seminarii de limbă, grupând auditorul în serii de cel mult 3o-40
elevi, ca astfel profesorul să aibă posibilitatea de a lucra individual cu fiecare student.
Astfel sunt organizate şcoalele superioare din străinătate; în treacăt menţionăm l’École des
hautes études commerciales et industrielles din Paris, unde funcţionează 6-7 conferenţiari
de limba germană şi fiecare elev ajunge să-şi pregătească conferinţa lui; numai în acest
mod se poate ajunge la predarea practică a unei limbi.
Legea prevede pentru anii viitori înfiinţarea unui biurou comercial, în care se vor practica
complet, în mod fictiv, toate operaţiunile comerciale cari se întâlnesc în viaţa economică a
unui Stat, aşa în cât trecerea de pe băncile Academiei în însuşi acest vârtej economic să se
facă în modul cel mai natural şi fără ca să surprindă întru nimic pe noul absolvent.
Instalăm deasemenea în acest moment chiar o secţiune de dactilografie, astfel ca în cel mult
6 luni toţi studenţii doritori să cunoască întrebuinţarea maşinelor de scris, s’o poată face.
Între mijloacele pe cari le-am ales pentru atingerea ţintei ce ne-am propus este publicarea
integrală a cursurilor, lecţie cu lecţie, şi în aşa mod ca studenţii să le aibă la îndemână şi cu
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cea mai mare regularitate. Pentru aceasta, în urma înţelegerii cu toţi domnii profesori,
rectorul ia asupra-şi publicarea unui buletin care va apare odată sau de două ori pe lună.
O a doua măsură pentru înlesnirea vieţii intelectuale în Academie e amenajarea a două săli
de lectură cu bibiliotecile lor, săli cari vor funcţiona, sper, chiar din cursul lunei acesteia.
Pe de o parte studenţii vor găsi aici un material didactic complect şi vor avea deci
posibilitatea a-şi întregi cunoştinţele de cari au nevoe, pe de altă parte se va stabili astfel o
legătură între studenţi şi Academie, legătură ce ne vom sili să o menţinem chiar după
absolvirea celor trei ani.
Toate aceste puncte sunt ca şi realizate şi rezultatele lor bune vor putea fi constatate în
scurt timp. Intenţiunile noastre trebue să meargă şi mai departe; e absolut indispensabil ca
cel puţin odată în fiecare an să se organizeze călătorii de studii mai ales în Orient, ale cărui
pieţe comerciale au atâtea legături cu ale noastre şi cari reprezintă pentru noi un interes
imens în problemele de export; mai mult, va fi necesar ca din fondurile proprii ale
Academiei să se creeze burse pentru diplomaţii eminenţi ai şcoalei şi cari să aibă
însărcinări de studii bine definite în cutare sau cutare mare centru european.
Dacă, domnilor, aş mai avea un deziderat de făcut, e acel al aducerii de conferenţiari
străini cunoscuţi, din străinătate, cari să facă din când în când, câte 10-15 conferinţe
asupra subiectelor de actualitate, în legătură cu studiile din Academia noastră. Este de
netăgăduit că acesta e unul din mijloacele cele mai eficace pentru a da viaţă unei
instituţiuni ca a noastră.
Pentru toate acestea va trebui ca fondul propriu al Academiei să fie cât mai ridicat posibil;
onor. Camerile de comerţ din întreaga ţară şi iniţiativa privată ar putea face un serviciu
vital acestei instituţiuni menită, după cum am spus mai sus, ca să ajungă regulatorul
intelectual al întregii activităţi economice.
Şi acum, domnilor, înainte de a sfârşi, ţin ca să declar un lucru în ce priveşte corpul
profesoral; când este vorba de a pune în picioare o instituţie de această amploare — a-şi
face datoria întreagă nu este de ajuns; e vorba de un apostolat. Am convingerea, domnule
ministru, că veţi avea satisfacţia de a constata în viitor că corpul profesoral îşi ţine deplin
angajamentul ce-l ia acum în mod solemn. În ceea ce vă priveşte pe d-voastră, domnilor
studenţi, nu vă pot recomanda decât să vă faceţi întreaga datorie, aşa cum vă asigurăm că
ne vom face-o noi; şi mai ales căutaţi ca munca d-voastră să aibă cea mai mare
regularitate, distribuind-o egal chiar de la începutul anului. Nu veţi lua în nume de rău
dacă vă vom chema la examene parţiale din când în când; neplăcerile ce veţi avea astfel vor
fi în întregime răsplătite prin soliditatea cunoştinţelor căpătate în acest mod şi în uşurinţa
cu care veţi aborda examenele de fine de an.
Cu aceste recomandări şi cu o discretă aluziune la atenţia deosebită pe care veţi depune-o în
felul dvs. de a vă conduce, la punctualitatea şi exactitatea atât de necesară carierii în care
vă îndrumaţi, începem primul an de muncă al nouei instituţiuni.

A. DAVIDOGLU
Rectorul Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale
Profesor universitar
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universităţii noastre şi vreau să-i mulţumesc că, iată, în condiţiile unei agende foarte încărcate,
şi-a făcut timp să vină la această întâlnire.
După cum se ştie deja, ne pregătim pentru o mare sărbătoare: Academia de Studii Economice
din Bucureşti serbează anul acesta 100 de ani de existenţă. Este o perioadă lungă de timp,
bogată în evenimente. În acest context festiv, ne-am gândit să inaugurăm un ciclu de
conferinţe pe probleme importante din economia reală, la care să invităm specialişti de
marcă. Conferinţa domnului academician este prima din acest ciclu, care va fi unul
permanent.
Există o relaţie deosebită între Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Banca
Naţională a României, avem proiecte comune – unul se numeşte „Academica” –, adevărate
schimburi de experienţă, la care conducerea universităţii, cadrele didactice şi studenţii noştri
sunt invitaţi să participe.
Trăim vremuri foarte grele, iar actuala criză globală impune universităţilor schimbarea
strategiilor de dezvoltare, strategii care trebuie să aibă în vedere o mai bună direcţionare a
absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă. Avem şi sondaje care scot în evidenţă procentul în
care absolvenţii Academiei de Studii Economice ajung pe piaţa forţei de muncă. Practic, după
ultimele informaţii pe care le deţinem, o treime dintre aceştia îşi găsesc un loc de muncă în
primele trei luni, iar jumătate în primele şase luni, fapt ce contează foarte mult. 92% dintre
absolvenţii Academiei de Studii Economice sunt angajaţi, prin urmare avem un procent de
8% de neangajabilitate, care este sub procentul de şomaj pentru grupa de vârstă
corespunzătoare.
În procesul de formare a studenţilor, partea de aptitudini trebuie să capete o pondere din ce
în ce mai mare şi dorim ca, prin aceste conferinţe, să îmbunătăţim şi să creştem gradul de
pregătire al acestora.
Ne pregătim, aşa cum spuneam, pentru o mare
sărbătoare. După cum ştiţi, Preşedinţia
României ne-a conferit ieri, 26 martie 2013,
Ordinul şi Medalia „Meritul pentru Învăţământ”
în gradul de Comandor – şi suntem foarte
mândri (vezi Anexa 4). Iar miercurea viitoare,
peste exact o săptămână, în Aula Magna va fi
Senatul festiv al Academiei de Studii Economice,
unde vom avea oaspeţi importanţi din ţară şi din
străinătate. Pentru a marca Centenarul ASE şi
pentru a face cunoscută istoria noastră de 100
de ani, un colectiv numeros de autori, membri ai
comunităţii noastre academice, a scris o carte
omagială, intitulată Academia de Studii
Economice din Bucureşti. Un secol de existenţă. Cu permisiunea dumneavoastră, aş dori să
ofer primul exemplar domnului Guvernator în semn de mulţumire pentru tot ceea ce a făcut
şi pentru ce va face de acum încolo pentru universitatea noastră.
Domnule Guvernator, vă rog să primiţi această carte! Am scris-o despre noi înşine şi
povestim în paginile ei tot ceea ce s-a întâmplat din 1913 până astăzi.
Cred că suntem cu toţii nerăbdători să îl ascultăm pe domnul Guvernator al BNR. Conferinţa
de astăzi are un titlu de mare actualitate, care ne interesează pe toţi, pentru că, în ultimă
instanţă, când vorbim de bani şi de politicile monetare, fiecare cetăţean al ţării este foarte
interesat. Domnule Guvernator, vă invit să luaţi cuvântul!

27 MARTIE 2013

21

Cuvântul academicianului Mugur Isărescu,
Guvernatorul Băncii Naţionale a României
Domnule Ministru,
Domnule Rector,
Distinşi Dascăli,
Dragi Studenţi,
Distinsă Asistenţă,
Sunt onorat şi totodată emoţionat că particip, în
acest cadru solemn, la deschiderea seriei de
evenimente care marchează împlinirea a 100 de
ani de la întemeierea Academiei de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale. Aniversăm o instituţie
care a contribuit esenţial la consolidarea culturii
universitare moderne din România şi, cu deosebire, a culturii economice, şi care s-a dovedit
în timp un veritabil centru de formare a elitei intelectuale naţionale.
Spun că sunt şi emoţionat pentru că, de câte ori revin în această aulă şi aud imnul academic,
privesc acolo sus şi-mi aduc aminte că, în urmă cu mai mulţi ani, în 1967, devenisem student
al acestei nobile instituţii academice; iar aici, la acest prezidiu, se aflau personalităţi care, în
acea perioadă – dominată de nenumărate îngrădiri –, ne-au ajutat să ne formăm ca oameni,
să ne afirmăm ca intelectuali pentru naţiunea română.
Deşi în percepţia publică persoana mea este, de regulă, asociată, înainte de toate, cu Banca
Naţională a României, vă mărturisesc că formarea mea profesională este legată, în mare
măsură, de Academia de Studii Economice, unde mai întâi am fost student, iar apoi dascăl.
Acesta este, probabil, şi motivul pentru care am promovat, la Banca Naţională, colaborarea
cu instituţiile academice, am iniţiat proiecte ale băncii centrale în domeniul academic şi
le-am orientat, cu precădere, către mai toate instituţiile de învăţământ universitar. Academia
de Studii Economice s-a dovedit un partener solid al Băncii Naţionale. Sper că şi Banca
Naţională, domnule Rector, s-a dovedit, de asemenea, un partener de nădejde pentru
dumneavoastră.
Trebuie să mărturisesc că am găsit în Banca Naţională un câmp propice pentru o astfel de
colaborare, fiindcă foarte mulţi dintre cei care lucrează la BNR sunt absolvenţi ai acestei
instituţii de învăţământ superior. În prezent (martie 2013 n.r.), opt dintre membrii
Consiliului de Administraţie sunt absolvenţi ai ASE, iar cinci dintre ei sunt şi cadre didactice.
În istoria postdecembristă a Băncii Naţionale, ca să nu merg mult mai departe, mulţi membri
ai Consiliului de Administraţie au fost profesori la ASE şi aş vrea să-i menţionez numai pe
doi dintre cei care merită omagiile noastre: profesorul Costin Kiriţescu şi profesorul
Constantin Ionete.
Porţile Băncii Naţionale au fost, sunt şi vor fi întotdeauna deschise – sunt sigur că şi cei care
ne vor urma vor face acelaşi lucru – pentru studenţi, pentru profesori, pentru colaborarea cu
unităţile de prestigiu ale învăţământului economic românesc, cu ASE-ul, pentru că, vrem, nu
vrem, trebuie să recunoaştem, ASE-ul este centrul învăţământului universitar economic din
România, adevăr recunoscut şi de clujeni, şi de timişoreni, şi de ieşeni.
Ca reprezentant al Băncii Naţionale (instituţie întemeiată în secolul al XIX-lea, în 1880) şi, în
acelaşi timp, ca membru al Academiei Române şi ca preşedinte al Secţiei economice şi de
ştiinţe sociale şi juridice a Academiei (o altă instituţie venerabilă a societăţii româneşti
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moderne, care datează tot din secolul al XIX-lea, din 1866), adresez un salut Academiei de
Studii Economice în momentul debutului său în clubul instituţiilor care au depăşit cu succes
un secol de viaţă. Felicitări ASE şi la mulţi ani! Acest adevărat test al unei instituţii
emblematice pentru orice naţiune reflectă importanţa rolului jucat în dezvoltarea societăţii
româneşti şi capacitatea ei de a înfrunta capriciile istoriei, care nu au fost nici puţine, nici
uşor de trecut.
Domnule Rector, cu îngăduinţa dumneavoastră, vă adresez o rugăminte în nume personal.
Când o instituţie de învăţământ superior împlineşte o asemenea vârstă venerabilă, face un
inventar al generaţiilor de absolvenţi. Există în lume o tradiţie ca, într-o familie, şi tatăl, şi
fiul, şi nepotul să fi absolvit aceeaşi facultate. Eu cred că ASE-ul poate să prezinte o asemenea
listă. Vă rog să treceţi şi familia mea pe
această listă: tatăl meu a absolvit Academia
de Înalte Studii Comerciale la sfârşitul anilor
’40, eu am absolvit ASE-ul la începutul anilor
’70, iar fiica mea, Lăcrămioara, la mijlocul
anilor ’90. Un foarte frumos ciclu de 25 de
ani, pe care, trebuie să mărturisesc, nici eu,
nici tatăl meu nu l-am planificat. Asta ca să
vedeţi că planificarea are limite serioase…
De la înfiinţarea sa, Academia de Studii
Economice şi-a îndeplinit cu strălucire
menirea, a format generaţii întregi de specialişti pentru economia românească şi a consolidat
cadrul de afirmare pentru specialişti iluştri: Angelescu, Xenopol, Madgearu, Slăvescu. Lista
este lungă şi vă amintesc că o parte dintre aceste personalităţi au lucrat la Banca Naţională.
Această legătură nu este deloc întâmplătoare. Nu avem dreptul să uităm că Academia a
beneficiat de aportul unor personalităţi de excepţie. Aici au predat mari profesori, predau şi
acum mari profesori.
Sărbătorim 100 de ani de la înfiinţarea ASE şi nu rezist tentaţiei de a vorbi despre ciclurile
economice. Acum 100 de ani se prăbuşea etalonul aur şi apăreau sistemele monetare hibride.
Nu ştiu dacă se revine la aur după o sută de ani, dar pare firesc să vorbim despre cicluri lungi,
pentru că etalonul aur apăruse cu alţi o sută de ani în urmă, după bătălia de la Waterloo, în
1815. Pentru a descifra viitorul ciclu lung avem nevoie de economişti cu viziune, de
economişti foarte bine pregătiţi. Academia de Studii Economice, ca şi alte instituţii de
învăţământ din România, poate să dea ţării această „şarjă” de economişti cu foarte bună
pregătire.
În 1971, când am terminat ASE-ul, se prăbuşea sistemul postbelic, sistemul Bretton Woods.
Criza ce se declanşase atunci – criza petrolului, criza aurului, criza sistemului financiar
internaţional – a accelerat acele procese transformatoare ce au urmat anului 1971 şi a dus la
cursuri de schimb flotante, flexibile, la pieţe libere, după o perioadă de puternică
reglementare a pieţelor. Pentru că anul 1931 poate fi considerat anul în care a început un
proces de reglementare, un alt ciclu, după ce în 1929 se declanşase o puternică criză globală.
Iar acum, după ce în 2008 s-a declanşat din nou o mare criză, asistăm la începutul unei alte
perioade. Este vorba de un alt ciclu de 40 de ani?
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tempera euforia care a alimentat bula speculativă şi a condus la declanşarea crizei financiare
şi economice globale din 2007-2008.
În ceea ce priveşte prima linie a criticii, este important de subliniat că nu există un conflict pe
termen lung între stabilitatea preţurilor şi creşterea economică – politicile monetare care
menţin inflaţia la niveluri reduse asigură un mediu adecvat pentru creştere economică relativ
înaltă şi sustenabilă. În plus, abandonarea prevalenţei obiectivului stabilităţii preţurilor ar
echivala cu revenirea la o conduită a politicii monetare care istoric s-a dovedit
contraproductivă. În plus, chiar conduita de facto a băncilor centrale a fost una flexibilă,
departe de a fi indiferentă la evoluţiile altor variabile macroeconomice decât inflaţia.
De altfel, în majoritatea economiilor emergente care au adoptat ţintirea directă a inflaţiei
drept cadru al politicii lor monetare, inclusiv România, s-a manifestat preferinţa pentru
implementare a strategiei într-o manieră flexibilă. O raţiune majoră a acestei opţiuni o
constituie tocmai magnitudinea şi frecvenţa mai mare a şocurilor de ofertă în aceste
economii, care este generată de: ponderea relativ ridicată a agriculturii în PIB şi a alimentelor
în IPC, impactul relativ mai mare al fluctuaţiilor preţurilor materiilor prime, precum şi
existenţa unei ponderi relativ ridicate a preţurilor administrate în IPC în contextul necesităţii
alinierii acestora la preţurile externe. În condiţiile dominanţei şocurilor de ofertă, inflaţia a
tins să rămână relativ ridicată în economiile emergente și în perioada postcriză.
În ceea ce priveşte cea de-a doua linie de argumentaţie, care vizează conflictul dintre
stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară, criticile sunt justificate într-o anumită
măsură: înainte de declanşarea crizei globale, prevala ideea că pieţele financiare funcţionează
corect în cea mai mare parte a timpului şi au capacitatea de a se autoregla. A devenit însă
evident că apariţia bulelor speculative este inerentă funcţionării piețelor financiare (Minsky,
1992) şi că este mult mai costisitoare curăţarea consecinţelor crizei decât intervenţia timpurie
a autorităţilor pentru limitarea sau corectarea dezechilibrelor (Issing, 2008; Stiglitz, 2010).
Cu toate acestea, politica monetară nu este cea mai potrivită pentru a acţiona în acest sens,
întrucât rata dobânzii, instrumentul de care dispune, este insuficientă pentru a gestiona
concomitent stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară. Este dezirabilă utilizarea unui
instrument dedicat, reglementarea macroprudenţială, fără a exclude de plano intervenţia
politicii monetare.
Nici stabilitatea preţurilor nu poate fi garantată doar de comportamentul politicii monetare,
oricât de restrictive ar fi coordonatele pe care s-ar plasa, întrucât aceasta nu poate compensa
decât parţial şi pe termen scurt lipsa susţinerii din partea celorlalte politici economice. O
politică fiscală care generează deficite crescânde şi acumulare de datorie, fără un angajament
de reducere a acestora în viitor, este de natură a genera inflaţie şi a împovăra suplimentar
politica monetară.
Doamnelor şi domnilor,
Vă rog să-mi permiteţi acum să fac referire la cazul României. Pe tot parcursul perioadei
postaderare – dar și în anii anteriori intrării în Uniunea Europeană – Banca Naţională a
României a imprimat politicii monetare un caracter anticiclic. Cu toate acestea, contextul în
care a trebuit să acţioneze politica monetară i-a limitat considerabil eficacitatea în ceea ce
priveşte atingerea ţintelor de inflaţie – elementele principale ale acestui context sunt
coordonatele altor politici economice, dominanţa şocurilor de natura ofertei, precum şi
gradul ridicat de substituţie valutară.
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În absenţa unui sprijin consistent şi de durată din partea celorlalte politici economice
(fiscală, de venituri), exista riscul ca stabilitatea preţurilor să fie realizată în detrimentul altor
echilibre macroeconomice, ceea ce s-ar fi dovedit a fi, în ultimă instanță, un proces
autoreversibil. De exemplu, este evident că, pe fondul intrărilor masive de capital, creşterea
ratelor dobânzilor pentru menţinerea ratei inflaţiei la un nivel scăzut şi stabil ar fi avut drept
rezultat aprecierea suplimentară a monedei naţionale şi majorarea deficitului de cont curent.
La fel de evident este că, în perioada 2009-2010, când economia românească s-a aflat într-o
recesiune amplă, forţarea îndeplinirii ţintelor anuale de inflație printr-o restrictivitate sporită
a politicii monetare ar fi adâncit şi mai mult declinul economic. În plus, asigurarea stabilităţii
preţurilor nu este garantată doar de comportamentul politicii monetare, oricât de restrictivă
ar fi aceasta. De altfel, conduita expansionistă a politicilor fiscală şi salarială în 2007-2008 a
accentuat caracterul ciclic al evoluţiilor din economie şi a epuizat spaţiul de manevră al
acestor politici în stimularea economiei ulterior începerii manifestării efectelor crizei globale,
astfel încât acestea nu au putut reveni la o conduită anticiclică, de natură să reducă gradul de
împovărare a politicii monetare cu obiective care, cel puţin pe termen scurt, intră în conflict
cu stabilitatea preţurilor.
În ceea ce priveşte dominanţa şocurilor de ofertă, care acţionează simultan în sensul creşterii
preţurilor şi adâncirii deficitului de cerere, trebuie amintită în primul rând ponderea ridicată,
de aproape o treime, pe care o au alimentele în coşul de consum. Această pondere, de departe
cea mai ridicată în rândul statelor membre, face ca impactul unor şocuri adverse la nivelul
preţurilor agroalimentare să afecteze într-o măsură mult mai mare decât în cazul altor state
evoluţiile inflaţiei la nivel agregat. În al doilea rând, nu pot fi ignorate şocurile generate de
modificări ale regimului impozitelor indirecte – precum majorarea cotei standard a TVA cu
5 puncte procentuale la 1 iulie 2010 sau creşterea accizelor aferente produselor din tutun,
băuturilor alcoolice şi carburanţilor –, precum şi ajustările de preţuri administrate, pe fondul
măsurilor de liberalizare a pieţei energiei electrice şi gazelor naturale.
Gradul înalt de substituţie valutară a generat, la rândul său, constrângeri la adresa politicii
monetare, atât din perspectiva funcţionării mecanismului de transmisie (cu impact asupra
eficacităţii), cât şi din punct de vedere al asigurării stabilităţii financiare (cu impact asupra
spaţiului de manevră). Astfel, funcţionarea standard a canalului cursului de schimb a fost
afectată de distorsiuni, gradul ridicat de îndatorare în valută făcând ca efectul de avuţie şi
bilanţ să compenseze sau chiar să domine impactul stimulativ la nivelul exportului net al unei
deprecieri a leului. Acelaşi grad ridicat de îndatorare în valută implică o vulnerabilitate
sporită a sistemului financiar la fluctuaţiile cursului de schimb, ceea ce în mod evident este
de natură să reducă gradele de libertate ale politicii monetare.
Ca urmare a manifestării efectelor crizei financiare globale au apărut şi alte constrângeri la
adresa libertăţii de acţiune şi a eficacităţii politicii monetare în România. Astfel, în condiţiile
în care repararea bilanţurilor şi diminuarea gradului de îndatorare nu sunt acţiuni
întreprinse doar de bănci, ci şi de populaţie şi agenţi economici, atât oferta, cât şi cererea de
credite au fost puţin influenţabile (sau cel puţin într-o măsură mai mică decât în mod
normal) de un stimul de politică monetară. În consecinţă, o rată mai redusă a dobânzii de
politică monetară nu ar fi fost neapărat de natură a genera un plus semnificativ de creştere
economică, obiectiv care poate fi urmărit mai eficient prin măsuri de politică fiscală şi prin
implementarea de reforme structurale.
O altă constrângere în conducerea politicii monetare a fost legată de necesitatea încurajării
economisirii interne, în contextul în care, până în anul 2012, deficitul contului curent – deşi
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acea listă a generaţiilor sau, altfel spus, profilul generaţiilor în Academia de Studii
Economice, mai ales că dumneavoastră sunteţi totodată şi preşedintele ALUMNI, iar acest
proiect este strâns legat de organizaţia ALUMNI. Vom pune în aplicare acest lucru.
Încă o dată vă mulţumim foarte, foarte mult pentru această conferinţă. În continuare, la sala
„Virgil Madgearu” va avea loc conferinţa de presă privind debutul ciclului de manifestări
„ASE 100”.
Conferinţa s-a încheiat cu intonarea imnului „Gaudeamus igitur”.

Evenimente aniversare ASE 100

CENTENAR ASE

2

Luni, 1 aprilie 2013
CINSTIREA ÎNAINTAŞILOR. DELEGAŢIA ACADEMIEI
DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI LA CURTEA DE ARGEŞ
ŞI ÎN COMUNA ARGEŞEANĂ LEORDENI, SATUL CIULNIŢA

L

uni, 1 aprilie 2013, o delegaţie a Academiei de Studii Economice din Bucureşti a
depus coroane de flori la mormintele regilor Carol I şi Ferdinand de la Mănăstirea
Curtea de Argeş. Acţiunea se înscrie în manifestările prilejuite de sărbătorirea a
100 de ani de la înfiinţarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale. Aceasta a
fost fondată prin Decretul Regal nr. 2978 din 6 aprilie 1913, semnat de Carol I, iar sediul
principal al universităţii se află în Palatul din Piaţa Romană nr. 6, care a fost inaugurat la
15 noiembrie 1926 sub auspiciile Regelui Ferdinand.

Delegaţia a fost alcătuită din prof. univ. dr. Răzvan Zaharia, Preşedintele Senatului
universitar, prof. univ. dr. Constantin Mitruţ, Prorector al ASE, prof. univ. dr. Marius
Profiroiu, Decanul Facultăţii de Administraţie şi Management Public, prof. univ. dr. Mariana
Nicolae, Directorul Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri, şi Cristina
Partenie, reprezentantul studenţilor în Senatul universitar. Depunerea de coroane a avut loc
cu binecuvântarea Înalt Preasfinţiei Sale, părintele Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi
Muscelului.
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Cuvântul prof. univ. dr. Răzvan Zaharia, Preşedintele Senatului universitar
al Academiei de Studii Economice din Bucureşti
Preacucernici Părinţi,
Onorată Audienţă,
Prezenţa noastră astăzi la Sfânta Mănăstire Curtea de Argeş se datorează aniversării unui
secol de existenţă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, una dintre cele mai
prestigioase universităţi din ţara noastră. Dorim să îndeplinim o datorie de conştiinţă,
aducând un omagiu regilor României, care îşi găsesc aici liniştea întru nădejdea Învierii. De
numele regilor Carol I şi Ferdinand se leagă nu doar cele mai importante realizări politice ale
ţării noastre din ultimii 150 de ani – cucerirea independenţei şi formarea României Mari –, ci
şi progresele în plan economic, social, cultural şi educaţional, care le-au consolidat statutul
de ctitori ai României moderne.
Ca reprezentanţi ai comunităţii academice din universitatea noastră, suntem mândri să
mărturisim respectul nostru profund pentru regele Carol I, sub a cărui semnătură a luat
naştere, la 6 aprilie 1913, Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti,
precum şi pentru urmaşul său la tronul României, regele Ferdinand, de numele căruia se
leagă ridicarea impunătorului edificiu din Piaţa Romană nr. 6, inaugurat la 15 noiembrie
1926 şi cunoscut astăzi ca Palatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
În semn de preţuire pentru contribuţia regalităţii române la creşterea universităţii noastre,
Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti a conferit, în octombrie 2012, cea mai
înaltă recunoaştere academică a sa, titlul de Doctor Honoris Causa, Majestăţii Sale Regelui
Mihai I al României.
Iar acum, la ceas aniversar, ne plecăm frunţile cu respect şi smerenie la mormintele regilor
Carol I şi Ferdinand, depunând o coroană de flori întru amintirea rolului pe care Majestăţile
Lor l-au jucat în vremurile de început ale Academiei de Studii Economice.

Pentru tot ce au făcut pentru Ţară şi pentru tot ce au făcut pentru întemeierea şi dezvoltarea
universităţii noastre, le vom păstra o veşnică recunoştinţă. Fie ca Bunul Dumnezeu să le
binecuvânteze odihna!
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La mormântul Majestăţii Sale Regele Carol I

Delegaţia ASE în comuna argeşeană Leordeni, satul Ciulniţa

Următorul popas al delegaţiei ASE a fost prilejuit de înmânarea unei scrisori de mulţumire
primarului din comuna argeşeană Leordeni, întrucât la şcoala din satul Ciulniţa au fost
adăpostite, pe perioada celui de-al Doilea Război Mondial, arhiva şi o parte din bunurile
Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale.

Delegaţia ASE în faţa Primăriei comunei Leordeni
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Scrisoarea adresată Primarului comunei Leordeni, Marian Ibric

Stimate Domnule Primar,
Academia de Studii Economice din Bucureşti a fost fondată prin Decretul Regal nr. 2978 din
6 aprilie 1913, semnat de Regele Carol I. Săptămâna aceasta sărbătorim 100 de ani de la
înfiinţare sa.
În contextul acţiunilor aniversare prilejuite de acest
eveniment, conducerea Academiei de Studii
Economice din Bucureşti doreşte să mulţumească
Primăriei comunei dumneavoastră pentru sprijinul
acordat în anii grei ai celui de-al Doilea Război
Mondial, când universitatea noastră a fost nevoită să
evacueze arhiva şi o parte din bunurile sale de
patrimoniu, pentru a le pune la adăpost. Acestea au
fost depozitate până la încheierea războiului în
şcoala din satul Ciulniţa (în prezent în componenţa
comunei Leordeni).
Vă rugăm să transmiteţi mulţumirile noastre
conducerii şcolii din Ciulniţa, autorităţilor locale şi
Prof. univ. dr. Răzvan Zaharia
tuturor persoanelor din această localitate pentru
şi Primarului comunei Leordeni,
generozitatea şi responsabilitatea de care bunicii şi
Marian Ibric
părinţii locuitorilor de astăzi au dat dovadă în urmă
cu 70 de ani, în vremuri de restrişte pentru ţară şi pentru universitatea noastră.
Academia de Studii Economice din Bucureşti este cotată astăzi ca o universitate de cercetare
avansată şi educaţie, printre cele mai bune din ţară. În cei 100 de ani de existenţă,
aproximativ 300 000 de tineri au absolvit-o, printre aceştia numărându-se prim-miniştri,
miniştri, academicieni, directori de mari companii naţionale şi multinaţionale, specialişti de
prestigiu în domeniul economiei şi administraţiei publice.
Vă mulţumim, Domnule Primar, şi vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.
Prof. univ. dr. Răzvan Zaharia
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VERNISAJUL EXPOZIŢIEI PICTORULUI VIOREL MĂRGINEAN
ÎN SPAŢIUL EXPOZIŢIONAL „CECILIA CUŢESCU-STORCK” AL ASE
Expoziţiile de pictură, sculptură, grafică, artă aplicată sunt o constantă în Academia de Studii
Economice din Bucureşti,tot atâtea prilejuri pentru a ne apropia firesc cu recunoştinţă de
arta care înnobilează un spaţiu devenit atât de drag profesorilor şi, deopotrivă, studenţilor.
De-a lungul timpului, Academia de Studii Economice din Bucureşti a achiziţionat o serie de
lucrări de artă care înnobilează holurile şi birourile importante, un lucru lăudabil pentru o
instituţie de profil economic care a cochetat cu arta şi artiştii.

Prin expoziţiile din cadrul programului Pictorii ASE, studenţii de azi ai Academiei noastre au
avut privilegiul de a veni în contact cu valoroase opere de artă contemporană românească. A
devenit o tradiţie ca o serie de artişti să fie chemaţi să expună o parte din opera lor în ASE şi
să fie bine primiţi, organizându-se vernisaje, conferinţe, acţiuni de promovare (afişe, mape,
cataloage etc.) şi, nu în ultimul rând, aproape fără excepţie, aceştia au reuşit să vândă lucrări
ca urmare a acestor evenimente. Şi au fost mulţi şi foarte importanţi: Silvia Radu, Constantin
Flondor, Ovidiu Paştina, Ştefan Pelmuş, Ilie Boca, Ioan Iacob, Viorel Mărginean, Florica
Prevenda, Gheorghe Dican, Olga Mărginean, Titi Ceară, Alexandru Rădvan etc.
Toate aceste expoziţii au fost posibile şi datorită faptului că, la un moment dat, la conducerea
ASE a fost un om care a avut ideea, scânteia iniţială a acestui proiect, profesorul
Ion Gh. Roşca, acesta reuşind, ulterior, să-i facă şi pe alţi oameni importanţi, cum ar fi
cei din conducerea de azi a şcolii, Rectorul Pavel Năstase şi Prorectorii Nicolae Istudor şi
Constantin Mitruţ, să se implice în acest proiect. Nu trebuie omis nici Florentin Gabriel
Niculescu, fost student al Facultăţii de Cibernetică, prin a cărui stăruinţă a devenit posibilă
materializarea acestor expoziţii.
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Prof. univ. dr. Pavel Năstase, Rectorul ASE alături de pictorul Viorel Mărginean,
prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Prorector al ASE, Florentin Gabriel Niculescu
şi acad. Dan Hăulică

Centenarul academiei noastre a fost onorat printr-un moment artistic de excepţie, vernisajul
amplei expoziţii „Întâlniri semnificative” a pictorului Viorel Mărginean, organizată în spaţiul
expoziţional al ASE de la etajele 1 şi 2 din clădirea „Ion N. Angelescu”.
Galeria ce poartă numele Ceciliei Cuţescu-Storck (autoarea
frescei monumentale „Istoria comerţului românesc” din
Aula Magna a ASE) s-a bucurat de prezenţa unor invitaţi de
marcă, dornici să se bucure de lucrările artistului Viorel
Mărginean – membru de onoare al Academiei Române,
pictor recunoscut la nivel naţional şi internaţional, cu
expoziţii şi lucrări în muzee şi colecţii particulare din SUA,
Germania, Italia, Franţa, Spania, Austria, Bulgaria,
România.

Acad. Dan Hăulică

Expoziţia a fost vernisată de academicianul Dan Hăulică,
prezenţă permanentă în cadrul acestui proiect ce urmăreşte
educaţia prin artă a studenţilor şi tuturor celor care calcă
pragul primei universităţi economice a ţării.

Cu acest prilej Academia de Studii Economice din Bucureşti, prin reprezentanţii săi de frunte,
a putut mulţumi tuturor colaboratorilor săi din rândul elitelor artistice, care au oferit în dar,
de-a lungul anilor, momente de încântare estetică şi sufletească studenţilor şi profesorilor
universităţii. Rectorul ASE, prof. univ. dr. Pavel Năstase, a decernat, în semn de apreciere, în
numele conducerii universităţii şi a întregii comunităţi academice, diplomele aniversare
„Cecilia Cuţescu-Storck” (vezi Anexa 3) personalităţilor care au fost implicate în proiectul de
spiritualizare şi educaţie prin cultură a studenţilor, dintre care, alături de numele amintite
mai sus, îi enumerăm pe: Valentin Tănase, Eugen Ilina, Gheorghe Brezeanu, Florentin
Gabriel Niculescu, Maria Dragomiroiu, Tudor Gheorghe, Dan Puric, Florin Chilian, George
Stanca, Dinu Săraru. Mulţi dintre aceştia au fost prezenţi la vernisaj.
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Rectorul ASE, prof. univ. dr. Pavel Năstase, înmânând diploma aniversară
„Cecilia Cuţescu-Storck” pictorului Viorel Mărginean
şi academicianului Dan Hăulică

În semn de omagiu şi mulţumire, acordarea diplomei „Cecilia Cuţescu-Storck”
doamnei Olga Morărescu-Mărginean şi doamnei Silvia Radu

Rectorul ASE, prof. univ. dr. Pavel Năstase, înmânând diploma aniversară
„Cecilia Cuţescu-Storck” domnului Florentin Gabriel Niculescu
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Marţi, 2 aprilie 2013
IN MEMORIAM. DEPUNEREA DE COROANE LA STATUIA
REGELUI CAROL I ŞI LA MORMINTELE PERSONALITĂŢILOR ASE

M

arţi, 2 aprilie 2013, a fost dedicată, în cea mai mare parte, cinstirii memoriei
înaintaşilor, care – din interiorul sau din afara universităţii noastre – au
contribuit la întemeierea şi la consolidarea prestigiului acesteia.

Au fost depuse coroane de flori la statuia Majestăţii Sale Regele Carol I, cel care a semnat
decretul de înfiinţare a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, precum şi la
mormintele personalităţilor care au slujit universitatea, ca profesori şi/sau prin funcţiile de
conducere pe care le-au deţinut.
Prima depunere de coroane a avut loc la statuia
Regelui Carol I. Realizată în întregime din bronz şi
inaugurată în decembrie 2010, statuia este opera
sculptorului Florin Codre şi o înlocuieşte pe cea
creată de Ivan Mestrovici în 1939 şi topită de
comunişti în 1948. Ea este amplasată pe Calea
Victoriei, vizavi de Palatul Regal, având în fundal
clădirea Fundaţiei Universitare „Carol I”, care
adăposteşte astăzi Biblioteca Centrală Universitară.
Acest amplasament pune în valoare preocuparea
primului rege al României pentru viitorul ţării, care
nu putea fi asigurat fără educaţie şi cultură. Iar semnătura de pe decretul de înfiinţare a
Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale reprezintă încă o dovadă în acest sens.
La depunerea coroanei au participat Rectorul ASE, prof. univ. dr. Pavel Năstase, Preşedintele
Senatului ASE, prof. univ. dr. Răzvan Zaharia, membri ai Consiliului de Administraţie al ASE,
precum şi reprezentanţi ai corpului profesoral şi ai studenţilor din universitatea noastră.
În continuarea acţiunii memoriale, delegaţia s-a
deplasat la Cimitirul Bellu pentru a depune coroane
de flori la mormintele unora dintre iluştrii profesori şi
magiştri ai ASE – Nicolae Iorga, Virgil Madgearu,
Stanislas Cihoski – precum şi la cel al ministrului
Nicolae D. Xenopol, cel care a avut iniţiativa de a
înfiinţa Academia de Înalte Studii Comerciale şi
Industriale la Bucureşti.
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În paralel, alte delegaţii – din care au
făcut parte Vicepreşedintele Senatului
ASE, prof. univ. dr. Mihai Roman,
prorectori, decani, prodecani, directori
de departament, profesori şi studenţi
– au depus coroane de flori la
mormintele unora dintre foştii rectori
şi profesori de seamă ai universităţii
noastre.

Au fost astfel omagiaţi rectorii Paul Bran şi
Constantin
Bărbulescu,
precum
şi
profesorii
Alexandru
Albu,
Nicolae
Antoniu, Sterian Dumitrescu, Constantin
Florescu, Gheorghe Frăţilă, Alexandru
Zanfir.
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ÎNTÂLNIREA FESTIVĂ
„PROFESORII ASE DE-A LUNGUL CELOR 100 DE ANI”
O atmosferă pe care puţini o pot întâlni într-o viaţă. Mulţimea profesorilor, sfiala cu care
aceştia păşesc în aula încărcată de istorie, emoţiile revederii după mai multe decenii, care îi
fac pe unii să-şi ascundă cu greu trăirile unei vieţi dedicate profesiei de dascăl, aerul mai dens
şi parcă mai greu de respirat au făcut ca această întâlnire să fie într-adevăr seculară. Poate
fiecare şi-a făcut un bilanţ, poate fiecare şi-a amintit ceva, poate a dorit să prindă în aceste
clipe un trecut, chiar dacă uneori umbrit de lucruri nedorite, dar până la urmă fericit prin
însăşi trecerea lui. Privirile, după ce s-au întâlnit undeva pentru a atinge tot ce a fost, s-au
stins şi s-au reaprins în tăcerea unor cuvinte nerostite. Nu a rămas niciun loc liber.

Prof. univ. dr. Alexandru Puiu, prof. univ. dr. Răzvan Zaharia,
prof. univ. dr. Pavel Năstase, prof. univ. dr. Gheorghe Dolgu

Au participat profesori pensionari ai ASE, cadre didactice în activitate, studenţi, alţi membri
ai comunităţii universitare, vădit emoţionaţi. Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele
evenimente: deschiderea întâlnirii festive aniversare de către Rectorul ASE din Bucureşti,
prof. univ. dr. Pavel Năstase; cuvântul foştilor Rectori ai ASE prezenţi la eveniment: prof.
univ. dr. Gheorghe Dolgu, Membru de onoare al Academiei Române, şi prof. univ. dr.
Alexandru Puiu, cuvântul Preşedintelui Senatului ASE, prof. univ. dr. Răzvan Zaharia;
lansarea Colecţiei „ASE 100” a Editurii ASE şi a trei dintre cărţile înscrise în această colecţie
– Bogăţia României (autor: N. D. Xenopol), Rectorii ASE (autori: Ion Gh. Roşca,
Liviu Bogdan Vlad), Elita universitară din Academia de Înalte Studii Comerciale
şi Industriale (1913-1940) (autori: Maria Mureşan, Mihail Opriţescu, Corneliu Olaru);
concertul de muzică psaltică susţinut de Corul Byzantion şi lansarea filmului documentar
„Istoria ASE”.
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Cuvântul prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti
Domnule Preşedinte al Senatului universitar,
Dragi Colegi,
Ne aflăm astăzi în faţa unui eveniment aniversar deosebit de important pentru societatea
academică din România. Multe generaţii de absolvenţi ai Academiei de Studii Economice au
dorit să sărbătorească împlinirea primului secol de existenţă a acesteia şi să-i cunoască
istoria. Ne revine nouă această onoare astăzi.
În ultimul an ne-am preocupat să cunoaştem şi să ne apropiem de înţelegerea acelor
personalităţi care au fost părinţii fondatori ai instituţiei noastre. Cu trecerea timpului ne-am
dat seama că ei au fost mereu prezenţi aici, pentru că au reuşit, prin construcţia acestui palat,
să realizeze locul minunat în care s-au format atâtea generaţii de studenţi şi în care au
transmis studenţilor cunoştinţele lor şi ceea ce trebuia făcut pentru a aduce modernitatea
Europei în România. Ca studenţi şi mai apoi ca profesori s-au străduit ca, prin întreaga lor
activitate, să onoreze instituţiile de învăţământ care i-au format, universităţile şi academiile
comerciale prestigioase din Berlin, Paris, Londra, Viena şi alte centre universitare, în care
şi-au desăvârşit studiile atunci când încă nu aveam o academie comercială în ţară. Ca
studenţi au dorit să facă cunoscută România în Occident prin valoroase lucrări de doctorat,
cu subiecte aproape în exclusivitate din domeniile economiei româneşti.
În fiecare zi pătrund în această instituţie cu încredere, dar şi cu o oarecare sfială, având în
faţă un trecut cu urcuşuri şi coborâşuri şi un prezent plin de responsabilităţi, animat de visul
european şi de conştiinţa că suntem români, dar şi parte a Europei, având libertatea
de a alege drumul cel mai scurt spre modernitate. Avem o moştenire istorică ce ne
face responsabili deopotrivă faţă de prezent şi faţă de trecut. Ştiinţa economică a secolului
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al XXI-lea a evoluat, condiţiile istorice sunt altele, fiecare generaţie este însă datoare să
aleagă şi să-şi realizeze propriul ideal.
Economiştilor formaţi la academia noastră le-au fost atribuite sarcini şi responsabilităţi pe
care s-au străduit să le realizeze indiferent de regimul politic al vremii, făcând posibilă
funcţionalitatea economiei în condiţii deosebit de dificile după Primul şi după cel de-al Doilea
Război Mondial, dar şi după anul 1989. Unii contemporani au afirmat, nu fără un sâmbure de
adevăr, că economia românească a fost mereu într-o continuă şi permanentă tranziţie. Ştim
foarte bine că, uneori, deciziile politice nu au ţinut seama de practica economică.
Bilanţul unui secol de existenţă a Academiei este greu de făcut şi nu ne propunem acest lucru.
Nu pot însă să nu amintesc câteva gânduri exprimate de unii dintre iluştrii săi profesori. Şi
încep cu reputatul profesor de matematică de la Universitate, care a fost şi primul nostru
Rector, Anton Davidoglu. Cu prilejul inaugurării cursurilor Academiei de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale, la 1 noiembrie 1913, acesta afirma:
„Scopul acestei instituţiuni va fi să complecteze instrucţiunea şi educaţiunea
economică a viitorilor factori producători, a elementului sârguitor şi priceput,
de mâine chemat să decidă de soarta neamului nostru întreg.
Şi pentru ca să se poată isbuti, repede şi bine, aşa după cum o reclamă
împrejurările prezente, la fiecare pas, trebue să făptuim o muncă nouă, trebuie
să îmbunătăţim neîncetat învăţământul nostru comercial, industrial şi agricol:
soarta celui dintâiu cade direct în sarcina şi răspunderea acelor grupaţi în jurul
acestei instituţiuni. Aici ne vom putea desăvârşi munca; problemele mari de un
interes vital sunt problemele analizate şi limpezite şi prin şcoală; aci se adună
materialul bogat al experienţei; aci se întâlneşte abnegaţiunea sufletelor tinere
dornice de lumină; aci se făuresc armele cu cari va trebui să ieşim pe câmpul de
luptă de azi înainte pentru cucerirea emancipării şi înfloririi noastre economice;
aci se iscăleşte dreptul sau renunţarea la viaţă a unei naţiuni. ”
Erau cuvinte ce trebuiau să arate menirea acestei instituţii la începutul activităţii sale şi multe
dintre aceste principii le găsesc valabile şi în prezent. Drumul instituţiei noastre spre ceea ce
este astăzi nu a fost deloc uşor.
Aprecierea făcută de reputatul profesor de economie Mihail Manoilescu la adresa Academiei,
cu prilejul sărbătoririi a două decenii de existenţă, este de asemenea remarcabilă:
„… rareori o şcoală înaltă s-a impus mai repede ca seriozitate şi prestigiu cum
s-a impus această universitate a comerţului şi industriei. Prestigiu profesorilor
este în aceasta desigur pentru mult. Dar tot atât de mult este şi atmosfera de
disciplină care s-a creat de la început în această şcoală.”
Aristide Blank, unul dintre proprietarii Băncii Marmorosch-Blank, care a fost şi membru în
Consiliul de administraţie al Academiei, bun cunoscător al activităţii didactice din această
instituţie, susţinea printre altele:
„Academia de Înalte Studii Comerciale […] este şcoala practicienilor, e şcoala
acelor oameni cari, fie că se găsesc în slujba statului, fie că apără interese
particulare, vor avea totdeauna de soluţionat, repede şi cu simţul realităţii,
aplicând problemelor momentului ceea ce se va fi distilat în ei printr-un amestec
fericit din teoriile economice aplicate la nevoile zilnice. Cu cât ne îndepărtăm
mai mult de data înfiinţării Academiei, cu atât mai recunoscători trebuie să fim
acelor iniţiatori şi continuatori, cari au creat, au menţinut şi au dezvoltat acest
admirabil instrument de propăşire naţională.”

2 APRILIE 2013

43

Profesorul Victor Slăvescu a făcut şi el câteva aprecieri la adresa studenţilor:
„… este de dorit ca studentul să rămână numai student în perioada de pregătire
ştiinţifică. Faţă însă de vicisitudinile vieţii materiale de astăzi şi, mai ales, faţă
de absoluta necesitate de a nu se închide porţile şcolii elementelor ce vin din
păturile largi ale naţiei, organizarea asistenţei studenţeşti (cămin, cantină,
biblioteci etc.), constituie un postulat indispensabil unei reale vieţi academice de
pregătire ştiinţifică.”
Toate generaţiile de profesori au urmărit acest deziderat gândit de Victor Slăvescu şi, într-o
oarecare măsură, au reuşit să doteze Academia cu cantine şi cămine şi să dezvolte o bibliotecă
cu un important fond de carte.
Universitatea noastră, într-un secol de existenţă, a cunoscut un permanent proces de înnoire
şi schimbare. Prin legea de înfiinţare din 6 aprilie 1913 au fost stabiliţi trei ani de studiu până
în 1929, când a fost introdus anul pregătitor care, mai târziu, în 1936, a fost inclus în durata
cursurilor. Primul plan de învăţământ nu făcea diferenţiere pe secţiuni, era comun tuturor
studenţilor. În 1919, odată cu noile realităţi economice create de înfăptuirea României Mari,
după Primul Război Mondial, învăţământul în Academie a fost restructurat în trei secţiuni:
I. Comerţ, bancă, asigurări; II. Industrie; III. Administraţie economică şi consulară.
După aproape două decenii a intervenit o nouă schimbare, durata de patru ani a fost
restructurată în două secţiuni, cursuri comune pentru anii I şi II şi cursuri de specializare
pentru anii III şi IV.
În 1921 Academia şi-a mărit prestigiu prin organizarea doctoratului economic, la început fără
frecvenţă, iar din 1932 a introdus obligativitatea cursurilor de doctorat. În 1934 a trecut din
subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului în subordinea Ministerului Instrucţiunii
Publice. În 1947, în urma fuziunii cu Academia de Cooperaţie, a rezultat Academia de Comerţ
şi Cooperaţie.
Legea privind reforma învăţământului din 1948 a desfiinţat această academie şi a înfiinţat
Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare, denumire ce a fost menţinută până în 1967,
când a fost stabilită titulatura actuală: Academia de Studii Economice din Bucureşti.
În 1948 a fost desfiinţat dreptul de a se organiza doctoratul, acest drept fiind recâştigat în
1953. Nu redau aici amănunte despre structura pe facultăţi, care a fost modificată periodic
după criterii uneori greu de înţeles astăzi. După 1989, odată cu recâştigarea autonomiei
universitare, organizarea învăţământului economic a ţinut seama de noile condiţii create de
trecerea de la economia planificată la economia de piaţă. Acest proces de modernizare
începuse cu două decenii înainte de căderea regimului comunist, multe cadre didactice fiind
trimise la specializare în diferite centre universitare din Europa occidentală şi SUA.
Reformarea învăţământului economic nu a fost uşor de realizat, însă un sprijin efectiv l-am
aflat în operele marilor noştri înaintaşi, a căror valoare a fost tot mai mult recunoscută în anii
’80. Personalitatea lui Virgil Madgearu a fost omagiată în 1987 de către Academia Română.
Astăzi este ştiut faptul că profesorul Virgil Madgearu a împărtăşit ideea creării Statelor Unite
ale Europei în anii crizei economice din 1929-1933. Restituirea şi aducerea în faţa studenţilor
a operelor marilor noştri economişti este un deziderat considerat de noi esenţial pentru
cunoaşterea evoluţiei economiei româneşti şi europene în secolul al XX-lea. În acest sens, am
gândit înfiinţarea Muzeului Academiei de Studii Economice din Bucureşti care, pe lângă
organizarea unor expoziţii, va avea ca sarcină şi popularizarea lucrărilor mai puţin cunoscute,
unele rămase în manuscris, ale foştilor profesori. Un prim pas a fost făcut prin traducerea din
limba franceză şi publicarea cărţii lui Nicolae D. Xenopol, Bogăţia României (La Richesse de
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la Roumanie în original), apărută în 1916 – fapt ce contribuie la cunoaşterea personalităţii şi
operei acestui cărturar, care a fost recunoscut de noi ca părinte fondator al Academiei. Astfel
avem în vedere îmbogăţirea orizontului cultural al viitorilor economişti, care îşi vor desfăşura
activitatea în companii româneşti sau străine, reflecţia asupra trecutului reprezentând o
necesitate pentru înţelegerea realităţilor complexe ale prezentului.
Diversitatea de facultăţi din componenţa actuală a Academiei ne dă măsura reală a evoluţiei
instituţiei noastre. Cu toate că numărul studenţilor începuse să crească încă din perioada
interbelică, Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale a avut puţine specializări şi
nu era împărţită pe facultăţi. Această împărţire s-a realizat odată cu reforma învăţământului
din 1948, când au luat fiinţă primele trei facultăţi: Facultatea de Economie Generală, cu
durata de patru ani, Facultatea de Planificare şi Administraţie Economică, cu durata de trei
ani şi Facultatea de Finanţe. Au avut loc mai multe schimbări, mai multe redimensionări şi
împărţiri ale facultăţilor în perioada care a urmat. Nu ne propunem să le amintim pe toate
aici. Adaptarea învăţământului la necesităţile determinate de evoluţia economiei devine
evidentă în anii ’90, când numărul facultăţilor creşte simţitor, ajungând astăzi să avem
unsprezece.
În continuare, vă rog să-mi permiteţi să îl invit pe domnul Rector Gheorghe Dolgu să ne
transmită din gândurile Domniei Sale acum, la sărbătoarea Centenarului ASE. Eu am fost
student în perioada în care domnul profesor Dolgu era Rectorul Academiei de Studii
Economice şi îmi amintesc un moment foarte plăcut din acea perioadă. După o sesiune
ştiinţifică studenţească noi, studenţii, sărbătoream şi cântam „C-aşa beau studenţii buni/De
sâmbătă până luni”, iar domnul Rector ne-a corectat: „C-aşa-nvaţă studenţii buni/De
sâmbătă până luni”. Avem amintiri frumoase. Îl invit să ia cuvântul pe domnul Rector
Gheorghe Dolgu.
Cuvântul prof. univ. dr. Gheorghe Dolgu,
Rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti în perioada 1971-1980
Domnule Rector,
Domnule Preşedinte al Senatului universitar,
Scumpii Mei Colegi,
Distinsele Mele Colege,
Este o onoare pentru mine să vă vorbesc astăzi,
la invitaţia Rectorului Pavel Năstase.
Ca unul care s-a format în această instituţie
ilustră şi a slujit-o ca rector aş vrea ca, la
Centenarul Academiei noastre, să-i umplu aula
cu florile recunoştinţei mele, să mă plec cu smerenie în faţa iluştrilor noştri înaintaşi şi a
rectorilor care mi-au urmat şi să adresez cele mai calde urări acestei citadele a
învăţământului economic, a ştiinţei şi spiritualităţii româneşti.
Am trăit ca rector şi momente de mare încercare (de pildă, cutremurul din ’77), şi bucuria
solidarităţii prilejuită de elanul reconstrucţiei, şi momente de inspiraţie în efortul de a
contracara unele hotărâri neghioabe ale conducerii de atunci, şi momente de opoziţie faţă de
demenţialul cult al personalităţii – unele mai reuşite, altele mai puţin –, precum şi momente
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în care reuşeam să facem paşi, fie şi mărunţi, în direcţia deschiderii spre Vest şi modernizării
învăţământului.
Permiteţi-mi, în continuare, să „dau sama” şi eu, cum spunea un absolvent al acestei şcoli,
astăzi plecat dintre noi, membru al Academiei Române. Permiteţi-mi să „dau seama” şi eu în
faţa dumneavoastră şi în faţa şcolii amintind unele momente din activitatea din ultimii
33 de ani, de când am părăsit rectoratul. Iată, au trecut doar 33 de ani!
Având o bogată experienţă în organizaţiile din familia Naţiunilor Unite, UNESCO, ONUDI,
precum şi ca expert-consultant al Secretarului general al ONU, în 1980 am fost numit adjunct
al ministrului de externe, coordonând activitatea la ONU, precum şi în Orientul Mijlociu
şi Asia.
Am avut o contribuţie pozitivă, cred eu, la procesul de pace dintre Israel şi arabi, la
diminuarea focarelor de conflict din Asia şi la dezamorsarea crizei rachetelor din Europa.
Eram, desigur, doar un pion, dar mi-a făcut o mare bucurie când, în cursul unei misiuni la
Washington, secretarul de stat Eagleburger mi-a încredinţat din partea preşedintelui Reagan
următorul mesaj către ţară: „America nu va uita niciodată ce a făcut România pentru
stingerea focarelor de conflict din Europa, din Orientul Mijlociu şi Asia.” Ca ambasador pe
lângă GATT, mi-am adus apoi contribuţia la lansarea Rundei Uruguay de negocieri
comerciale multilaterale.
Ca ambasador la Berna m-am putut apleca asupra particularităţilor sistemului democratic în
această ţară şi asupra subtextului succesului economic elveţian, o foarte bună lecţie.
La Revoluţie mă aflam la Geneva. Am salutat imediat Revoluţia română, denunţând
vehement regimul Ceauşescu. Am făcut acest lucru şi pe platoul televiziunii elveţiene
Romande, unde, de asemenea, am cerut autorităţilor să îngheţe orice eventuale active ale
dictatorului alungat şi să le pună la dispoziţia noii puteri legitime de la Bucureşti. Am
contactat imediat pe şeful instituţiei elveţiene competente, m-am deplasat la Berna şi am
formalizat demersul meu. Reîntors în ţară, după o deplasare în SUA ca membru trimis de
MAE al unei delegaţii pe teme economice, am revenit la activitatea mea în învăţământ şi
cercetare.
Să notez că în perioada ’90-’91, în calitate de şef al unui grup de experţi români, am participat
la o serie de reuniuni la Moscova, precum şi la Varşovia, Budapesta şi Varna pe probleme
privind consecinţele patrimoniale ale lichidării CAER. Întâlnirile cu oficialităţile sovietice şi
apoi ruse, cu colegii din celelalte ţări foste comuniste mi-au oferit o perspectivă privilegiată
asupra prăbuşirii imperiului şi sistemului sovietic.
Ca membru în conducerea CNVM, în perioada ’94-’97 am aprofundat, inclusiv prin stagii de
formare în SUA, Anglia şi Canada, problemele financiare şi am contribuit, atât cât am putut,
la crearea bazelor juridice şi instituţionale ale pieţei de capital din România.
Vreau să spun că viziunea financiară asupra economiei avea să-mi marcheze semnificativ
formaţia de economist, la fel ca şi activitatea mea la ASE, unde iniţiasem un curs de economie
comparată. Am analizat problemele crizei începute în SUA, astfel că, în octombrie 2008,
conferinţa pe acest subiect pe care am ţinut-o la Banca Naţională, la invitaţia domnului
guvernator Mugur Isărescu, a fost, probabil, prima reacţie românească la această criză.
În ţară, alături de Tudorel Postolache, Mugur Isărescu, Iulian Văcărel şi Aurel Iancu, am avut
prilejul să particip, în două reprize, la elaborarea de proiecte strategice pentru aderarea
României la Uniunea Europeană şi am făcut parte, o perioadă, din grupul consultativ pe
probleme economice şi sociale ale Preşedintelui României.
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În cercetare, o adevărată aventură intelectuală a constituit-o realizarea ediţiilor româneşti ale
lucrărilor lui Nicholas Georgescu-Roegen, ale lui Anghel Rugină şi ale unei serii de laureaţi
Nobel în economie. I-am cunoscut şi am fost prieten cu aceşti doi mari economişti români şi,
totodată, am avut prilejul să-i întâlnesc pe unii dintre laureaţii Nobel, cum ar fi: Leontief,
Myrdal, Tinbergen, Samuelson, Klein şi Stiglitz. O asemenea aventură intelectuală a fost şi un
studiu efectuat de către experţii-consultanţi selectaţi de secretarul general al ONU, ai căror
preşedinte am avut onoarea să fiu.
În sfârşit, vreau să spun că, de câţiva ani, sunt implicat în marele proiect al generaţiei
noastre, care este Noua enciclopedie a României, iniţiată de colegul nostru, profesorul
Tudorel Postolache.
Stimaţi colegi şi colege, Senatul ASE m-a onorat cu înalte distincţii, la fel şi Academia
Română. Acum, cu aceste scurte prezentări, cu aceste scurte repere mă prezint în faţa
judecăţii dumneavoastră. Sigur că puteam să fac mai mult, poate cu mult mai mult, dar atâta
mi-a fost dat să fac.
În încheiere, o mărturisire şi unele profesiuni de credinţă. Mărturisirea: nu am vrut să fiu
rector, nu am vrut să fiu ministru, nu am vrut să fiu ambasador şi am făcut de fiecare dată ce
am putut ca să evit o asemenea eventualitate. De ce? Pentru că nu doream să mă apropii de
putere. După 1990 am refuzat să mă înscriu în vreun partid politic. Despre profesiunile mele
de credinţă ce aş spune? În primul rând, să nu crezi în dogme, oricât de frumoase şi de
moderne ar fi ele. Apoi, să ne străduim să-i învăţăm pe studenţi să înveţe şi să le cultivăm
independenţa de gândire şi creativitatea, inclusiv prin concursuri cu premii pe tema viziunii
strategice privind viitorul României. Ca elemente de strategie, să mizăm pe infrastructura de
transport, pe reindustrializare şi pe suportul material al ridicării agriculturii.
În încheiere, vreau să îndrept gândurile mele cele mai calde spre domnul Rector
Ion Gh. Roşca şi să urez domnului Rector Pavel Năstase, aflat astăzi la cârma ASE, şi
generaţiei actuale de profesori şi studenţi mult succes în ridicarea Academiei noastre pe noi
trepte de excelenţă. Vă mulţumesc!
Prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Îi mulţumim domnului Rector Gheorghe Dolgu şi îi
urăm din suflet sănătate pentru că astăzi domnul
profesor împlineşte un număr de ani. Îi vom cânta
„La mulţi ani!” şi-i vom oferi şi un buchet de flori. La
mulţi ani, domnule profesor!
În continuare, îmi face o deosebită plăcere să-l
invităm să ia cuvântul pe domnul Rector Alexandru
Puiu. În legătură cu Domnia Sa, am o amintire
punctuală. Exact când a fost cutremurul din anul
1986 eram de gardă la etajul 1 şi primul lucru pe care
l-am făcut, conform instrucţiunilor, a fost să-l anunţ
pe domnul Rector. Acesta, în 20 de minute, din Drumul Taberei, de unde locuia dânsul, a fost
în Academie şi am umblat împreună prin universitate, încercând să vedem care sunt
pagubele, ce a căzut, ce urmează să facem… Aveţi cuvântul, domnule Rector!
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Cuvântul prof. univ. dr. Alexandru Puiu,
Rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti în perioada 1985-1990

Stimate Domnule Rector,
Stimate Domnule Preşedinte,
Stimate Colege,
Stimaţi Colegi,
Dragi Studenţi,
Sigur că sunt onorat, cum a spus prietenul şi colegul meu
Gheorghe Dolgu, că sunt invitat aici şi cred că suntem cu
toţii invitaţi de onoare pentru că am onorat cu toţii,
cum am putut, această instituţie prestigioasă care
împlineşte mâine un secol de la înfiinţare. Domnul
Rector Pavel Năstase spunea că nu-i prea mult un secol.
Într-adevăr, sunt în lume universităţi care au câteva sute de ani, dar suta aceasta de ani pe
care-o împlineşte Academia de Studii Economice este, poate, una dintre cele mai complexe,
mai contradictorii, mai frământate perioade din întreaga istorie a omenirii.
Această instituţie a cunoscut două războaie mondiale, revoluţii, regimuri politice diferite, mai
democrate, mai dictatoriale, a avut uneori perioade de oarecare reflux ştiinţific, dar, pe
termen lung, s-a impus ca un brand şi, aşa cum spunea şi domnul Rector Năstase, în
aprecierile internaţionale este calificată astăzi ca un brand, ca o instituţie care a avut şi care a
menţinut, în pofida diferitelor greutăţi, o cultură organizaţională demnă de invidiat. La urma
urmelor, este farul învăţământului şi ştiinţei economice pentru această ţară şi a avut mulţi
absolvenţi care s-au impus şi pe plan mondial.
Sigur, aş putea şi eu să vă vorbesc câte ceva despre cele 30-40 de cărţi pe care le-am scris,
poate unele nu merită să-mi amintesc de ele, altele cred că merită, dar nu de asta ne-am
adunat aici. Poate, în finalul cuvântului meu, o să vă spun două cuvinte despre una singură, o
carte mai recentă.
Aş vrea să subliniez altceva: am fost rector într-una dintre cele mai aspre perioade, perioada
de sfârşit a dictaturii pe care am trăit-o cu toţii. Sigur, ca să fim sinceri, au fost şi nişte
perioade mai bune, prin anii ’70, dar eu am fost rector în ultimii cinci ani ai fostului regim,
când se înăspriseră condiţiile, nu chiar ca în anii ’50, dar aproape. Şi am văzut că, în cartea
aceea omagială a ASE, în legătură cu numele meu nu s-a scris nimic, nici de bine, nici de rău.
Câteodată este mai bine să nu se scrie nimic. Totuşi, noi împreună am rezolvat ceva în
această perioadă, am refăcut într-un timp record pagubele clădirilor după cutremurul care a
avut loc în ’86. Îmi amintesc că a venit ministrul Teoreanu şi mi-a zis: „Rectore, cred că nici
în doi ani nu repari amfiteatrele acestea!” Şi, cu sprijinul dumneavoastră, al studenţilor şi
al părinţilor studenţilor le-am refăcut în câteva luni. Ei, sigur, am făcut un lucru normal, dar
l-am făcut.
Apoi, mai este un lucru care nu se vede, care n-a strălucit, dar care a contat foarte mult şi
atunci, şi după 1989, şi anume faptul că, împreună cu dumneavoastră, cu o anume
solidaritate civică, o solidaritate intelectuală, noi am reuşit să păstram, în planurile de
învăţământ şi în conţinutul unor discipline, probleme profesionale! Sigur, factorul politic era
foarte puternic, nu trebuie să ne ascundem după deget, dar nu s-a predat în instituţia asta,
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nici măcar în anii respectivi, preponderent marxism-leninism. El s-a predat, desigur că s-a
predat, căci se predă şi prin America, dar în alte condiţii. Dar, dacă vă amintiţi şi ne amintim,
dumneavoastră aţi predat, aşa cum am predat şi eu, o bucăţică din adevărata ştiinţă:
managementul afacerilor economice! M-am întâlnit la intrare cu profesorul Ovidiu Nicolescu,
care a introdus pentru prima dată în ţară managementul industrial. Eu l-am introdus pe cel
al afacerilor economice. Alţii profesori ca Zanfir, Alexandru, Florescu, Demetrescu, toţi
oameni de ispravă, au introdus şi au elaborat nişte cursuri de marketing care nu erau cu
nimic mai prejos, cred eu, ca cele care se predau astăzi în acest domeniu. Sigur, domeniile
s-au dezvoltat, s-au ramificat ş.a.m.d. „Finanţele ţărilor capitaliste”, „Economia politică a
capitalismului” erau cursuri în care nu se înjura da capo al fine capitalismul, ci în care se
analizau problemele economiei de piaţă. Dumneavoastră le-aţi predat!
De fapt, în toate disciplinele, de la economie politică până la contabilitate (am ales-o ultima
ca statistică), aveam calcul economic, analiză, acolo erau probleme profesionale, nu erau
lozinci şi cunoşteam foarte bine, ca rector, ceea ce se întâmpla în universităţile economice din
celelalte ţări socialiste. Şi n-a fost uşor. Eram decan când s-a desfiinţat secţia de Comerţ
exterior. S-a desfiinţat, e adevărat, dar, împreună cu Gheorghe Dolgu, el rector, eu decan, am
reuşit să păstrăm toate disciplinele de comerţ exterior şi Catedra de Relaţii Economice
Internaţionale. Şi colegii, care sunt de faţă, pot confirma acest lucru.
Am trăit şi momente care par incredibile! Îmi amintesc că, în septembrie 1989, răposatul
Manea Mănescu, căruia îi plăcea, căci făcuse multe pentru ASE, să se considere părintele
ciberneticii economice, m-a chemat în biroul său şi mi-a spus: „Drăguţă, trebuie să dispară
cuvântul cibernetică din ASE!” Vă închipuiţi, doar că n-am leşinat, nu-mi venea să cred şi
m-am blocat un pic. Tot el, aproape cu lacrimi în ochi, a continuat: „Are dreptate Tovarăşa,
ce-i cu atâtea barbarisme în ASE? Termenul de calcul economic este acoperitor…” Mi-am
revenit, mi-am găsit curajul şi i-am spus: „Domnule profesor, domnule academician, n-o să
dispară niciodată cuvântul cibernetică pentru că a fost un congres mondial de cibernetică,
preşedintele ţării a fost implicat …, ce-o să zică preşedintele ţării când o să audă?” Am făcut
abstracţie de ceea ce-mi spusese cu Tovarăşa. Şi termenul de cibernetică economică a rămas.
Sigur, nu mi-a luat nimeni gâtul, nu ştiu ce s-ar mai fi întâmplat dacă mai continua regimul.
A fost un singur om căruia i-am spus acest lucru, nu ştiu dacă se află acum în sală, decanul
Eugen Ţigănescu, care şi el parcă nu credea… Prin urmare, au fost momente din acestea,
delicate… Am mai fost chemat şi pe la Partid, cică prea multe cunoştinţe de piaţă în ASE…
Noi am rezistat. Nu eu am rezistat, ci toţi pentru că am fost solidari şi acesta este meritul
dumneavoastră, al tuturor.
Sigur, de fapt, ca să n-o lungesc prea mult, noi, intelectualii, oricât de multe am face,
rămânem datori faţa de poporul român. Cred că şi actuala generaţie a făcut multe, a
modernizat învăţământul superior economic, a restaurat aceste clădiri… Jos pălăria în faţa de
rectorilor care au urmat după mine: Bărbulescu, Bran, Roşca! Îmi pare rău că profesorul
Ion Gh. Roşca nu a putut să fie astăzi aici, ştiu că Domnia Sa a depus, alături de actualul
rector şi actualul preşedinte al Senatului universitar, mult suflet pentru pregătirea
evenimentelor de sărbătorire a Centenarului ASE. Prin urmare, s-au făcut foarte multe
lucruri, îi felicit din toată inima. Iar tinerei generaţii de cadre didactice îi doresc succes!
Dar nu pot să nu remarc faptul că în toată această perioadă, când s-a jefuit economia
românească, când am dat petrolul de pomană altora, pentru că redevenţele pe care le luăm
noi deţin 0,8% din PIB, în timp ce bulgarii, cu ce brumă au concesionat, obţin 8% din PIB-ul
lor, iar media în Europa este între 5% şi 10%, s-au distrus circa 2000 de întreprinderi
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industriale mari, 1500 foarte mari, iar altele sunt acum în colaps! Sigur, nu le-au distrus
profesorii, dar parcă noi toţi, şi cei mai în vârstă, şi cei tineri, am fost prea pasivi! În cazul în
care cineva crede că acesta este un lucru pozitiv…, asta este altceva. Eu mor cu ideea că nu
trebuia să se întâmple acest lucru! Sigur, trebuia făcută o selecţie, dar nu toată industria
noastră era fier vechi, cum a zis Petre Roman în 1990! Sper ca tânăra generaţie să găsească
calea cea dreaptă şi, atât cât se mai poate repara, trebuie să repare! Căci copiii
dumneavoastră, nepoţii noştri, nepoţii nepoţilor noştri se vor întreba ce s-a întâmplat în
aceste două decenii. Ce boală a fost în România, de am putut să stăm pasivi când se ducea o
industrie, creată cu sânge şi sudoare, şi o agricultură, şi multe altele pe Apa Sâmbetei? Aşa
văd eu lucrurile. Poate nu sunteţi cu toţii de acord, nu vreau să subestimez ce s-a făcut în
aceşti ani de libertate, dar, pe alocuri, am gestionat prost libertatea. Sigur, noi suntem capete
albe sau chiar fără păr şi nu ştiu ce am mai putea face… Însă eu personal am încercat ceva, să
ştiţi. Vă spuneam la începutul discursului despre o carte de-a mea. Am scris-o acum 10 ani şi
se intitulează Strategiile bancare, în care analizez cauzele crizei actuale a economiei
româneşti. Sunt convins că, pe lângă toate porcăriile, iertaţi-mi expresia neacademică, pe
lângă toate mitele, pe lângă toate vânzările, acele dobânzi cămătăreşti, care erau şi de peste
100%, au fost principalul factor care a dus la distrugerea industriei româneşti. Acum trei zile
am încercat un sentiment de satisfacţie, dacă se poate numi aşa, când am răsfoit o carte a lui
Joseph Stiglitz, despre care ştiţi că este laureat al Premiului Nobel pentru economie. Este o
carte recent tradusă la noi, despre inegalităţi [Preţul inegalităţii n.n.], în care este analizată
problema aceasta, a dobânzilor mari. Stiglitz menţionează în analiza sa nişte ţări în care
dobânzile au fost 20-30%, nu 80% sau 150%. Şi, în final, are două cuvinte de apreciere
pentru acest gen de economie: „capitalism banditesc”. Eu nu l-am numit aşa, dar, în orice
caz, am încercat din răsputeri să-l combat cât am putut. Din păcate, părerile mele, la fel ca
multe dintre lucrările mele, n-au fost cunoscute suficient, deşi le-am trimis atunci la toţi
factorii de conducere, inclusiv Guvernatorului Băncii Naţionale…
În fine, nu am făcut cât trebuie, rămân dator, rămânem cu toţii datori, dar ceva-ceva am făcut
aici toţi cei de faţă şi, cu aceasta, aş vrea să închei urându-vă multă sănătate. Să sperăm că ne
vom mai întâlni şi cu alte ocazii şi că tânăra generaţie va face mult mai mult decât noi! Este
foarte frumos că actuala conducere a universităţii noastre s-a gândit şi la noi şi a organizat
acest moment festiv. În 1988, dacă vă amintiţi, am organizat şi noi prima aniversare, cât de
cât festivă, a Academiei de Studii Economice, la împlinirea a 75 de ani de la înfiinţare. Nu se
compară nici pe departe cu cea de astăzi, dar a fost prima şi rămâne ca o satisfacţie a noastră,
a celor care am putut organiza atunci un asemenea eveniment. Progresul se vede, sigur, dacă
comparăm cele două acţiuni. Vă mulţumesc şi vă doresc sănătate tuturor!
Prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Mulţumim foarte mult domnului Rector Alexandru Puiu pentru cuvântul şi urările adresate
comunităţii noastre universitare.
Din păcate, domnul Rector Ion Gh. Roşca, din motive de sănătate, nu a putut participa la
această întâlnire. Îi dorim să se însănătoşească cât mai repede posibil şi să revină printre noi.
În continuare, îl invit la microfon pe domnul profesor Răzvan Zaharia, Preşedintele Senatului
universitar.
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Cuvântul prof. univ. dr. Răzvan Zaharia,
Preşedintele Senatului universitar
al Academiei de Studii Economice din Bucureşti
Domnilor Rectori,
Doamnelor şi Domnilor Profesori,
Stimaţi Colegi şi Stimaţi Invitaţi,
În primul rând, doresc ca, în numele Senatului
universitar, să vă urez şi eu un călduros bun venit la
această primă adunare festivă, desfăşurată în Aula
Magna, din cadrul manifestărilor prilejuite de
aniversarea Centenarului Academiei de Studii
Economice din Bucureşti.
Nu întâmplător această primă întâlnire este dedicată
profesorilor noştri şi cărţilor scrise de ei sau despre ei. Senatul universitar, cel mai înalt for de
decizie şi de deliberare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, este onorat
să salute prezenţa distinşilor profesori care au scris istorie pentru ASE şi pentru
învăţământul economic românesc, care, prin munca şi dăruirea lor, au făcut ca universitatea
noastră să dăinuie şi să înflorească peste timp.
Mă bucur să-i revăd cu acest prilej pe mulţi dintre profesorii care au slujit cu devotament
universitatea noastră timp de 30-40 de ani. Mulţi dintre aceştia mi-au fost şi mie profesori.
Prin munca dumneavoastră de zi cu zi, prin cărţile scrise, prin cursurile predate zecilor de
generaţii de studenţi, prin activitatea dumneavoastră administrativă, desfăşurată în calitate
de şefi de catedră, prodecani, decani, prorectori sau rectori, aţi reuşit să consolidaţi
permanent statutul de universitate de elită al Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
Astfel, universitatea noastră a ajuns să fie astăzi recunoscută oficial ca una dintre cele mai
bune universităţi din România, fiind încadrată în categoria universităţilor de cercetare
avansată şi educaţie.
Doresc să vă spun că generaţiile actuale de studenţi şi profesori vă sunt recunoscătoare şi vă
mulţumesc pentru tot ce aţi făcut pentru învăţământul şi ştiinţa românească, în general, şi
pentru ASE, în special. Studenţii pe care dumneavoastră i-aţi pregătit au ajuns economişti de
valoare, care au ocupat şi ocupă funcţii de conducere sau de execuţie în toate domeniile
economiei. Unii au fost sau sunt directori de întreprindere, alţii înalţi funcţionari publici la
instituţii din ţară sau din străinătate. Alţii au îmbrăţişat cariera didactică, fiind profesori în
licee economice sau în universităţi din întreaga ţară. Cu toţii vă datorează o parte
substanţială din succesul lor profesional şi cred că Senatul universitar, care reuneşte atât
cadre didactice, cât şi studenţi, este organismul cel mai în măsură să vă transmită gândurile
bune din partea acestora.
Vreau să vă asigur că actuala generaţie de cadre didactice din ASE a preluat întregul tezaur de
cunoştinţe pe care dumneavoastră i l-aţi pus la dispoziţie şi face tot ce-i stă în putere pentru a
menţine şi dezvolta realizările dumneavoastră, adaptându-le la condiţiile lumii actuale.
A crescut spectaculos numărul de articole publicate în reviste academice de prestigiu din ţară
şi din străinătate. Mulţi dintre profesorii noştri participă la conferinţe ştiinţifice
internaţionale, iar unii sunt invitaţi să predea la universităţi din străinătate.
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pas cu pas; şi dacă am luat hotărârea să grăbim tipărirea prelegerilor, cu
aceasta n-am căutat, o repetăm, decât să răspundem în primul rând dorinţei
unanime a studenţilor acestei Academii de a avea la timp şi cât mai ieftin posibil
buletinul cursurilor Academiei.
Aducem pe cale publică viile noastre mulţumiri acelor cari se obligă să dea un
atât de frumos exemplu de muncă. Fără îndoială, studenţimea, care ne-a
solicitat concursul în acest sens, va merita această osteneală printr-o silinţă
deosebită şi printr-o conduită exemplară.”
Semnează Rectoratul de la acea dată.
Sunt convinsă că sunteţi de acord că acesta este un mesaj foarte actual, de aceea am vrut să
vi-l citesc, mai ales că este un document care, cu siguranţă, îşi va găsi locul în muzeul ce s-a
deschis recent în Academie.
În continuare vreau să vă spun foarte pe scurt ce înseamnă istoria scrisă a ASE. Primul care
s-a preocupat în mod deosebit de istoria ASE-ului a fost regretatul profesor Emil Răcilă, care,
cu ocazia aniversării a 80 de ani de existenţă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti,
a scris două volume, primul în ’93 şi al doilea în ’94. Apoi, la aniversarea a 90 de ani de
existenţă, acelaşi profesor a semnat o altă lucrare, apărută la Editura Economică de data
aceasta. Am ţinut să menţionez aceste cărţi pentru că ele au constituit o sursă de inspiraţie
pentru lucrările care s-au scris în continuare despre istoria ASE.
Vreau să mulţumesc Bibliotecii ASE, mai exact directorilor săi: Vladimir Iovanov, care s-a
aflat la conducerea acesteia între 1997-2002; Liviu Bogdan Vlad, între 2002-2012, şi Alina
Croitoru, din 2012 până în prezent, pentru sursele documentare referitoare la istoria
Academiei, puse la dispoziţia celor care au cercetat istoria noastră de un secol.
Începând din 2006, la iniţiativa profesorului Ion Gh. Roşca, a debutat la Editura ASE colecţia
„Personalităţi ale ASE”, cu volumul dedicat Rectorului Paul Bran. Au urmat apoi numeroase
lucrări atât autobiografice, cât şi scrise de colegi din Academie, avându-i ca subiect pe
Victor Puchiţă, Gheorghe Dolgu, Victor Slăvescu, Vasile Bozga, Ioan Jinga, Iulian Văcărel,
Virgil Madgearu, Dumitru Ciucur, Ion Răducanu. Şi în prezent, la Editura ASE, se află în
lucru trei volume de memorii şi mulţumim domnului Rector şi conducerii Academiei care ne
sprijină în demersul nostru de a descoperi împreună istoria.
Colecţia care face subiectul triplei lansări de astăzi este „Colecţia ASE 100”. Aceasta a debutat
în 2010, la iniţiativa domnului profesor Ion Gh. Roşca, cu lucrarea Istoria Academiei de
Înalte Studii Comerciale şi Industriale (1913-1947), semnată de profesorul Ion Vorovenci.
Au urmat apoi Istoria Palatului Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale şi
oamenii ei, carte scrisă de Ion Gh. Roşca; Artă şi artişti în ASE, autori Ion Gh. Roşca,
Liviu Bogdan Vlad, Paul Croitoru; Istorie şi comerţ, variantele în limba română şi în limba
engleză, semnate de Nicolae Lupu. În 2013 această colecţie, cum era şi firesc în anul
Centenarului, s-a îmbogăţit cu lucrări care completează, atât cât a fost posibil, cunoştinţele
despre istoria ASE-ului.
Vedeta colecţiei este lucrarea Academia de Studii Economice din Bucureşti. Un secol de
existenţă, coordonată de domnul Rector Pavel Năstase şi de domnul Ion Gh. Roşca, cu o
variantă şi în limba engleză. După care, ţinem să menţionăm ASE 100. Aventura
programelor de studii şi o ediţie a doua a Istoriei Palatului Academiei de Înalte Studii
comerciale şi Industriale, ambele semnate de Ion Gh. Roşca. Şi, în continuare, menţionând şi
Istoria Bibliotecii Academiei de Studii Economice, o monografie a bibliotecii semnată
de Paul Croitoru, ne apropiem de cărţile care le lansăm astăzi. Prima carte, Bogăţia
României, este o traducere a lucrării scrise în 1916, în limba franceză, de Nicolae D. Xenopol.
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Avem această carte prin grija domnului profesor Ion Vorovenci şi prin efortul traducătorilor
coordonaţi de doamna profesor Corina Lascu-Cilianu. Dau cuvântul domnului profesor
Vorovenci, care va prezenta lucrarea Bogăţia României. Vă mulţumesc!

Academia de Studii Economice din Bucureşti a sărbătorit 100 de ani de activitate
editorială pe data de 23.11.2013, în cadrul Târgului Internaţional „Gaudeamus –
Carte de Învăţătură”, ediţia a XX-a. Cu această ocazie a fost lansată cartea
Avataruri ale corporaţiei multinaţionale. Exerciţiu de analiză proprietariană,
autor Octavian-Dragomir Jora. La eveniment au participat acad. Iulian Văcărel,
prof. univ. dr. Ion Stancu, Prorector al ASE, prof. univ. dr. Răzvan Zaharia,
Preşedintele Senatului ASE, prof. univ. dr. Dumitru Miron, Decanul Facultăţii de
Relaţii Economice Internaţionale, prof. univ. dr. Costea Munteanu, Directorul
Departamentului de Relaţii Economice Internaţionale, conf. univ. dr. Florina
Mohanu, Directorul de Comunicare al ASE, prof. univ. dr. Maria Mureşan, prof.
univ. dr. Silviu Neguţ, precum şi numeroşi alţi profesori ai Academiei de Studii
Economice din Bucureşti, iubitori de carte şi prieteni ai Editurii ASE.

Cuvântul lect. univ. dr. Ion Vorovenci
Domnilor Rectori,
Domnule Preşedinte al Senatului universitar,
Stimaţi Colegi,
Dragi Studenţi,
Cartea lui Nicolae D. Xenopol, La Richesse de la Roumanie, a
fost publicată în 1916, anul în care România făcea ultimele
pregătiri pentru intrarea în Primul Război Mondial ce
izbucnise la 28 iunie 1914. Atunci, ochii opiniei publice erau
îndreptaţi spre evenimentele de pe front, spre evoluţia
operaţiunilor militare şi mai puţin spre apariţia unei cărţi ce
se adresa unei elite economice din ţară sau străinătate.
Moartea autorului, survenită un an mai târziu, dar mai ales succesiunea de evenimente ce
i-au urmat, au făcut ca lucrarea să nu se bucure de succesul binemeritat.
Traducerea, pentru prima dată în limba română, care nu ar fi fost posibilă fără înţelegerea şi
sprijinul profesorilor Deliana Vasiliu, Roxana Bârlea, Maria Ana Oprescu, Mihai Şerban,
Corina Lascu-Cilianu, Maria-Antoaneta Lorentz, şi publicarea ei cu prilejul sărbătoririi
Centenarului Academiei de Studii Economice din Bucureşti reprezintă mai mult decât un
act cultural: este o recunoaştere a valorii acestei lucrări, care frapează prin acurateţea
informaţiei şi care poate fi o importantă sursă de documentare pentru economişti şi studenţi,
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dar, mai ales, pentru politicienii care ar avea de învăţat de la marele lor înaintaş. Astăzi, când
se fac eforturi pentru realizarea unui program economic de perspectivă, cartea lui
Nicolae D. Xenopol poate fi un început. Întoarcerea la istorie şi la valorile ei trebuie privită
întotdeauna ca o necesitate.
Nicolae D. Xenopol face parte din elita ieşeană îndrumată şi sprijinită de Societatea Junimea.
După absolvirea liceului ca şef de promoţie, în 1877, cu toate că primeşte o bursă din partea
acestei societăţi pentru a studia filosofia la Berlin, după un an renunţă la ea şi merge la Paris,
pentru a studia Dreptul pe cont propriu.
În 1881 revine în ţară pentru efectuarea stagiului militar, dar
este amânat un an (se afla sub baremul de greutate). În această
perioadă scrie romanul Brazi şi putregai, în casa vărului său,
Emil Constantinescu, fost Ministru de Finanţe, şi publică mai
multe articole în revistele Convorbiri Literare şi Ţara Nouă,
fiind şi membru al Junimii. În 1882 devine redactor al revistei
Românul. Nu renunţă la studii şi pleacă în Franţa, la Liege,
unde îşi va susţine doctoratul în ştiinţe juridice. Timpul nu-mi
permite să amintesc aici de activitatea lui politică.
Cunoştinţele din domeniul economic, dobândite în timpul
studiilor la Berlin şi Paris, îl determină să tipărească şi să
conducă revista Le Mouvement Economique, difuzată atât în
ţară, cât şi în străinătate. Calităţile sale de jurist şi economist
distins sunt apreciate, fapt pentru care este ales să facă parte din comisiile pentru încheierea
convenţiilor economice ale României cu Turcia, Austria, Franţa, comisii în care Nicolae D.
Xenopol a avut un cuvânt hotărâtor. Odată cu venirea la putere a Partidului Conservator
Democrat, între 14 octombrie 1912 şi 4 ianuarie 1914, Nicolae D. Xenopol a fost Ministru al
Industriei şi Comerţului şi a avut o contribuţie legislativă remarcabilă. Cea mai importantă
realizare a sa rămâne însă Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale.
Trei ani mai târziu, în 1916, a scris cartea La Richesse de la Roumanie, pe care a dedicat-o
fratelui său, Alexandru D. Xenopol. România, aşa cum reiese din această lucrare, la începutul
secolului al XX-lea era ,,cea mai bogată ţară din Orientul Europei”. Importanţa resurselor
sale au făcut ca prosperitatea ei să crească an de an şi, odată cu valorificarea lor, ,,bogăţiile
ţării” să-şi dubleze şi chiar să-şi tripleze valoarea. Autorul, destul de realist, a remarcat faptul
că exista şi ,,o teribilă sărăcie, însă, în ansamblul său, în ciuda acestor pete, tabloul prezintă
o situaţie înfloritoare şi perspective încurajatoare pentru viitor”.
Înainte de Ştefan Zeletin, autorul remarcabilelor lucrări Neoliberalismul şi Burghezia
română. Originea şi rolul ei istoric, Nicolae D. Xenopol susţine că premisa cea mai
importantă a dezvoltării economiei româneşti a fost creată de Tratatul de la Adrianopole
(1829), în urma căruia a fost desfiinţat monopolul comerţului Principatelor Române,
Moldova şi Ţara Românească, cu Imperiul Otoman.
România era considerată de Xenopol o ţară cu mari posibilităţi de dezvoltare agricolă, însă
mult rămasă în urmă ,,din punct de vedere al ştiinţei agricole”.
Plasamentul sigur al cerealelor pe piaţa mondială era motivul pentru care marii proprietari
de teren agricol nu au investit suficient pentru dezvoltarea industriei, lăsând acest domeniu
deosebit de important în mâna capitalului străin.
Autorul critică slaba ,,organizare economică” şi exportul materiilor prime, susţinând ideea
creării unei industrii naţionale ,,de natură să remedieze acest grav inconvenient”.
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De asemenea, constată repartizarea inegală ,,a bogăţiei şi a veniturilor, o organizare
agricolă defectuoasă şi o organizare industrială insuficientă”, nu este de acord cu
consumul, considerat de el exagerat, cu construcţiile luxoase şi prea scumpe realizate de stat,
investiţiile în căi ferate inutile, precum şi faptul că o mare parte din veniturile proprietarilor
se pierdeau pe cheltuieli neproductive, călătorii în străinătate, maşini etc.
Resursele importante de petrol, care plasau România pe locul trei în producţia mondială,
după Statele Unite şi Rusia, aduceau puţine avantaje pentru că venitul din ,,vânzarea
petrolului şi derivatelor revine, în principal, societăţilor străine”.
Ideile autorului nu sunt lipsite însă de actualitate:
,,Progresele din industrie trebuie să meargă mână în mână cu cele din
agricultură. Ţara are o foarte mare nevoie de o reînnoire a agriculturii [...]
pentru păstrarea bogăţiei funciare a ţării trebuie organizat, în primul rând, un
regim al apelor şi un regim al pădurilor. Numai regimul forestier nu este
suficient pentru a apăra solul împotriva unor pericole, cum sunt inundaţia sau
stagnarea apelor la câmpie. Un regim al apelor trebuie să completeze regimul
forestier...”
O parte dintre aceste deziderate au fost înfăptuite în anii ce au urmat Primului Război
Mondial, după moartea lui Nicolae D. Xenopol.
Nu scapă observaţiei nici evoluţia industriei, comerţului, problema căilor de comunicaţie
terestre şi fluviale, impozitele şi valoarea avuţiei publice a României, activitatea bancară etc.
Autorul supune criticii diferenţierea privind salarizarea dintre români şi străini, avantajaţi
fiind ultimii. Pentru a se elimina această stare de lucruri considera importantă dezvoltarea
învăţământului, în special a celui superior, pentru a pregăti specialişti în domeniile
administrativ şi tehnic, comerţ şi industrie. Pe lângă Politehnică şi Academia de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale, fondată în 1913, considera că ar trebui să se creeze noi şcoli de
comerţ superior şi agricultură, numărul lor fiind considerat insuficient.
Starea învăţământului, arăta Nicolae D. Xenopol, ,,are lipsuri încă de la bază: s-a dat o
extensie prea mare instrucţiei care conduce spre funcţii publice şi s-a neglijat învăţământul
special, care pregăteşte pentru meserii, pentru comerţ şi industrie”.
În ceea ce priveşte modul de acţiune a capitalului străin, considera mai avantajos
împrumutul direct decât concesiunea. Afirmând acest lucru, avea în vedere modul de
realizare oneros al afacerii Stroussberg, atât de popularizată în epocă. Totodată, în această
lucrare sunt prezentate primele instituţii financiare româneşti: Creditul Rural şi Creditul
Urban din Bucureşti, Banca Naţională, Banca Agricolă, Banca de Scont, Banca Românească.
Nicolae D. Xenopol era un partizan al naţionalizării industriei, în special al industriei
petrolului, şi împărtăşea ideea creşterii rolului capitalului românesc în locul celui străin,
„însă acolo unde acesta lipseşte, nu trebuie să refuzăm niciodată concursul capitalurilor
străine, cu condiţia armonizării acestora cu interesele româneşti”. Era, de asemenea,
adeptul protecţionismului moderat pentru industrie şi considera că „trebuie să fim
naţionalişti până la exces când este vorba de forţa, prosperitatea, de viitorul claselor
agricole”, dând ca exemplu Germania, care ,,nu a uitat niciodată să menţină o protecţie
eficace pentru agricultura sa prin taxe ridicate pe cereale”. Era împotriva monopolurilor,
concepţie modernă în epocă, exprimată mai ales de şcoala americană, în această privinţă el
afirmând că ,,orice idee de monopol trebuie să fie interzisă”.
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Era dezamăgit de faptul că România se afla în urma Ungariei în domeniul transporturilor,
drumurile noastre fiind aproape impracticabile în anumite perioade ale anului. România
deţinea 3.500 de km de cale ferată, în timp ce Ungaria avea 22.000 de km.
Nicolae D. Xenopol priveşte cu încredere spre românii din Transilvania, fiind impresionat de
prosperitatea Băncii Albina din Sibiu:
„… am avut plăcerea să vizitez în detaliu birourile Albinei şi am fost încântat de
ordinea, râvna şi capacitatea funcţionarilor săi. Am examinat câteva din
înscrisurile şi registrele băncii – toate ţinute în limba română – pentru a-i
înţelege mecanismul, şi am admirat organizarea sa perfectă. Am constatat, cu
această ocazie, că, printre clienţii acestei instituţii româneşti, figurează
deopotrivă numeroşi saşi şi unguri, ceea ce denotă încrederea absolută pe care
o inspiră tuturor.”
Xenopol era adeptul politicii de îmbunătăţire a relaţiilor economice cu Franţa, de care se
simţea legat încă din anii studenţiei, fapt demonstrat şi de apariţia în limba franceză a
revistei Le Mouvement Economique, această publicaţie având rolul de a populariza realităţile
economice româneşti în străinătate. Era îngrijorat de faptul că ,,… o parte importantă a
veniturilor noastre de stat (rentele de stat) sunt deţinute de către francezi”, şi că „guvernul
român nu a reuşit niciodată până în prezent să plaseze în mod direct un împrumut la Paris.
Aproape toată datoria noastră publică a fost contractată la Berlin”.
A avut o viziune corectă asupra politicii economice a Germaniei. În ceea ce priveşte relaţiile
economice ale României cu Austro-Ungaria, acestea nu au fost favorabile.
La începutul secolului al XX-lea a fost vehiculată ideea unei ,,federalizări a statelor
balcanice” şi crearea „Statelor Unite Danubiene”. Ofertele unei uniuni vamale tot mai mult
exprimate de către Austro-Ungaria au fost categoric refuzate:
,,România nu ar fi acceptat niciodată o asemenea abdicare de la suveranitatea
ei, poate doar dacă ar fi fost cucerită pe câmpul de luptă […] industria, care,
lipsită de orice fel de protecţie, ar fi clacat uşor sub concurenţa industriei
austriece şi chiar ungureşti, mai puternice şi mai bine organizate”.
Bogăţia României va aduce în faţa cititorului întreaga problematică a economiei româneşti
din secolul al XIX-lea, începuturile modernizării cu plusurile şi minusurile ei. Apariţia cărţii
La Richesse de la Roumanie în 1916, în condiţii de război, a avut şi menirea de a atrage
atenţia diplomaţiei occidentale asupra importanţei României pentru Europa. Traducerea
acestei lucrări în limba română, la aproape un secol de la apariţie ei, reprezintă pentru
economişti o recunoaştere a valorii şi personalităţii lui Nicolae D. Xenopol, recunoscut ca
fiind ctitorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Astăzi consider că suntem mai
bogaţi pentru că avem un bust al său (vezi Anexa 3) şi, de asemenea, o lucrare cu o
semnificaţie deosebită pentru noi toţi. Vă mulţumesc pentru atenţie.
Prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Mulţumesc! Mulţumesc domnului lect. univ. dr. Ion Vorovenci!
Pentru cartea Rectorii Academiei de Studii Economice îl invit pe domnul Liviu Bogdan Vlad să
facă o scurtă prezentare. Puteţi răsfoi cărţile la intrare, ele se află expuse în Holul de Onoare.
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Cuvântul conf. univ. dr. Liviu Bogdan Vlad
Domnilor Rectori,
Domnule Preşedinte,
Stimaţi Profesori,
Stimaţi Invitaţi,
Dragi Studenţi,
Academia de Studii Economice a avut, în evoluţia sa
centenară, 24 de rectori. Fiecare, în funcţie de condiţiile
epocii sale, a pus, stilistic vorbind, o cărămidă sau mai
multe la edificarea şi afirmarea instituţiei noastre ca
universitate din elita agorei universitare româneşti.
În urmă cu patru ani profesorul Ion Gh. Roşca a iniţiat proiectul
Rectorii Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Atunci
am discutat despre o plachetă, astăzi avem, iată, o carte
constituită după toate regulile specifice domeniului editorial.
Principalele biblioteci consultate în vederea elaborării acestei
cărţi au fost: Biblioteca Academiei de Studii Economice din
Bucureşti, Biblioteca Băncii Naţionale a României şi, nu în
ultimul rând, Biblioteca Academiei Române.
Ultima variantă a lucrării, pe care am creionat-o şi pe care o aveţi
astăzi în faţă, a abordat mai multe perspective. Întâi de toate, a
configurat rolul pe care l-au avut, în calitate de manageri, rectorii
noştri şi, nu în ultimul rând, perspectiva profesorală a acestora.
În cele ce urmează voi puncta doar câteva elemente.
Anton Davidoglu şi-a început mandatul de rector în 1913, acesta fiind întrerupt de război în
1918. Academia, în perioada ce-a urmat, a avut două centre – la Bucureşti şi la Iaşi. Eugen
Ludwig a condus instituţia în contextul de început al României Mari, între 1918 şi 1919.
A urmat Stanislas Cihoski, rector între anii 1919 şi 1924, într-o perioadă de relativă
stabilitate. Deţine meritul de a fi fost cel care a achiziţionat primul teren pentru Academie, în
Piaţa Romană, pe care intenţiona să construiască o clădire proprie, însă, din lipsă de fonduri,
nu s-au început lucrările de construcţie a noului local. În mandatul lui Ion Angelescu, rector
în perioada 1924-1929, s-a construit palatul în care ne aflăm astăzi, Palatul Academiei.
Gheorghe Taşcă a avut un mandat scurt, din februarie 1929 până în decembrie 1930, când a
fost trimis în misiune diplomatică la Berlin. Ion Răducanu a condus Academia între anii 1930
şi 1940 şi a fost considerat „constructorul” instituţiei noastre. El a avut patru proiecte majore:
construcţia „Clădirii bibliotecii”, înfiinţarea Dispensarului studenţesc, realizarea frescei din
Aula Magna şi proiectarea Clădirii Muzeului comercial şi a Biroului comercial, destinate
practicii studenţilor.
Marin Mazilescu a condus destinele Academiei din octombrie 1940 până în februarie 1941,
apoi în perioada iulie 1947-aprilie 1948. Între anii 1944-1949 a fost o perioadă de tranziţie, în
care au fost succesiv următorii rectori: Victor Slăvescu, Ştefan Stănescu, Nicolae Maxim,
Gromoslav Mladenatz şi Anton Alexandrescu, unii dintre aceştia fiind numiţi cu delegaţie.
Începând cu anul 1949, odată cu începutul mandatului de rector al lui Vasile Malinschi, noile
condiţii geopolitice au generat o anumită stabilitate. Ştefan Arsene a ocupat apoi funcţia de
rector în 1954. Mihail Haşeganu, rector între anii 1955 şi 1959, şi Mircea Nicolaescu, rector
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între 1959 şi 1961, au avut câte un singur mandat, ca urmare a nominalizării acestora în
posturi diplomatice. Nu au fost singurii în această situaţie în cadrul Academiei de Studii
Economice.
Odată cu rectorul Marin Lupu se reia tradiţia deschisă de Ion Răducanu, aceea de a deţine
două mandate succesive. În timpul mandatelor domnului profesor Marin Lupu s-a înfiinţat
Centrul de Calcul şi Cibernetică Economică pe lângă Catedra de Calcul Economic şi Statistic
şi, nu în ultimul rând, începând cu 1 octombrie 1967, universitatea noastră şi-a schimbat
denumirea în Academia de Studii Economice din Bucureşti, denumire pe care o poartă şi
astăzi şi care o legitimează în istoria imediată şi-n rolul pe care-l are ca instituţie ce-şi doreşte
să fie vizibilă pe tot spectrul european şi nu numai.
Domnul profesor Gheorghe Dolgu a fost rectorul Academiei în perioada 1971-1980, a susţinut
noi discipline spre a fi introduse în planul de învăţământ şi a contribuit semnificativ la
procesul de transformare şi modernizarea a învăţământului economic de nivel superior,
precum şi la sincronizarea acestuia cu învăţământul economic internaţional, care i-a servit
drept model. După cum preciza şi Domnia Sa, după finalizarea mandatului a intrat în
diplomaţie, aşa cum a făcut-o şi succesorul său, Ilie Văduva, rector în perioada
1980-1985.
Alexandru Puiu a căutat să păstreze tradiţia universitară a Academiei în condiţii
social-politice, aşa cum a spus şi Domnia Sa, complicate, tradiţie ce a permis revitalizarea
rapidă a instituţiei şi deschiderile sale ulterioare spre modernitatea europeană de după 1989,
care au fost promovate şi de către rectorul Constantin Bărbulescu în timpul mandatului său,
1990-1996.
O anumită stabilitate economică a fost propice eforturilor de modernizare din timpul
rectorilor Paul Bran şi Ion Gh. Roşca, atât tehnice şi edilitare, cât şi în procesul de
învăţământ.
Paul Bran a fost iniţiatorul unui proiect special din punct de vedere educaţional, şi anume
Învăţământul Deschis la Distanţă. S-a preocupat de crearea unor condiţii decente pentru
studenţi şi tinerii membri ai corpului profesoral. Printre cele mai importante proiecte de
investiţie şi modernizare realizate de rectorul Paul Bran amintim: construirea noului spaţiu
de învăţământ din complexul Moxa, clădire ce îi poartă numele; consolidarea şi
modernizarea clădirii „Tache Ionescu”, destinată învăţământului postuniversitar; construirea
pasarelei dintre corpurile din Piaţa Romană şi bulevardul Dacia, pe care studenţii au
denumit-o „Pasul Bran”, şi prima modernizarea a Bibliotecii Centrale a Academiei de Studii
Economice.
Ion Gh. Roşca a urmat linia inaugurată de rectorii Ion Angelescu, Ion Răducanu şi Paul Bran,
continuând procesul de modernizare edilitară. Printre cele mai importante realizări din
perioada celor două mandate ale sale (2004-2008, 2008-2012) menţionăm: adoptarea
structurilor administrative de tip şcoală – au fost înfiinţate Şcoala Doctorală, Şcoala
Academică Postuniversitară şi Şcoala Postuniversitară; a iniţiat măsuri de perfecţionare a
editării cărţilor în ASE, ajungându-se la performanţe naţionale, în această perioadă Editura
ASE fiind acreditată de către CNCSIS şi CNAT; a susţinut importante lucrări de investiţii,
printre care menţionăm cel mai important proiect al Domniei Sale: consolidarea şi
modernizarea Palatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti din Piaţa Romană, aşa
cum a fost el conceput iniţial, căruia, credem noi, i-a redat frumuseţea şi grandoarea de
altădată; a construit complexul de cămine Belvedere; a modernizat complexul sportiv din
strada Cihoski; a consolidat, reamenajat şi modernizat clădirea din strada Frumoasă; a
reabilitat şi modernizat căminul din complexul Moxa şi a finalizat un amplu program de
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modern
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I Gh. Roşşca regretă că
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a
aici şii m-a rugat să transmitt tuturor
Domnul profesor Ion
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ări mulţumirile Domniiei Sale, rea
afirmând
recunoşştinţa pe carre v-o poarttă în suflet.
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ăm să răsfo
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aduceţi completărri, întrucât aceste afiirmaţii priv
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Academ
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nului Rector în exerciţiiu, profesorrului Pavel Năstase,
N
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d această carte. Facem
m acest gesst cu nădejd
dea că vom izbuti să scriem în
continu
uare o genealogie a rectorilor acestei
a
insttituţii, caree să se id
dentifice cu
u ştafeta
generaţiilor, toate acestea din
n dorinţa dee a considerra Academia
a de Studii Economicee drept o
ă a învăţământului rom
mânesc.
instituţiie strategică
Vă mulţţumim!
u
dr. Pavel
P
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Prof. univ.
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miei de Stu
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omice din
n Bucureştti:
În contiinuare, penttru ultima lansare
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de carte,
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Comercciale şi Indu
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oamna proffesor Mariaa Mureşan să
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scurtă prezentare!
p
ntul prof. univ.
u
dr. Maria
M
Mur
reşan
Cuvân
Domnule Rector,
Domnule Preşedinte al Senatu
ului universsitar,
Onorat Auditoriu,
În prim
mul rând, sunt mândră că sunt profeso
or în
Academ
mie la împlin
nirea celor 100
1
de ani de
d la înfiinţţarea
sa! În al
a doilea rân
nd, sunt şi mai
m mândrră că, în num
mele
colegilo
or şi al meu,, prezint un
na din lucră
ările pentru care
ne-am ostenit
o
foarrte mult şi pentru care am benefficiat
de un sprijin
s
excep
pţional din partea Bib
bliotecii ASE
E, cu
deosebiire din parttea domnullui Vladimiir Iovanov. Din
punctull meu de ved
dere, pot să
ă spun că am
m făcut a treia oară faccultatea şi că mi-am da
at licenţa
în perio
oada interbelică pentru
u că am ţin
nut în mân
nă toate currsurile care au fost prredate în
această Academie! Unele ră
ămase în exemplar un
nic, altele eliptice, daar cele ma
ai multe
complette. Nu intru
u în amănu
unte, pentru
u că vreau să vă fac curioşi
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şi să răsfoiţi şi cartea.
Despre autorii acestor cursu
uri s-au sccris teze dee doctorat, monografiii, tratate. Noi am
fotograffiat, am „fillmat” doar activitatea lor ca proffesori la cattedră şi, m
mai ales, gra
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o apreciiere la adreesa altora, doar
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m
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ul ca sunt u
un pigmeu pe
p lângă
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a celor care au
a fost proffesori în aceeastă univerrsitate.
Am strructurat toa
ate cursuriile pe dom
menii de acctivitate: co
omerţ, ind
dustrie, agricultură,
transpo
orturi, moneedă şi finanţţe.
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Am structurat toate cursurile pe domenii de activitate: comerţ, industrie, agricultură,
transporturi, monedă şi finanţe.
De asemenea, cartea cuprinde încă alte trei capitole referitoare la
Şcoala de Doctorat, la activitatea politică a acestor profesori,
foarte mulţi dintre ei fiind venerabili oameni politici, dar priviţi
ca „gulere albe”, vreau să spun ca specialişti, nu ca militanţi cu
carnet de membri de partid şi, desigur, ca reprezentanţi ai
României şi ai interesului economic românesc, subliniez
interesul economic românesc, fie ambasadori, cum este cazul lui
Gheorghe Taşcă, fie membri ai delegaţiilor care au stabilit tratate
de pace după Primul şi după al Doilea Război Mondial.
Din punctul meu de vedere, punctul maxim de uimire a fost când
am ţinut în mână cursul Introducere în economie al profesorului
Gheorghe Taşcă, din momentul în care s-a introdus şi anul
preparator, al patrulea an de studiu. Cursul avea 640 de pagini,
era, practic, un tratat. Repet, este cursul pentru anul introductiv, pentru bobocii care nu
urmaseră un liceu economic şi care, ca să fie admişi la cursurile Academiei, trebuiau să dea
cu profesorul Gheorghe Taşcă acest examen. N-aş putea să spun dacă era un tratat de
economie, un tratat de doctrine economice sau un tratat de istorie economică, pentru că
acesta cuprindea faţete din toate aceste discipline. Există un singur exemplar la Biblioteca
Academiei noastre, dar cred că ar merita scanat şi citit obligatoriu de către fiecare tânăr
cadru didactic care intră pe porţile Academiei.
În numele meu şi-al colegilor Corneliu Olaru, tânăr pensionar de un an, şi Mihail Opriţescu,
vă mulţumim pentru atenţie şi vă invităm să fiţi curioşi în ceea ce priveşte această carte!
Am uitat să spun că, în calitate de studentă, am primit carnetul de la domnul Rector
Gheorghe Dolgu. În cutuma de atunci, câţiva studenţi de anul I, la deschiderea festivă a
anului universitar, primii şase din serie, primeau carnetul de note din mâna rectorului. Nu
ştiţi ce mult însemna, pentru un pârlit de student de anul I, faptul că se vedea pe un avizier
deasupra liniei şi că primea din mâna Rectorului carnetul de note.

CONCERT DE MUZICĂ PSALTICĂ SUSŢINUT DE CORUL BYZANTION
Prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Mulţumim, mulţumim foarte mult! Şi cu acesta a luat sfârşit prima parte a întâlnirii noastre.
Îi invit pe colegii din prezidiu să ia loc în primele rânduri şi să urmărim un concert de muzică
psaltică, susţinut de Corul Byzantion, şi filmul documentar „Istoria Academiei de Studii
Economice din Bucureşti”. Vă mulţumim foarte mult!
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Corul Byzantion, pentru
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E
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N
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X
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ndatorul Accademiei
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g
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p
pentrru a-şi croi drumul sprre câmpie p
pentru ca, mai
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B
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LANSAREA FILMULUI DOCUMENTAR
„ISTORIA ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI”
Realizator: lect. univ. dr. Ion Vorovenci

La începutul secolului al XX-lea Bucureştiul devenise o capitală europeană, cu instituţii
moderne, inspirate de modelul francez şi, într-o oarecare măsură, de cel german, cu
Universitate, Politehnică şi, nu în ultimul rând, cu Facultatea de Medicină, care au intrat,
după doar câteva decenii de activitate, în rândul instituţiilor de învăţământ superior de
prestigiu din estul Europei şi nu numai. Ceea ce îi lipsea era însă o Academie Comercială,
care să pregătească economişti cu înalte studii economice. Tinerii economişti care au învăţat
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în Occident, dar şi unii oameni politici, atraşi de modernitatea cunoscută în străinătate, au
dorit să transforme ţara într-o Belgie a Orientului, încă de la venirea lui Carol I în România.
Acest lucru era imposibil de realizat fără existenţa unei Academii de Înalte Studii Comerciale
şi Industriale, similară celor din ţările dezvoltate.
Iniţial, s-a dorit înfiinţarea acestei academii la Galaţi, oraş ce dispunea de un port comercial
la Dunăre, port ce fusese mult modernizat şi unde puteau pătrunde, pe lângă navele fluviale,
şi cele maritime.
În ianuarie 1913, în Parlamentul României au început dezbaterile pentru înfiinţarea unei
asemenea academii. Nicolae Xenopol, reputat om politic cu studii la Berlin şi Paris, în
calitatea sa de Ministru al Industriei şi Comerţului, având sprijinul Prim-ministrului de
atunci Titu Maiorescu şi al lui Take Ionescu, şeful Partidului Conservator Democrat aflat la
putere, a propus înfiinţarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale în Bucureşti.
Dezbaterile au durat mai multe luni, legea fiind promulgată prin Decret Regal, semnat de
Carol I la 6 aprilie 1913. Greul abia începea.
Noua instituţie nu avea profesori şi nici local propriu. Pentru început, Academia Comercială
s-a subordonat Ministerului Industriei şi Comerţului, care a fost responsabil şi de numirea
primilor cinci profesori: Anton Davidoglu, care a ocupat şi funcţia de rector, Eugen Ludwig,
Stanislas Cihoski, Gheorghe Taşcă, Spiridon Iacobescu şi trei conferenţiari. În ceea ce
priveşte localul, după mai multe căutări, s-au închiriat etajele 1 şi 2 ale unei clădiri din
imediata apropiere a Fundaţiei „Carol I”, aflată în partea opusă Palatului Regal. Nu era o
zonă prea liniştită, dacă ţinem seama de aglomeraţia Căii Victoriei la acea vreme.
După numai un an de activitate a izbucnit Primul Război Mondial. Cei mai mulţi studenţi din
prima promoţie nu au reuşit să încheie cursurile universitare şi, în vara anului 1916, au plecat
pe front. După ocuparea Bucureştiului de către armatele germane şi austro-ungare, profesorii
şi studenţii rămaşi, împreună cu guvernul, s-au refugiat la Iaşi, unde au încercat să îşi reia
activitatea.
Sacrificiile făcute în timpul războiului nu au fost zadarnice. La 1 Decembrie 1918, prin
unirea Transilvaniei şi a Banatului cu Ţara s-a realizat ceea ce contemporanii au numit
România Mare.
În 1920 s-a înfiinţat Academia Comercială din Cluj. Trei ani mai târziu, în 1924, la Bucureşti,
pe un teren cumpărat cu sprijinul financiar al mareşalului Alexandru Averescu, în calitatea
sa de Ministru al Industriei şi Comerţului, a început construirea Palatului din
Piaţa Lascăr Catargiu, astăzi Piaţa Romană, după planurile arhitecţilor Grigore Cerchez,
van Saanen Algi şi Culina.
Noul sediu a fost inaugurat în 1926. Clădirea are mai multe intrări, dar cea mai
reprezentativă rămâne intrarea centrală, prin care se pătrunde în holul impunător, ce
impresionează prin scările arcuite ce duc la etajele unu şi doi, cei care păşesc aici cred că intră
într-un mic labirint. Privirea este atrasă de ornamental bogat, în stil neoclasic, ce
caracterizează construcţiile ridicate în această perioadă. Nu lipsesc reprezentările sugestive
ale cornului abundenţei şi ale zeului antic Mercur, patronul comerţului, simboluri definitorii
pentru profilul acestei instituţii.
Ca să ne facem o părere despre rigoarea învăţământului în Academia de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale din Bucureşti, amintim faptul că, dintre cei aproape 600 de
studenţi înscrişi la cursuri în 1913, au reuşit să obţină licenţa, în 1918, numai 9 studenţi. Nu
trebuie omis însă faptul că acest lucru a fost cauzat de războiul care a afectat desfăşurarea
normală a procesului de învăţământ. Diferenţa dintre numărul mare de studenţii înscrişi la
Academia Comercială şi licenţiaţi se menţine şi în perioada ce urmează şi rareori depăşeşte
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zece procente din total. Rigoarea şi înalta pregătire a licenţiaţilor a fost remarcată şi de unii
profesori din centrele universitare din străinătate. Bilanţul activităţii didactice în Academie
s-a făcut cu prilejul aniversării a douăzeci de ani şi apoi a unui sfert de veac de la înfiinţarea
instituţiei.
Cel mai important loc din Academie îl reprezintă Aula Magna, grandioasă şi monumentală,
cu fresca ce simbolizează istoria comerţului românesc, operă realizată de Cecilia CuţescuStorck. Personajele încremenite în timp, prinse în culori calde, ce duc în spate secole de
istorie, reamintesc fiecărei generaţii care îi este menirea.
Învăţământul economic, gândit de Nicolae Xenopol şi cei apropiaţi lui, pe lângă disciplinele
specifice – contabilitate, elemente de drept, monedă, credit, schimb, era deosebit de aplicat:
comerţul cerealelor; studiul transporturilor; industria, comerţul şi legislaţia petrolului;
industria şi comerţul lemnului.
O importanţă deosebită o aveau disciplinele de cultură economică: economia politică şi
istoria doctrinelor economice, geografia economică, istoria comerţului, precum şi studiul
limbilor străine, franceză, germană, engleză, italiană, turcă, sârbă şi rusă.
Nu a fost o perioadă liniştită şi lipsită de griji. Marea criză economică, izbucnită la sfârşitul
anilor ’30, a marcat şi Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, care fost supusă
unor puternice influenţe politice, devenite dramatice după izbucnirea celui de-al
Doilea Război Mondial, dar mai ales în timpul venirii legionarilor la putere, în septembrie
1940. Situaţia s-a agravat după ce armata germană şi-a făcut şi ea prezenţa în România,
în octombrie 1940.
O lună mai târziu, în ziua de 27 noiembrie, profesorul Virgil Madgearu a fost luat din locuinţa
sa din str. Vasile Conta nr. 12 din Bucureşti şi împuşcat în pădurea Snagov.
În aceeaşi zi, o echipă de legionari de la Institutul Naţional de Cooperaţie, condusă de
Traian Boieru, l-a ridicat pe Nicolae Iorga din locuinţa sa de la Sinaia şi l-a împuşcat în
pădurea Strejnic de lângă Ploieşti. Dramele profesorilor din Academia de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale, care ocupaseră diferite funcţii de miniştri în guvernele din
perioada interbelică, nu aveau să se termine.
Cursul istoriei şi, implicit, activitatea în Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale
s-au schimbat în perioada ce a urmat după 23 august 1944, odată cu ocuparea Bucureştiului
de către armata sovietică şi înţelegerea dintre Stalin, Roosevelt şi Churchill la Yalta,
în februarie 1945.
În anul 1947, Academiei de Studii Comerciale şi Industriale i se schimbă denumirea în
Academia Comercială şi Cooperatistă, iar un an mai târziu, în urma reformei învăţământului
realizate după modelul sovietic, în Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare. Noua putere
comunistă impune cenzura, iar aparatul de propagandă iniţiază rescrierea istoriei şi
organizează ample demonstraţii cu prilejul zilei de 23 august, sărbătorită ca zi naţională.
Oraşul Braşov devine oraşul Stalin, iar Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare i se
mai adaugă denumirea „V. I. Lenin”. Aproape toţi profesorii fostei Academii au fost
pensionaţi forţat, mulţi dintre aceştia fiind arestaţi şi condamnaţi la ani grei de închisoare.
Printre ei s-au numărat Victor Slăvescu, Ion Răducanu şi Gheorghe Taşcă. Ultimul şi-a găsit
sfârşitul în închisoarea de la Sighet.
În instituţie îşi fac prezenţa, pentru aproape două decenii, consilierii sovietici. După această
perioadă deosebit de grea, în 1967 Institutul de Ştiinţe Economice redevine Academia de
Studii Economice, încercându-se astfel să-şi recâştige vocaţia sa europeană. Poziţia
duplicitară a lui Nicolae Ceauşescu faţă de invazia Cehoslovaciei de către URSS, în august
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1968, a creat un curent favorabil deschiderii învăţământului economic superior spre
Occident, deschidere de care au beneficiat o serie de profesori, care şi-au desăvârşit studiile
în Germania Federală, Franţa, Elveţia, SUA.
La peste două decenii distanţă de la prăbuşirea comunismului trecutul pare uitat, generaţiile
tinere privesc spre viitor şi vin în Academie cu „povara” lor de vise.
Transformările suferite de Academia de Studii Economice din Bucureşti sunt uşor de
observat. Sălile de seminarii, sălile de lectură, ce poartă numele marilor profesori, biblioteca
şi amfiteatrele sunt locuri de care îşi amintesc întotdeauna cu emoţie studenţii ce trec pe aici.
Ideea Europei Unite a fost împărtăşită şi de generaţia lui Nicolae D. Xenopol, recunoscut
astăzi ca ctitor al Academiei noastre. Generaţii de profesori şi studenţi „au fost sub vremi”,
cum spune cronicarul, vremuri care, de cele mai multe ori, le-au fost potrivnice. Se privesc
peste timp şi vor să fie văzute. Foştii profesori şi studenţii lor, profesori la rândul lor, se
întâlnesc astăzi, poate mai înţelepţi, după ce timpul nu poate să-i mai atingă. Cei ce se strâng
pe scările arcuite din faţa aulei, cu diferite ocazii, nu doresc să vadă trecutul care-i desparte,
ci prezentul ce-i uneşte. Să ne bucurăm de el înainte de a deveni şi noi istorie!

PRIMIREA DE CĂTRE CONDUCEREA ASE A DELEGAŢIILOR STRĂINE
ŞI ÎNMÂNAREA MESAJELOR DE FELICITARE
La festivităţile de celebrare a Centenarului ASE au participat 46 de invitaţi din străinătate,
reprezentanţii universităţilor partenere ale Academiei de Ştiinţe Economice din Bucureşti,
universităţi din Australia, Belgia, Bulgaria, China, Egipt, Estonia, Federaţia Rusă, Franţa,
Germania, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Republica Moldova şi Statele
Unite ale Americii.
Aceştia au fost întâmpinaţi de prof. univ. dr. Pavel Năstase, Rectorul ASE, şi de membrii
Consiliului de Administraţie în cadrul unei ceremonii de bun-venit.

Andrzej Jan Chochół
Cracow University of Economics, Polonia

66

CENTENAR ASE.
A
MEMORIII ŞI DOCUMEN
NTE

Nikollay Sergeyc
chev
Diirectorul Fundaţiei
F
„R
Ruskii mir”
”
Fed
deraţia Rus
să

Do
onna Streett
Univer
rsity of Day
yton, SUA

Oaspeţiii străini au luat cuvânttul şi au înm
mânat mesaj
ajele de feliccitare din paartea univerrsităţilor
lor în cadrul
c
uneii reuniuni de lucru, conduse
c
de prof. univv. dr. Pavell Năstase, Rectorul
R
Academ
miei de Stud
dii Econom
mice din Buccureşti, şi de
d prof. uniiv. dr. Doreel Mihai Pa
araschiv,
Prorecto
orul respon
nsabil cu relaţiile intern
naţionale alee universită
ăţii noastre::

 Conf. un
niv. dr. Elena Barbu, IA
AE – Univerrsité de Gren
noble, Fran
nţa
 Prof. un
niv. dr. Griigore Belostecinic, Rector al Aca
ademiei de Studii Eco
onomice














a Moldovvei
Prof. uniiv. dr. Régiss Borbonnaiis, Université Paris 9 – Dauphine,, Franţa
Prof. uniiv. dr. Ştefan Bratosin, Université Paul Valéryy Montpellier 3, Franţa
a
Prof. uniiv. dr. Alain
n Burlaud, CNAM
C
Pariss, Franţa
Prof. un
niv. dr. And
dré Cabaniss, Vice-Preşedinte, Un
niversité To
oulouse 1 Capitole,
C
Franţa
Prof. un
niv. dr. And
drzej Jan Chochół,
C
Rector,
R
Craccow Univerrsity of Eco
onomics,
Polonia
Prof. uniiv. dr. Cinziia Daraio, Università
U
Roma
R
1 – La Sapienza, IItalia
Conf. un
niv. dr. Gurjeet Singh Dhesi,
D
Londo
on Sothban
nk Universitty, Marea Brritanie
Conf. un
niv. dr. Andrrei Tiberiu Filip,
F
ESSEC
C Paris, Fra
anţa
Prof. uniiv. dr. Finn Ragnar Førrsund, Univ
versity of Osslo, Norvegiia
Prof. uniiv. dr. Xavieer Galiegue,, Universitéé d'Orléans, Franţa
Prof. uniiv. dr. Allan
n Hodgson, University of
o Queensla
and, Australlia
Prof. un
niv. dr. Occtavian Eug
gen Ionici, Kogod Scchool of B
Business, American
A
Universiity, SUA
Prof. un
niv. dr. Ahmed
A
Kha
amis, Rector, Egyptia
an Academ
my of Com
mputers,
Informattion and Ma
anagement Technologyy, Egipt

2 APRILIE 2013

67

 Prof. univ. dr. Dmitri Vadimovici Vasilenko, Prorector, Sankt Petersburg State
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La Centenarul ASE se cuvine să ne reamintim rolul universității, menționat de primul Rector
al AISCI, profesorul Anton Davidoglu, matematician de reputație internațională, în cuvântul
său de deschidere a cursurilor, la 1 noiembrie 1913: „Această Academie trebuie să devină un
focar în jurul căruia să se concentreze și de care să depindă întreaga activitate economică”.
De-a lungul existenței sale, universitatea noastră a reușit să depășească cu succes toate
obstacolele generate de transformările prin care a trecut societatea românească, suișurile și
coborâșurile istoriei reflectându-se și asupra comunității academice.
Astfel, aflată în primele două decenii ale existenței sale în subordinea Ministerului Industriei
și Comerțului, AISCI a beneficiat de sprijinul necondiționat al acestuia, mai ales dacă ne
gândim la contribuția pe care a avut-o la construirea Palatului din Piața Lascăr Catargiu,
astăzi Piața Romană. Perioada 1913-1947, în care a funcționat sub denumirea inițială de
AISCI, a fost o etapă benefică, în care s-au creat primele programe de studii universitare în
domeniul economic, de inspirație occidentală, în cadrul cărora au predat profesori iluștri
precum: Gheorghe Tașcă, Virgil Madgearu, Ion Răducanu, Nicolae Iorga, Victor Slăvescu
și alții.
În 1947 AISCI a fuzionat cu Academia de Studii Cooperatiste, rezultând Academia de Științe
Comerciale și Cooperatiste (ASCC), dar, după nici măcar un an, prin reforma învățământului
din 1948, a fost retrogradată în ierarhia învățământului superior din acea epocă
și transformată în Institutul de Științe Economice și Planificare. Au urmat două decenii
de reașezare a învățământului după modelul sovietic, dar, începând cu anul universitar
1967-1968, se încearcă redescoperirea valorilor occidentale. În acest context, prin procesul de
modernizare a învățământului superior, universitatea noastră devine Academia de Studii
Economice din București, denumire de care nu au fost străini nici profesorii fondatori, care,
în 1941, propuseseră denumirea de ,,Academia de Științe Economice”.
Cu trecerea timpului ne-am dat seama că marii noștri profesori au fost mereu prezenți aici,
reușind, prin construcția acestui palat, să materializeze un deziderat fără de care nu s-ar fi
format atâtea generații de economiști, transmițându-le, totodată, prin opera lor, ceea ce
trebuie făcut pentru a aduce în România spiritul modern al Europei.
Anton Davidoglu, Ion Răducanu, Gheorghe Tașcă, Virgil Madgearu, Victor Slăvescu și mulți
alții, ca studenți, și mai apoi ca profesori, s-au străduit să facă onoare instituțiilor de
învățământ care i-au format: universități și academii comerciale prestigioase din Paris,
Berlin, Londra, Viena, dar și alte renumite centre de învățământ superior, unde și-au
desăvârșit studiile atunci când nu aveam în țară o academie comercială. Prin valoroasele lor
lucrări de doctorat, cu subiecte inspirate din domenii ale economiei românești, au reușit ca
România să fie cunoscută în Occident.
În fiecare zi vin în această instituție cu încredere, dar și cu o oarecare sfială, cu gândul la
trecutul pe care îl redescoperim cu admirație. Avem în față un prezent plin de responsabilități
și datoria de a alege drumul cel mai scurt spre modernitate. Avem o moștenire istorică ce ne
face responsabili, deopotrivă, atât față de prezent, cât și de trecut.
Știința economică a secolului al XXI-lea a evoluat, condițiile istorice sunt altele decât cele din
trecut și fiecare generație poate să aleagă și să-și realizeze propriul ideal. Economiștilor
formați în academia noastră le-au fost atribuite responsabilități pe care s-au străduit să le
onoreze, indiferent de regimul politic al vremii, făcând posibilă evoluția economiei în condiții
uneori deosebit de dificile. Bilanțul unui secol de existență a academiei este greu de făcut și
nu ne propunem acest lucru. Nu pot să nu evoc însă câteva gânduri exprimate de unii
profesori în momentele importante din istoria instituției.
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Cu prilejul inaugurării cursurilor la 1 noiembrie 1913, reputatul profesor Anton Davidoglu,
primul Rector al Academiei noastre afirma:
„Scopul acestei instituțiuni va fi să complecteze instrucțiunea și educațiunea
economică a viitorilor factori producători, a elementului sârguitor și priceput,
de mâine chemat să decidă de soarta neamului nostru întreg.
Și pentru ca să se poată isbuti, repede și bine, așa după cum o reclamă
împrejurările prezente, la fiecare pas, trebue să făptuim o muncă nouă, trebuie
să îmbunătățim neîncetat învățământul nostru comercial, industrial și agricol:
soarta celui dintâiu cade direct în sarcina și răspunderea acelor grupați în jurul
acestei instituțiuni. Aici ne vom putea desăvârși munca; problemele mari de un
interes vital sunt problemele analizate și limpezite și prin școală; aci se adună
materialul bogat al experienței; aci se întâlnește abnegațiunea sufletelor tinere
dornice de lumină; aci se făuresc armele cu cari va trebui să ieșim pe câmpul de
luptă de azi înainte pentru cucerirea emancipării și înfloririi noastre economice;
aci se iscălește dreptul sau renunțarea la viață a unei națiuni.”
Și aprecierea profesorului de economie Mihail Manoilescu la adresa Academiei, cu prilejul
sărbătoririi a două decenii de existență, rămâne remarcabilă:
,,… rareori o școală înaltă s’a impus mai repede ca seriozitate și prestigiu cum
s’a impus această universitate a comerțului și industriei. Prestigiul profesorilor
contează foarte mult, dar tot atât de mult este și atmosfera de disciplină, care
s-a creat de la început în această școală.”
Aristide Blank, cunoscând activitatea școlară din calitatea sa de membru al Consiliului de
administrație, susținea că
,,Academia de Înalte Studii Comerciale […] este școala practicienilor, e școala
acelor oameni care, fie că se găsesc în slujba statului, fie că apără interese
particulare, vor avea totdeauna de soluționat, repede și cu simțul realității,
aplicând problemelor momentului, ceea ce se va fi distilat în ei printr-un
amestec fericit, din teoriile economice aplicate la nevoile zilnice. Cu cât ne
îndepărtăm mai mult de data înființării Academiei de Înalte Studii Comerciale,
cu atât mai recunoscători trebuie să fim acelor inițiatori și continuatori care au
creat, au menținut și au dezvoltat acest admirabil instrument de propășire
națională.”
Profesorul Victor Slăvescu a fost și el preocupat de activitatea studenților, spunând că
,,este de dorit ca studentul să rămână numai student în perioada de pregătire
științifică. Față însă de vicisitudinile vieții materiale de astăzi și, mai ales, față
de absoluta necesitate de a nu se închide porțile școlii elementelor ce vin din
păturile largi ale nației, organizarea asistenței studențești (cămin, cantină,
biblioteci etc.) constituie un postulat indispensabil unei reale vieți academice de
pregătire științifică.”
Toate generațiile de profesori, asemenea lui Victor Slăvescu, au dorit dotarea Academiei cu
cantine și cămine, săli de lectură și o bibliotecă cu un important fond de carte. În ceea ce
privește realizările și evoluția universității noastre, putem spune că ea a cunoscut un
permanent proces de înnoire și schimbare.
Prin legea de înființare din 6 aprilie 1913, durata cursurilor a fost stabilită la trei ani.
În primii ani nu au existat secțiuni, era o programă comună tuturor studenților. Abia în
1919 planul de învățământ a fost structurat în trei secțiuni: I. Comerț, bancă, asigurări;
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II. Industrie; III. Administrație economică și consulară. Se poate spune că erau foarte puține,
însă învățământul era deosebit de riguros. Mai târziu, durata studiilor s-a stabilit la patru ani
prin introducerea anului pregătitor, ulterior acesta fiind inclus în planul general de
învățământ. În anul universitar 1938-1939 au fost stabilite două secțiuni: cursuri comune
pentru anii I și II și cursuri de specializare pentru anii III și IV. Ultimul pas spre
recunoașterea calității ,,de înaltă școală” a fost făcut în 1921, prin înființarea doctoratului
economic.
Rămânem recunoscători Ministerului Industriei și Comerțului, în subordinea căruia
universitatea noastră s-a aflat timp de două decenii, pentru eforturile depuse pentru
construirea acestui palat atât de drag nouă astăzi, a amfiteatrelor 1 și 2, dar și a fostului
cămin în care se află astăzi corpul administrativ. Sălile destinate bibliotecii au fost extinse
într-un corp nou în anii ’40.
Mulțumim, de asemenea, Camerelor de Comerț și Industrie din întreaga țară pentru donațiile
făcute, dar și foștilor studenți care au acceptat să plătească taxa școlară suplimentară folosită
în același scop. Trecerea, în 1935, în subordinea Ministerului Instrucțiunii Publice a însemnat
recunoașterea deplină, de către celelalte instituții de învățământ superior, a calității
învățământului economic.
Astăzi, la ceas aniversar, ar trebui să ne aplecăm mai mult pentru a cunoaște și înțelege
generația care ne-a lăsat o frumoasă moștenire. Vrem să credem că nimeni nu lipsește de la
aniversarea unui secol de existență a universității. Cei care nu sunt prezenți se află în
sufletele noastre. Au fost și momente dificile, când împrejurări politice nefavorabile au
influențat mai mult sau mai puțin evoluția învățământului nostru economic.
În 1948, prin reforma învățământului, a fost înființată structura pe facultăți și, pentru câțiva
ani, a fost desființat dreptul de a se organiza doctoratul. Reformarea învățământului
economic nu a fost ușor de realizat, ea a început în anii ’70 prin specializările obținute de unii
dintre colegii noștri în centre universitare din fosta Germanie Federală, Elveția, Franța,
S.U.A., dar și prin recunoașterea operelor marilor profesori, un loc important ocupându-l
Virgil Madgearu, a cărui personalitate a fost evocată și de către Academia Română în 1987.
În acest sens am gândit și realizarea Muzeului Academiei de Studii Economice din București
care, pe lângă organizarea unor expoziții, va avea drept scop și popularizarea lucrărilor mai
puțin cunoscute, unele rămase în manuscris. Traducerea din limba franceză a cărții lui
Nicolae D. Xenopol, La Richesse de la Roumanie (Bogăția României), poate fi un început,
mai ales că acesta a fost recunoscut ca fiind părintele fondator al Academiei. Îmbogățirea
orizontului cultural al viitorilor economiști, care își vor desfășura activitatea în companii
românești sau străine, este o necesitate pentru înțelegerea realităților complexe ale
prezentului.
În ultimii ani s-a renunțat la examenul de admitere; acest lucru s-a constatat a fi în
detrimentul calității și rigorii impuse de-a lungul anilor, fapt ce ne-a determinat să
reintroducem acest examen. Anul Centenarului trebuie să însemne pentru noi mai mult decât
o aniversare, trebuie să însemne disciplină, mai multă învățătură, o mai bună înțelegere a
realităților unei economii în continuă schimbare, într-o Uniune Europeană care a cunoscut
cele mai profunde crize de la crearea sa.
Învățământului economic îi revine un rol important în găsirea celor mai optime soluții
privind dezvoltarea economiei în condițiile integrării europene, dar și în schimbarea de
mentalități. Colegii noștri din străinătate cunosc eforturile pe care le facem pentru a ajunge la
nivelul lor de competitivitate, mai ales că tot mai mulți studenți ai universității noastre
trebuie să concureze cu cei care au studiat în centre universitare similare din Europa.
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Dragi colegi, vă rog să simțiți spiritul nostru de sărbătoare! Observ cu regret că România
exportă mai mult inteligență și mai puțin produse, dar nu ne pierdem încrederea că, într-o zi,
lucrurile se vor schimba. Noi suntem datori să-i convingem pe absolvenții noștri să nu mai
plece din țară, să-i încurajăm și să le oferim soluții alternative. Aniversarea de astăzi este nu
numai un prilej de bucurie, este un act de cultură, de recunoaștere a eșecurilor, dar și a
succeselor noastre.
Prin efortul, dăruirea și pasiunea cadrelor didactice, studenților și personalului
administrativ, astăzi Academia de Studii Economice din București este o universitate de
cercetare avansată și educație, acreditată instituțional de către ARACIS cu „grad înalt de
încredere”. Această apreciere ne onorează și, în același timp, ne obligă să gândim strategii și
programe prin care să valorificăm tradiția și prestigiul de care ne bucurăm în prezent, astfel
încât să devenim o universitate competitivă pe plan internațional.
Cu gândul plin de recunoștință față de înaintașii noștri și cu brațele larg deschise către cei
care vor veni aici, la ASE, începând cu cel de-al 100-lea an al existenței sale, să-i urăm
universității noastre Vivat academia! Vivant professores!
Vă mulțumesc!
Cuvântul prof. univ. dr. Răzvan Zaharia, Președintelui Senatului universitar
al Academiei de Studii Economice din București
Domnule Președinte al României,
Domnule Președinte al Senatului,
Domnule Președinte al Camerei Deputaților,
Domnilor Ambasadori,
Doamnelor și Domnilor Miniștri,
Doamnelor și Domnilor Parlamentari,
Domnule Primar,
Domnilor Academicieni,
Doamnelor și Domnilor Rectori,
Președinți ai Senatelor Universitare,
Decani,
Stimați Colegi și Stimați Invitați,
Sunt deosebit de onorat ca, în numele senatului universitar și al comunității academice din
Academia de Studii Economice din București, să salut prezența dumneavoastră la această
adunarea festivă, prilejuită de aniversarea Centenarului universității noastre.
Este evenimentul culminant al manifestărilor omagiale, culturale și științifice, care
marchează împlinirea a o sută de ani din ziua în care Regele Carol I își punea semnătura pe
Decretul Regal ce consfințea întemeierea Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale
din București, la 6 aprilie 1913.
Desigur, 100 de ani nu reprezintă prea mult pentru o universitate de prestigiu. Există în lume
universități care au de șase sau de șapte ori această vârstă. Dar, dacă ne raportăm la istoria
României, dacă ne gândim că universitatea noastră scotea prima promoție de absolvenți în
chiar anul făuririi statului național unitar, putem să afirmăm cu mândrie că Academia de
Studii Economice din București își găsește locul printre instituțiile de tradiție ale
învățământului românesc.
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Deși aflată la o vârstă venerabilă, universitatea noastră se consideră o instituție tânără,
dinamică și modernă. Și asta se datorează celor peste 25.000 de tineri studenți ce însuflețesc
amfiteatrele și sălile de seminar, unui corp profesoral având una dintre cele mai scăzute
medii de vârstă din țară, precum și schimbărilor permanente menite să modernizeze
planurile de învățământ și conținutul disciplinelor predate, adaptându-le la cerințele pieței
forței de muncă. În ultimii 20 de ani, numărul facultăților din ASE, practic, s-a dublat, au
apărut noi specializări, precum și programe de studii în limbi străine, s-a implementat
sistemul Bologna. Urmând trendul globalizării, ne-am deschis către lume. Studenții și
profesorii noștri au beneficiat de stagii de pregătire, de documentare sau de cercetare în
străinătate. Primim anual sute de studenți străini, care își urmează integral sau parțial
studiile în universitatea noastră. Profesori străini, de la universități de prestigiu, țin cursuri
sau conferințe în ASE.
De asemenea, orientarea tradițională către transmiterea de cunoștințe a fost completată cu
preocuparea pentru generarea de cunoștințe, numărul de articole științifice publicate și cel al
participărilor la conferințe științifice internaționale crescând spectaculos.
Am realizat multe, dar considerăm că mai avem multe de făcut în privința internaționalizării,
a creșterii performanțelor în cercetarea științifică sau în privința implicării în viața
comunității, în rezolvarea problemelor cu care se confruntă economia națională.
Ca economiști, ne plac cifrele. Iar astăzi, când vârsta noastră se scrie cu trei cifre, doresc să
aduc un argument din lumea cifrelor: de-a lungul acestui secol de existență au absolvit
diferite programe de studii din ASE aproape 300.000 de tineri, ceea ce înseamnă că
aproximativ 1% din populația actuală a României ar fi absolventă a Academiei de Studii
Economice din București.
Dincolo de aspectul cantitativ, suntem bucuroși să reamintim, în primul rând, performanțele
și calitatea studenților, absolvenților și profesorilor noștri. Ne mândrim cu articolele
științifice și cărțile scrise de profesorii noștri, ne mândrim cu clasificarea între primele
universități din România, cu faptul că mulți dintre profesorii universitari din țară, din
domeniul științelor economice, sunt absolvenți ai ASE-ului și că absolvenți de-ai noștri sunt
cadre didactice la universități de prestigiu din străinătate. Ne mândrim cu studenții care au
câștigat premii la competiții științifice naționale și internaționale, cu absolvenții sau
profesorii noștri care au ocupat funcții de prim-ministru sau ministru, de academician sau
chiar președinte al Academiei Române, de director în mari companii naționale sau
multinaționale sau alte funcții de conducere în organizații economice, sociale sau din
administrația publică.
Dar, mai ales, ne mândrim cu absolvenții și profesorii noștri care și-au făcut și își fac datoria
față de societate prin activitatea lor de zi cu zi, lipsită poate de spectaculozitate, dar
indispensabilă, care elaborează și implementează programe și strategii la nivel micro și
macroeconomic, contribuind, după puterile lor, la mersul înainte al societății românești.
Desigur, pe lângă motivele de mândrie, avem și dorințe pe care încă așteptăm să le împlinim.
Ne-am dori să fim mai prezenți în dezbaterile științifice la nivel mondial și, cândva, să dăm
comunității științifice un laureat al premiului Nobel pentru economie, ne-am dori să fim una
dintre universitățile românești prezente în Top 500, ne-am dori ca măcar în următorul ciclu
economic să găsim soluții optime de a gestiona crizele economice și ne-am dori, probabil, o
finanțare care să ne permită să realizăm toate acestea.
Dar, dincolo de orice neîmplinire, astăzi este timpul să sărbătorim. Vă mulțumim pentru
prezența dumneavoastră alături de noi și vă invităm să ne bucurăm împreună! Gaudeamus
igitur!
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Cuvântul Președintelui României, Traian Băsescu
Domnule Rector,
Doamnelor și Domnilor,
Este pentru mine o onoare să particip la marcarea
acestui eveniment, un eveniment care nu face nimic
altceva decât să sublinieze faptul că România are o sută
de ani de tradiție de învățământ economic și, mai ales,
faptul că România are capacitatea să-și producă propriii
economiști, oamenii care să fie în structurile decizionale,
care gestionează prezentul și, mai ales, care modelează
viitorul.
Chiar dacă în sală se află străluciți economiști, chiar dacă prin această sală au trecut și
Nicolae Iorga, și Virgil Madgearu, și Victor Slăvescu, voi îndrăzni să spun câteva cuvinte
despre România din punct de vedere economic, despre România ca stat membru al Uniunii
Europene.
Poate este și o provocare pe care o propun pentru analiză în perioada următoare. Am optat
pentru a spune câteva cuvinte pe tema anunțată, pentru un motiv simplu: sunt unul dintre cei
care, din 2007, participă la toate deciziile de orientare a statelor Uniunii Europene prin
prezența în Consiliului European. Vă mărturisesc că, din 2008, de la izbucnirea violentă a
crizei în Statele Unite și transferul ei în Europa peste ocean cu viteza fulgerului, n-a fost
consiliu european în care să nu se abordeze problema măsurilor de trecere a Uniunii
Europene prin criză și celor mai mulți dintre dumneavoastră vă sunt cunoscute deja celebrele
documente ale Consiliului European, ale Uniunii Europene, ce conțin reglementări menite să
stimuleze creșterea economică.
„Rezultatul” acestui efort de cinci ani l-am văzut anunțat ieri de EUROSTAT: creșterea
șomajului în Zona Euro a ajuns la limite fără precedent, 12%, în condițiile în care, la
începutul crizei, nivelul șomajului era de circa 8%. Și, atunci, venim și ne întrebăm și mă
întreb și eu, ca om politic, n-a avut Europa capacitatea profesională, alături de oamenii
politici, să identifice soluțiile de ieșire din criză? Răspunsul este că, în mod categoric, a avut
această posibilitate, dar specialiștii au fost consultați prea târziu.
O Europă care și-a asigurat prosperitatea prin datorii, împovărând bugetele statelor dincolo
de limitele suportabile, nu putea să evite ceea ce s-a întâmplat din 2008 și până în prezent, o
stagnare, uneori recesiune, și scăderea nivelului de trai, pentru că obligația de a plăti datoriile
a devenit scadentă.
Mă uitam și la unul din obiectivele noastre – integrarea în Zona Euro – și am văzut cu ochii
mei ceea ce se întâmplă când pregătirea pentru integrare se gestionează strict în interiorul
criteriilor de la Maastricht: deficit, inflație, nivel de îndatorare, capacitate de împrumut pe
piețe. România aproape-aproape îndeplinește aceste criterii, trei sunt cert îndeplinite, alte
două se află destul de aproape. Și, totuși, întrebarea pe care mi-o pun ca om politic este:
România este pregătită să intre în Zona Euro? Iar răspunsul la această întrebare ni l-au dat
deja țări ca Cipru și Slovenia, care au intrat nu demult în Zona Euro și care, la destul de puțin
timp, au intrat în criză economică profundă. Răspunsul la această întrebare nu poate fi decât
legat de economie, și nu strict de criteriile de la Maastricht (când vorbim de economie, nu
putem spune decât că poți să îndeplinești criteriile de la Maastricht), dar, dacă economia nu
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este competitivă, o țară nu poate exista în Zona Euro. De aceea, cred că una dintre prioritățile
majore ale României este creșterea competitivității.
Aș spune că avem un sector privat competitiv. Mă uitam la cifrele de export: România a
exportat anul trecut 46 miliarde de euro, nu-i foarte mult, dar în niciun caz nu-i puțin. În
schimb, sectorul de stat este neperformant în cazul intrării țării noastre în Zona Euro,
economia românească nu poate să stea pe picioarele ei. De aceea, efortul major, în momentul
de față, este creșterea competitivității în sectorul de stat, un sector destul de mare, de
consistent în economia românească și care nu are încă un bilanț pozitiv, nici măcar din
punctul de vedere al bilanțurilor anuale. La nivel global, în economia românească, din păcate,
sectorul de stat generează pierderi. Generează pierderi și prin marile regii, și printr-un aparat
bugetar extrem de dezvoltat în raport cu nevoile reale, care apasă consistent pe resursele
financiar-bugetare.
Aș spune că, pentru politicieni, și în mod egal pentru specialiști, obligația în perioada imediat
următoare este găsirea soluțiilor pentru creșterea competitivității economiei românești. Nu
ne putem imagina o Românie intrată în Zona Euro cu nivelul de competitivitate pe care
economia românească, în ansamblul ei, îl are acum. Repet, există țări cu toate criteriile de la
Maastricht îndeplinite și care acum se află în criză profundă, exact din cauza lipsei de
competitivitate a economiei.
Aș spune două cuvinte și despre România, așa cum o văd eu în această criză, care parcă nu se
mai sfârșește și care nu numai că dă sentimentul că nu se mai sfârșește, dar parcă ai tot
timpul convingerea că ideea unei ieșiri din criză pe termen mediu nu este una care să aibă un
fundament, pentru că, foarte probabil, toate statele Uniunii Europene trebuie să umble la
mecanismele pe care, până nu demult, le-am crezut nevulnerabile și care, acum, se dovedesc
a fi profund vulnerabile.

România nu a trecut ușor prin momentul de criză care s-a manifestat cel mai virulent în
2010, dar a reușit să se stabilizeze, din punct de vedere macroeconomic, relativ rapid. După
un 2010 extrem de dificil, în care a trebuit să se ia măsuri foarte dure, pe care le-a suportat
populația, 2011 a venit cu o creștere de 2,2%. Întrebarea este: De ce nu putem repeta acest
2,2%? De ce nu l-am putut repeta în 2012? De ce privim la 2013 doar cu speranța creșterii
economice, legată de un eventual boom al agriculturii? Pentru că Dumnezeu este bun cu noi
anul acesta sau pare a fi bun până acum, nu știm cum va fi până la sfârșit. De ce nu ne bazăm
pentru 2013 pe soluții certe, care să ne asigure creșterea, în condițiile în care România nu are
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o datorie excesivă, în condițiile în care România se poate împrumuta pe piețe în momentul de
față, în condițiile în care România are banii europeni la dispoziție?
Și, astfel, am ajuns într-o zonă de maxim interes și aș spune că marea noastră problemă este
incapacitatea de a absorbi banii europeni, și nu pentru că nu sunt proiecte. Sunt un om care
privește cu atenție la toate structurile guvernamentale, nu din mai anul trecut, ci de circa opt
ani. Avem o capacitate administrativă redusă, în primul rând, din cauza slabei pregătiri a
funcționarilor. De regulă, totul a fost aruncat pe miniștri, pe politicieni, care, slavă Domnului,
au tarele lor, dar lucrul de care România nu beneficiază acum este legat de funcționarii
pregătiți, capabili să răspundă misiunii lor de funcționari publici, de angajați în sistemul de
stat al României, fie că vorbim de nivelul central sau de nivelul local.
Și pentru că vorbim de aceasta, n-o să uit niciodată începutul anului 2009 și intru în alt
palier decât cel al absorbției fondurilor. Îmi aduc aminte de prognoza de la sfârșitul anului
2008, care, pentru 2009, anunța o creștere de 5,4% și noi am avut o prăbușire de 6,8% (o
creștere negativă de 6,8%) și vin și mă întreb: Unde este capacitatea noastră de prognoză?
Până la urmă, pe ce bază lucrează politicienii, pe ce bază iau decizii dacă abia în februarie
2009, de exemplu, la mijlocul lunii, când a apărut PIB-ul pe trimestrul IV al anului 2008, am
constatat că, din octombrie 2008, economia noastră era într-o prăbușire fără precedent? Și
noi aveam o prognoză de creștere pentru 2009 de 5,4%, pe care, de altfel, s-a și întocmit
bugetul lui 2009.
Aici, în fața dumneavoastră, aș ridica aceste probleme, extrem de reale, ale noastre. Sunt
probleme cărora politicienii nu le pot da răspuns și, fie că vorbim de buna pregătire a
funcționarilor, a economiștilor care lucrează preponderent în procesele de absorbție a
fondurilor, fie de buna pregătire a oamenilor care pot previziona ce se va întâmpla din punct
de vedere economic, acestea sunt esențiale, iar Academia de Studii Economice, dați-mi voie
să spun, este speranța României din acest punct de vedere. De aici trebuie să vină în
continuare oamenii capabili să anticipeze viitorul economic și să găsească soluții, ca să nu
mai trecem printr-o criză economică ca cea din 2009-2010. Aș spune că cei 100 de ani de
tradiție ai Academiei de Studii Economice au făcut din această unitate de învățământ o
structură de elită, o școală de elită a economiei românești, care însă, astăzi, trebuie să stea
ancorată în realitățile economice ale Europei și, implicit, ale României. Am speranța că aici
este pepiniera din care vom primi acei oameni capabili să absoarbă fondurile europene, să
dea soluții pe termen mediu și lung.
Sigur, nu mai suntem ca înainte de decembrie ’89, într-un sistem planificat de dezvoltare
economică. Dar, oare, în condițiile în care nu mai putem planifica ceva după standardele de
dinainte de ’89, are nevoie România de o structură care să facă recomandările de dezvoltare
viitoare? O structură din care să putem înțelege noi, politicienii, către ce investiții străine
îndreptăm oferta noastră, care ar fi prioritățile pentru România? Acum știm că avem condiții
să îi invităm la noi pe toți cei care vor să producă energie electrică eoliană. Foarte bine! Dar
am văzut cât este de scumpă! Este o soluție energia regenerabilă solară și eoliană? Se pare că
da, este la modă. Problema apare când plătești la fiecare certificat 58 euro și îi dai
investitorului trei certificate, 58 euro la fiecare MW. Ce se întâmplă în economia
românească? Care este efectul în costurile de producție? Sunt întrebări pe care eu mi le pun.
Am mult mai multe întrebări decât răspunsuri, din păcate, în ceea ce privește evoluțiile
economice ale Uniunii Europene și, implicit, ale României. Știu însă un singur lucru: că
România are nevoie astăzi de un stat de drept, are nevoie să-și pregătească economia pentru
intrarea în Zona Euro, are nevoie să fie gata de intrarea în Spațiul Shengen pentru simplul
motiv că nu are alternativă la soluția Uniunii Europene! Ce este riscant pentru România este
să uite aceste priorități, politicul să le neglijeze de dragul unor interese locale, să spunem,
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aș spune că sunteți în floarea vârstei și ceea ce contează este că, în această sută de ani scursă
de la întemeierea acestui așezământ fundamental pentru elita românească, dumneavoastră,
ca instituție, cu toate seriile de profesori și de absolvenți, ați făcut enorm pentru societatea
românească, pentru elita noastră, pentru România.
Pentru toate aceste lucruri, pentru ceea ce ați fost și pentru ceea ce sunteți vă prezint omagiul
și felicitările mele, precum și ale tuturor colegilor mei din Senatul României, în numele
cărora vorbesc.
Sigur, chiar dacă, după plecarea Președintelui, nivelul de competență economică din această
sală probabil a mai scăzut un pic, eu nu mă voi angaja, la rândul meu, într-o radiografie a
economiei mondiale, europene și românești. Aș spune doar două lucruri care țin de întâlnirea
dintre elita politică, în sens tehnic spun elită, și nu în vreun sens prezumțios, și
elita științifică, în speță cea din științele economice (și acum folosesc cu toată reverența
termenul „elită”).
Întâi și întâi, chiar dacă uneori suntem tentați a socoti corpul politic, clasa politică,
politicienii din România un grup foarte activ, dar adesea dăunător în corpul societății
românești, nu este chiar așa. Politicienii din România sau din alte părți nu s-au născut
politicieni și este extrem de importantă pentru fiecare dintre ei istoria formării, istoria
educației primite, știința pe care-o au sau n-o au, mentalitatea care le-a fost sau nu le-a fost
insuflată în instituțiile formării lor. Cu respect, mă gândesc și vă mărturisesc și
dumneavoastră că mulți, foarte mulți dintre cei aflați în elita politică românească din ultimii
douăzeci de ani sunt și ai dumneavoastră. Profesori și absolvenți ai Academiei, ai Academiei
dumneavoastră au fost și sunt în România prim-miniștri, viceprim-miniștri, mai întotdeauna
miniștri ai Finanțelor, spre a nu mai vorbi de conducerea altor instituții, nu neapărat politice,
dar cu enormă greutate în decizii cu impact, inclusiv politic, de pildă Banca Națională.
Din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al politicienilor pe care îi cunosc (și
cunosc câțiva), acesta este un motiv de recunoștință pentru noi, pentru noi cei care facem
politică, și cu siguranță un motiv de mândrie și, poate, de meditație pentru dumneavoastră.
Vorbim deja, vrând-nevrând și cu orice prilej, despre criză, nici nu mai folosim adjectivul
„economică”, vorbim despre CRIZĂ cu majuscule și, chiar dacă niciuna dintre crize nu ne
lipsește, de la criza administrativă până la criza morală, marile noastre spaime și poate,
paradoxal, marile noastre speranțe se îndreaptă către CRIZA cu majuscule – către criza
economică.
Este nevoie (și aceasta nu este nevoia politicienilor sau a economiștilor, ci este nevoia întregii
societăți, a întregii administrații, a întregii structuri decizionale a statului român) de
diagnostice corecte, complete, sincere și este nevoie, evident, mai mult ca oricând, de soluții.
Dumneavoastră, ca una dintre cele mai prestigioase instituții ale învățământului românesc,
ați dat mereu, și nu numai pentru România, vârfuri, vârfuri de cunoaștere, vârfuri de
competență, vârfuri de decizie. Cum s-a spus aici, mulți, mulți dintre absolvenții
dumneavoastră, mai mulți decât au ajuns prim-miniștri, miniștri sau decidenți în vreun fel în
România, sunt astăzi în poziții importante, manageriale, universitare pe întinsul acestei lumi
și în instituțiile cele mai prestigioase ale acestei lumi. Acest lucru arată că dumneavoastră
v-ați făcut datoria, că dumneavoastră sunteți competitivi, că dumneavoastră puteți și trebuie
să jucați un rol eminent și fertil în continuare, în economia românească, în știința
românească, în politica românească. Vă doresc din tot sufletul să aveți și în următoarea sută
de ani puterea să o faceți și, încă o dată, mă înclin în fața sutei de ani pe care, până acum, ați
parcurs-o. Vă mulțumesc!
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Cuvântul Președintelui Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea

Domnule Președinte al Senatului Academiei,
Domnule Rector,
Domnule Președinte al Senatului României,
Distinși Președinți ai Instituțiilor Fundamentale
ale Statului Român,
Onorați Membri al Corpului Diplomatic,
Dragi Parlamentari,
Dragi Colegi,
Onorați Membri ai Academiei Române,
Distinși Absolvenți ai Academiei de Studii Economice,
Stimați Invitați,
Pentru mine este o onoare și un privilegiu să fiu astăzi alături de dumneavoastră cu ocazia
celebrării Centenarului Academiei de Studii Economice din București. Este o onoare pentru
că Academia de Studii Economice a fost și rămâne una dintre cele mai prestigioase
universități din România și din sud-estul Europei. Este un privilegiu pentru că, de-a lungul
timpului, în această sală au vorbit personalități remarcabile ale României, ale societății
românești, precum Nicolae Iorga, Virgil Madgearu sau Victor Slăvescu.
Întorcându-ne în zilele noastre – și privesc numai în primele rânduri – ar trebui să vorbesc
cu respect și cu considerațiune ore întregi despre valoarea acestor oameni care au adus atât
de multe lucruri în societatea românească.
În cei 100 de ani de existență ai Academiei de Studii Economice, aceasta se poate mândri cu
faptul că a dat României oameni și idei care au modelat evoluția acestei țări. De altfel, rolul
Academiei de Studii Economice a fost încă de la bun început acela de a concerta și concentra
în jurul ei întreaga activitate economică a țării. Astăzi, cu profund respect, onorat auditoriu,
trebuie să vă spun că rolul dumneavoastră este mai important ca niciodată pentru că
România, doamnelor și domnilor, se află într-un punct de inflexiune, într-un moment de
răscruce, când trebuie să-și stabilească foarte clar drumul, calea pe care-o va urma de acum
înainte.
Nu trebuie să uităm că avem în continuare milioane de familii în întreaga țară, care resimt
efectele crizei economice. Mulți dintre ei nu reușesc să își găsească un loc de muncă. Alții
sunt nevoiți să se descurce de pe o zi pe alta, cu mai puțini bani în buzunare. Dar cei mai
mulți și-au pierdut încrederea în ceea ce poate să le ofere ziua de mâine.
Nu trebuie să uităm nici faptul că de șase ani ne străduim să ne găsim locul în rândul
comunității europene. Din 2007, de când am intrat în Uniune, suntem în continuare ținuți
undeva la periferia familiei europene. Nu suntem primiți în Schengen, avem restricții pe piața
muncii și suntem supuși unor mecanisme de monitorizare.
În fața acestor provocări, se ridică din ce în ce mai acut întrebarea: Noi, românii, încotro ne
îndreptăm? De răspunsul pe care îl vom da depinde viitorul României pentru următorii
20 de ani. Și vă asigur că este o întrebare la care va trebui să răspundem împreună – clasa
politică, mediul academic, societatea civilă, comunitatea de afaceri și întreaga societate
românească.
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În Parlament, noi am început din 2013 un proces de modificare a Constituției și a legislației
electorale. Guvernul lucrează, de asemenea, la o propunere de reorganizare teritorialadministrativă. Sunt eforturi pe care le facem pentru a oferi României un cadru instituțional
adecvat provocărilor cu care ne confruntăm în prezent. Avem însă nevoie de sprijinul
dumneavoastră pentru că, dincolo de modernizarea cadrului instituțional, România are
nevoie de un model economic. Un model care să asigure o creștere durabilă și bunăstarea
unui număr cât mai mare de români, care să promoveze interesele țării noastre în Uniunea
Europeană și în regiunea Mării Negre. Un model care să atragă respectul partenerilor
economici internaționali. Și nu există nicio altă instituție mai bine pregătită în a defini acest
nou model de dezvoltare decât Academia de Studii Economice. Aveți în rândurile
dumneavoastră academicieni, doctori, profesori, studenți care constituie elita cercetării în
toate domeniile economice. Sunteți conectați la cele mai noi curente de gândire din mediul
academic internațional. Îndemnul meu este să folosiți aceste resurse pentru a oferi României
un drum de urmat!
Știu, o să-mi spuneți că factorii de decizie nu ascultă de sfaturile dumneavoastră, că
politicienii au alte preocupări, că de prea multe ori ați bătut la uși închise. Eu vă asigur că ușa
mea va fi întotdeauna deschisă și că, pe perioada mandatului meu, Camera Deputaților va fi
mereu gata să dezbată și să vă promoveze ideile. În cele din urmă, avem cu toții același
obiectiv: să găsim cele mai bune mijloace pentru ca oamenii să poată să trăiască mai bine.
Doamnelor și domnilor, în încheiere, dați-mi voie să îi mulțumesc domnului Rector
Pavel Năstase pentru invitație și să vă urez succes în activitatea dumneavoastră.
La mulți ani Academiei de Studii Economice din București!

Cuvântul Viceprim-ministrului și Ministrului Finanțelor Publice,
Daniel Chițoiu
Domnule Rector al Academiei de Studii Economice,
Domnule Președinte al Senatului universitar,
Domnule Președinte al Senatului României,
Domnule Președinte al Camerei Deputaților,
Domnule Președinte al Academiei Române,
Onorată Asistență,
Sunt onorat să particip la sărbătorirea Centenarului
Academiei de Studii Economice atât în calitatea mea oficială
de Ministru al Finanțelor Publice, cât și în cea de absolvent al
Academiei de Studii Economice, Facultatea de FinanțeContabilitate-Bănci.
Pentru mine este, firește, o coincidență plăcută și onorantă. Îmi amintesc cu emoție și
deosebită plăcere de perioada pe care am trăit-o în Academia de Studii Economice,
semnificativă pentru devenirea mea profesională și personală. Retrăiesc astăzi, cu emoție și
satisfacție deplină, o istorie comună încărcată de realizări, dar și de dificultăți și provocări
intelectuale și științifice – atât de multe, încât pot să încapă într-o istorie tumultoasă a
Academiei de Studii Economice.
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Ca liberal și actualmente ca Ministru al Finanțelor am crezut și cred în continuare cu tărie că
o educație economică sănătoasă este imperativă pentru înnoirea societății românești, pentru
a cerne o ierarhie adevărată a valorilor, așa cum ne-am dori să se întâmple acum și în
societatea românească.
În lumea de astăzi, răvășită de crize financiare, de cicluri economice și sisteme bancare
instabile, economistul are datoria de conștiință de a pune lucrurile în ordine, în primul rând
prin ordinea ideilor. Știm cu toții că ideile schimbă lumea, căci ideile sunt cea mai puternică
forță de care dispune omul în chip fericit, atât pentru societatea umană, cât și pentru
societatea în ansamblul ei. Avem nevoie de politici economice sănătoase, de viziuni și
strategii îndrăznețe prin care România să se înscrie în mod durabil pe calea relansării și
prosperității economice.
Întotdeauna am considerat că o economie performantă se bazează pe un mediu de afaceri
competitiv, ancorat în libertate economică și pentru care economistul, în general, nu face
doar educație economică antreprenorială, ci dă sens și responsabilități dezvoltării economice.
În acest sens, Academia de Studii Economice s-a afirmat, dincolo de cadrul universitar de
cercetare de excelență, ca vector esențial al reformei educaționale și instituționale, pe
criteriul de performanță a societății românești.
Academia de Studii Economice și-a câștigat, în toți acești ani, prestigiul și importanța prin tot
ce a făcut valoros pe plan național, dar și pe plan european. Rămâne astfel, fără îndoială, un
reper extrem de atractiv în competiția cu celelalte universități, precum și un pilon central al
sistemului de educație românesc.
Academia a reușit prin viziune și management performant să intre în elita românească a
universităților de cercetare avansată și educație, iar, cu un plus de efort antreprenorial, sunt
convins că școala românească va reuși să atenueze decalajele dintre educație și exigențele
pieței muncii, una în care munca devine tot mai mult de piață la nivel global, dominată de
concurență și competitivitate.
Academia a trecut, fără nicio îndoială, testul timpului, din care a ieșit întărită prin stabilitate,
performanță și atractivitate. A demonstrat că poate face față cu succes dinamicii rapide a
lumii economice contemporane, a arătat că este o instituție de învățământ stabilă care, în cei
o sută de ani de existență, a instruit atâtea și atâtea generații de studenți economiști.
O universitate performantă nu poate să ignore o componentă extrem de valoroasă, și anume
funcția de cercetare. Întotdeauna am considerat că cercetarea și inovația științifică sunt
elemente esențiale pentru ca o universitate să fie competitivă și să poată face față cu succes
provocărilor economice și schimbărilor instituționale. În acest context, adresez invitația către
mediul academic din domeniul economic, și nu numai, de a deveni activi, mai atent focalizați
către identificarea de soluții și formularea de strategii care să vină în întâmpinarea
decidenților de politică economică.
Ar fi un real câștig pentru noi toți ca rezultatele cercetării dumneavoastră să fie cât mai
vizibile și să devină repere esențiale ale politicilor publice, în general. În acest sens, vă dau un
exemplu: la reorganizarea Ministerului Finanțelor Publice de acum două săptămâni, am decis
să constitui un consiliu consultativ format din reprezentanți ai mediului academic și
universitar, oameni de afaceri, consultanți și analiști, astfel încât politicile economice să
beneficieze de un filtru științific pe care-l consider atât de indispensabil pentru exigențele
bunei guvernări. Vă mulțumesc, vă felicit și vă doresc un călduros „La mulți ani!”
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Cuvântul Președintelui Curții de Conturi a României, Nicolae Văcăroiu
Domnule Rector,
Domnilor Academicieni,
Stimați Profesori,
Onorată Asistență,
Ca de fiecare dată, vin cu mari emoții în Aula Academiei,
mai ales astăzi, când este o mare sărbătoare. Mă uitam și la
domnul Rector, și la Președintele Senatului și îi văd cam
posomorâți… Așa… trebuie să fim veseli, chiar dacă de
mâine necazurile încep din nou. Este cu adevărat o mare
sărbătoare, o sută de ani este o vârstă extraordinară, mai
ales atunci când ai ce spune. Iar, dacă ar fi să privim istoria
Academiei de Studii Economice în acești o sută de ani, aș
spune-o așa, în câteva cuvinte, că se caracterizează prin continuitate în dezvoltare, dezvoltare
în diversitate și accent permanent pe calitate – calitatea corpului didactic, calitatea pregătirii
studenților și absolvenților care să facă față cerințelor societății de ieri sau de azi a României.
Vă vorbesc nu numai în numele meu, ci și în numele Curții de Conturi, un organ suprem de
control, unde își desfășoară activitatea zeci de absolvenți ai Academiei de Studii Economice și
vreau să vă spun că ne bazăm pe ei, au rezultate din ce în ce mai bune, care, sperăm, să ducă
în timp cu adevărat la o utilizare eficientă a banului public și nu numai.
În numele colegilor mei din cadrul Curții de Conturi, absolvenți ai Academiei, care au dorit
sincer și ar fi vrut să fie prezenți în această aula (sigur că este imposibil), vă transmit
tradiționalul Vivat academia! Vivant professores!
Să sperăm ca vom putea vorbi și peste cinci ani, peste zece ani de această continuitate în
dezvoltare. Nu întâmplător, Academia de Studii Economice a ajuns să fie astăzi una dintre
cele mai specializate universități din România, și chiar din Europa, prin cele 11 facultăți și
numeroasele departamente pe care le are. Mă bucur din ce în ce mai mult că Academia este
recunoscută nu numai pe plan național, ci și internațional, este apreciată pentru rezultatele
pe care le obține în fiecare an și, mai presus de toate, pentru faptul că reușește și prin această
schimbare de generații, care este inerentă, să aibă întotdeauna un corp profesoral, un corp
didactic de elită. Asta spune tot. În același timp, accentul care l-au pus în permanență pe
dezvoltarea programelor de studiu, pe dezvoltarea programelor de licență, de masterat, de
doctorat, diversitatea acestora a permis Academiei să poată „vorbi” oricând, la orice oră,
despre rezultate de excepție. Asta nu înseamnă că totul a fost lin, însă important este că,
indiferent de stadiul în care s-a aflat societatea românească pe parcursul celor o sută de ani,
Academia de Studii Economice a mers înainte pe linia dezvoltării, pe linia perfecționării.
Cercetarea, într-adevăr, ocupă un loc de cinste în cadrul Academiei, ea va trebui (și sunt
convins că va fi) dezvoltată inclusiv prin extinderea și dezvoltarea temelor de cercetare
elaborate în colaborare cu alte universități din țară, din străinătate, dar cu accent pe teme de
actualitate.
S-a vorbit mult de la această tribună, i-am auzit pe Președinte și pe Președintele Senatului, de
asemenea pe Președintele Camerei Deputaților, pe domnul Zgonea, vorbind despre această
perioadă dificilă pe care o parcurgem. Sigur, sunt păreri și păreri despre cum am fi putut face
să fie mai bine. Din păcate, trebuie să recunoaștem că am distrus mult, mult mai mult decât
era necesar și astăzi ar fi trebuit să vorbim despre o Românie cu un PIB de cel puțin de trei
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ori mai mare decât cel de astăzi. Pur și simplu au dispărut industrii care au fost competitive
dintotdeauna, cu exporturi de peste 80-90% în zona vestică.
Cu prea mare ușurință, începând din ’90 încoace, am acceptat sfaturi din afară. Ne-a
preocupat, parcă așa, ca un blestem, de-a lungul acestor ani, cum să desființăm controlul în
România, fiecare să facă ce vrea, este societatea lui – nu este nicio problemă –, ajungându-se
până la momentul de astăzi, când, incredibil, nici nu-ți vine să crezi, se spune:
„Hidroelectrica este în insolvență”. Vă puteți imagina cea mai ieftină energie, nu numai din
România, ci și din lume – se produce undeva la 14 euro MW-ul, în timp ce prețul de vânzare
este de 60 euro? În insolvență? Cum să fie în insolvență?
Nu vrem să recunoaștem că privatizările au fost, în proporție de 80%, un eșec, după cum nu
vrem să recunoaștem că, iată, vindem acțiuni la companii strategice în perioadă de criză și în
contextul în care capital autohton nu există!
Nu vrem să recunoaștem că avem prea puține soluții de dezvoltare cu care să ne lăudăm
astăzi. Când totul este impus din afară (fond monetar cu restricții bugetare, inclusiv pe cele
de natură salarială, le știți pe toate, nu vreau să vi le spun, deficit bugetar, la care se adaugă
Comisia Europeană cu un comisar nou, care spune ce să faci), cum să-ți întocmești bugetul?
Problema care se pune în acest context pentru noi, economiștii, este următoarea: ce soluții
concrete avem pentru dezvoltarea economiei, pentru crearea de locuri de muncă? Cum să
atragem capital de afară? Capitalul de afară vine, în contextul actual, numai dacă
întreprinzătorii își recuperează într-un termen foarte scurt investiția, mai stau un an pe
câștiguri, după care pleacă. Îi interesează prea puțin ce se întâmplă. Cum au făcut rușii: vând
mare parte din metalurgie cu 50 de dolari.
Mă bucur, însă, că avem și un sector unde se trăiește bine, sectorul bancar, salarii serioase,
nu numai la noi, în toată Europa, în toată lumea, iar, dacă aici se clatină ceva, toate guvernele
sar imediat, le dăm recapitalizare… Cum să rămână președinții ăștia fără bonusuri anuale și
trimestriale? A fost impresionant cum un președinte de bancă, devenit recent un fel de erou
național, a spus: „Suntem în austeritate, eu propun să mi se reducă salariul cu două milioane
de euro pe an”. Dar nu a spus că bonificațiile lui trimestriale și anuale sunt de zeci de ori mai
mari decât acest salariu și este zona în care am vrea ca toți copiii noștri, toți nepoții să
lucreze. Uitați-vă însă ce uragane poate produce sectorul bancar și încă nu s-a terminat! Ei
bine, în conjunctura aceasta nu vreau să dezvolt subiectul pentru că suntem totuși la o
aniversare. Îmi doresc ca Academia de Studii Economice să meargă pe același drum de
dezvoltare cum a mers și până acum. Mai mult ca oricând avem nevoie de studenți cu o bună
pregătire. Pot să vă exemplific din viața practică a Curții din ultimii trei-patru ani, cred că am
ținut zece, douăsprezece concursuri, cu posturi serioase scoase la concurs – Curtea nu a avut
posturile blocate și nici nu poate să le aibă blocate pentru că aduce de zece ori mai mulți bani
la buget decât consumă – concursuri în amfiteatre (închiriam amfiteatre la Politehnică sau la
Parlament), pentru că aveam câte 8-10 economiști pe un loc, și trebuie să vă spun că nu
reușeam să ocupăm decât un sfert din aceste locuri. Și astăzi avem 80 de locuri libere pe care
le vom scoate la concurs. Din păcate, pregătirea concurenților s-a dovedit a fi slabă. Sigur, și
pretențiile noastre sunt mult mai mari, suntem, totuși, organul suprem de control al țării și
trebuie să avem oameni cu o pregătire de excepție, cu o pregătire profesională
multidisciplinară, astfel încât cu adevărat să poată face față situației de astăzi. În legătură cu
aceste concursuri, absolvenții de la Academia de Studii Economice, din păcate, n-au
participat prea mulți, probabil că au căutare. La noi vin cu o vechime de minim cinci ani de
zile, dar cei care au venit au reușit aproape toți. Pot să vă spun că emblema studentului
absolvent al ASE, și ieri, și astăzi, contează enorm pentru orice patron, pentru orice manager.
Întreabă: „Unde ai făcut facultatea?” „La Academia de Studii Economice”. Ei bine, această
emblemă trebuie să rămână, să se dezvolte și sunt convins că așa va fi, pentru că și astăzi
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în Academie avem cu adevărat un corp didactic de excepție și cu o preocupare permanentă ca
acești copii care intră în anul I, la sfârșit, să ajungă la o maturitate care să le permită rapid să
avanseze în funcții.
A doua problemă care mă preocupă este de a găsi formule noi de dezvoltare a programelor de
masterat. De exemplu, ne-ar interesa să dezvoltăm programe în domeniului auditului public
financiar, de unde să reușim să ne atragem cadre pentru Curtea de Conturi.
Situația nu este grozavă la nivelul țării, gândiți-vă doar că, în ultimii trei ani, Curtea de
Conturi, cu cei 1250 de auditori publici externi, practic controlul financiar (acum lumea
folosește termeni sofisticați: nu-i mai spunem control, îi spunem audit de conformitate) este
puțin mai alambicat (dar înseamnă control, în realitate), ei bine, în ultimii trei ani Curtea de
Conturi a identificat abateri de la legalitate ce depășesc, în România de astăzi, 12 miliarde de
euro în fiecare an! Și pot să vă spun că mă îngrijorează faptul că mai avem multe universități
private, care scot economiști pe bandă. N-ai ce face cu ei! Mi-aș dori ca în întreaga țară toate
universitățile economice să se ridice sau se apropie de nivelul Academiei de Studii
Economice.
Deci, mi-aș dori, domnule Rector, domnule Președinte al Senatului, o colaborare pe viitor,
pentru a face o secțiune de masterat în domeniul auditului, poate schimbăm și noi regulile de
angajare a absolvenților, chiar mergând pe ideea unui stadiu de pregătire, un fel de stagiatură
de 2-3 ani, care să însemne, de fapt, pregătirea profesională pe zone disciplinare, pe care nu
s-a pus accent. Mă refer la dezvoltarea cunoștințelor tehnologice, cunoștințe în domeniul
investițiilor, a achizițiilor pe care trebuie să le cunoască un auditor public extern pentru a
face față cerințelor.
Dar, până atunci, cred că sărbătoarea de astăzi, care va continua, este binemeritată,
binevenită pentru Academia de Studii Economice. Vreau să rețineți că sunt mândru că sunt
absolvent al Academiei de Studii Economice și dorința mea sinceră este să aveți mult succes
în continuare, să ne dați forță umană tânără, proaspătă, bine pregătită, s-o putem exploata și
folosi, pentru că avem nevoie de idei, de soluții ca lucrurile să intre odată în normalitate în
România!
La mulți ani, sănătate și toate cele bune!
Cuvântul Ministrului Educației Naționale, Remus Pricopie
Domnule Președinte al Academiei Române,
Distinși Membri ai Consiliului de Administrație
ai Băncii Naționale,
Preasfinția Voastră,
Domnilor Miniștri,
Onorați Membri ai Corpului Diplomatic,
Domnule Rector,
Domnule Președinte al Senatului ASE,
Stimați Profesori, Studenți,
Atunci când aniversăm o universitate, o instituție, când
începem să numărăm anii și ajungem la 100, evident că nu
putem să nu fim emoționați și nu putem să nu ne gândim la mai multe lucruri în același timp:
de unde am plecat sau, mai bine zis, de unde au plecat cei dinaintea noastră, ce drum a fost
parcurs, unde suntem și unde vom ajunge. În general, aceasta este schema clasică a unui
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discurs, eu însă îl voi schimba puțin și voi vorbi despre două lucruri. Despre ASE foarte scurt,
pentru că deja s-a vorbit și nu cred că este cazul să ne repetăm, și mai mult despre un alt
lucru, despre care s-a vorbit mai puțin, și anume despre oamenii săi.
Instituția (s-a spus de unde s-a plecat, care a fost contextul istoric), desigur, școala
economică, de științe economice din România este mai veche de 100 de ani, iar ce s-a
întâmplat acum 100 de ani fost catalizarea expertizei în domeniul științelor economice într-o
instituție de sine stătătoare de științe economice.
Suntem bucuroși că s-a parcurs acest drum și suntem bucuroși că astăzi ASE-ul (ne spun
toate statisticile, ne spun instituțiile abilitate, ne spune ARACIS-ul, ne spun ratingurile
internaționale) este instituția de învățământ superior din România din domeniul cuprinzător
al științelor socioumane cu cea mai bună vizibilitate din punctul de vedere al absolvenților,
respectiv angajarea pe piața muncii, și din punctul de vedere al cercetării științifice. Pe
experți, care sunt absolvenți ai ASE, îi regăsim nu doar în țară (astăzi s-a vorbit foarte mult
despre economie și despre instituțiile din România), i-am văzut (și eu nu sunt un economist,
eu nu sunt neapărat persoana cea mai avizată), i-am văzut
în bănci din Europa, i-am văzut la Washington, în bănci de
acolo, i-am văzut în multe alte locuri. Prin urmare, ASE-ul
este o instituție cunoscută la nivel internațional și pentru
acest lucru colegul meu, Mihnea Costoiu, care a fost aici de
dimineață, dar a trebuit să plece la Politehnică, unde este
un alt mare eveniment, și cu mine am decis la Ministerul
Educației să acordăm Academiei de Studii Economice din
București o plachetă și diploma „Nicolae Iorga” (vezi
Anexa 4), care se acordă instituțiilor de învățământ ce au
împlinit peste 100 de ani. Și, cu aceasta, închei primul
punct legat de instituția dumneavoastră.
Dați-mi voie să trec acum la al doilea punct al intervenției
mele – oamenii. S-a vorbit despre Virgil Madgearu, s-a vorbit despre Victor Slăvescu, nu s-a
vorbit despre domnul Paul Bran, dar îl menționez eu, l-am cunoscut pe când lucra la
Ministerul Educației. Noi, în general, ne aducem aminte de oameni după ce aceștia nu mai
sunt. Aș vrea să îmi permiteți să menționez câteva nume, evident că nu sunt singurele (și
aceasta este marea valoare a ASE-ului), că nu sunt numai cei din această sală, sunt multe alte
săli pe care le putem avea cu personalități și cu oameni de calibru.
Dacă ar fi să scriem o istorie a României având în paralel istoria educației, vom vedea, de
fapt, că sunt instituții de educație în această țară care fac parte, cu siguranță, din coloana
vertebrală a istoriei României: ASE-ul, școala românească de drept, școala de științe
agronomice, cea de arhitectură, multe alte școli de inginerie. Apropo, ieri a fost dat
publicității faptul că școala de chimie de la Politehnică este printre primele o sută din lume.
Deci, iată, școli cu tradiție, școli care au crescut această țară.
Aceste școli n-au crescut singure, au crescut având oameni dedicați în ele. Zidurile sunt
însuflețite de oameni și am aici două seturi de distincții, pe care Mihnea Costoiu și cu mine le
acordăm acestora cu respect și cu umilință (cred că ar trebui să învățăm acest termen) și am
să spun de ce cu umilință. Pentru că, atunci când te uiți la acești oameni ne dăm seama că
avem foarte multe de învățat de la dumnealor. Primul pe lista mea (am să le înmânez
domnului Rector pentru a câștiga timp) este profesorul Beniamin Cotigaru, născut în 1921,
profesor care, în 1952, preda merceologie la această universitate. Să îl invităm pe domnul
profesor (și probabil că va avea ocazia pe această perioadă de festivități „ASE 100 de ani”), să
ne povestească dumnealui istoria trăită, nu chiar de 100 de ani, dar istoria trăită!
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Îl avem pe domnul profesor Gheorghe Dolgu, rector al ASE între anii 1971-1980. Mă înclin în
fața dumneavoastră, domnule Rector. În momentul în care i-am citit CV-ul am avut mai
multe momente de bucurie. Peste tot pe unde mă duc, lumea îmi spune „tânărul ministru”,
„tânărul rector”. Domnul Gheorghe Dolgu a fost rector la aceeași vârstă la care am ajuns și eu
rector, deci ar fi mai bine să se vorbească despre standardul, ca vârstă, de 40 de ani ca să fii
rector. Sigur, dincolo de activitatea sa științifică, pe care din motive de timp n-am s-o prezint,
am reținut faptul că a fost în același timp și jurnalist de științe economice (adică acea zonă în
care nu scrii articole științifice, dumnealui scriind și articole științifice), încercând să explice
oamenilor ce înseamnă economie, ce înseamnă științe economice.
Următorul pe care noi ne-am gândit să-l onorăm astăzi este profesorul Alexandru Puiu,
rector între anii 1985-1990. Domnia Sa nu doar că a condus această universitate într-o
perioadă foarte complicată, ultimii ani ai deceniului 8, dar a dat și un exemplu înființând o
instituție serioasă de învățământ superior privat. Pentru toate acestea îl onorăm.
Domnul profesor Ion Gh. Roșca, din păcate, este astăzi în spital (îi urăm sănătate, suntem
alături de dumnealui), este un alt rector de la care eu, și sunt convins că și dumneavoastră,
am învățat foarte mult, iar ASE-ul a crescut în perioada mandatelor dumnealui.
Nu putem să nu subliniem prestația, din punct de vedere științific și managerial, absolut de
excepție a domnului profesor Pavel Năstase. Pentru faptul că a organizat într-un mod
excepțional acest eveniment, „ASE 100 de ani”, cred că merită să fie onorat. Toate aceste
distincții le înmânez domnului Rector.
Avem aici membrii Consiliului de Administrație al Băncii Naționale, la fel am putea să-i avem
pe membrii Consiliul de Administrație al Ministerului Educației în colaborare cu ASE.
Ce înseamnă asta? Înseamnă că ASE-ul a avut oameni de excepție în Ministerul Educației
și are în continuare, iar lista mea continuă cu trei nume: Mihai Korka, Dumitru Miron și
Mihai Păunică. Pe domnul Korka, secretar de stat pentru învățământul superior, și pe
domnul Dumitru Miron, la fel ani de zile, îi avem aici, precum și pe domnul Mihai Păunică, o
persoană a cărei demisie este cerută de numărul cel mai mare de oameni, după președinte și
prim-ministru, căci următoarea persoană căreia din când în când i se cere demisia este Mihai
Păunică, director financiar de 14 ani în Ministerul Educației. Suntem onorați că se află și
dumnealui în acest top. Festivitatea de celebrare a acestor trei domni, pe care noi îi
respectăm, o vom organiza în prezența domnului Rector Pavel Năstase la Ministerul
Educației. Avem diplomele, însă o vom face acolo. Mulțumesc foarte mult ASE-ului și
mulțumesc dumneavoastră pentru tot ceea ce faceți!
Cuvântul Ministrului Economiei, Varujan Vosganian
Domnilor Profesori,
Stimați Invitați,
Nu trebuie să vă simțiți stânjeniți, Guvernul României este o
instituție mai veche decât Academia de Studii Economice și,
totuși, eu aș vrea, în cuvântarea mea, să spun câteva lucruri
despre felul în care acesta, ca instituție mai veche, ar trebui
să facă ceva pentru învățământul economic românesc.
Eu nu știu de care parte mă aflu: de partea invitaților sau de
partea gazdelor? Am fost în această Academie de Studii
Economice student, am fost o vreme dascăl, am fost
membru, scurtă vreme, al brigăzii ASE, a cărei activitate
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cred că ar trebui și ea evocată împreună cu celelalte performanțe ale Academiei de Studii
Economice, am fost redactor la „Tribuna studentului economist” și un vajnic scriitor anonim
al suplimentului umoristic „Ștevia” al acesteia, am cântat în partida de bași în corul
Academiei și am avut câteva spectacole cu bătrânul pian din amfiteatrul I al Academiei de
Studii Economice. Așadar, legătura mea cu aceasta Academie este ca la o harfă, cântă pe toate
corzile sufletului.
Și pentru că, vorbind de asta, aș vrea să aduc recunoștința mea profesorilor care, în
momentele de erezie ale primei mele tinereți, m-au apărat în fața unor structuri de atunci ale
statului român, lucruri pe care rareori profesorii îl făceau: să-și apere studenții și să-i ajute
mai departe pe drumul lor. De aceea, pentru această pildă de dârzenie umană și nu doar
pedagogică a unora dintre profesorii mei, pe care cu altă ocazie am să-i numesc, eu vreau să
mulțumesc întregului corp profesoral.
Este adevărat că trebuie să-l încorporăm pe student și trebuie să lucrăm în cercetare
împreună cu dânsul. Eu am fost o vreme cercetător la Academie și, în virtutea acestei calități,
acum, ca ministru, primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă întâlnesc cu șefii
Departamentului de Cercetări Economice al Academiei și să găsim o formă de conlucrare în
elaborarea unei ample strategii de competitivitate privind industrializarea, comerțul exterior
și modernizarea rurală. Una dintre componentele acesteia se referă la strategia de inovare și
face trimitere directă la cercetare, la învățământul universitar.
Eu însă, dacă aș putea, aș face ca Ivan Turbincă, cel care a păcălit moartea spunându-i
acesteia întotdeauna ce anume trebuie să facă. Eu, un alt fel de Ivan Turbincă, aș spune ca,
timp de trei ani, să nu angajăm decât tineri în structurile centrale! De ce spun asta? Este bine
ca un tânăr să aibă un stagiu în administrație înainte de a intra în domeniul privat, invers
este mai greu. Puțini oameni din cei care lucrează în sistemul privat vin în structurile
centrale. Există țări, Franța este un exemplu, în care perioada de activitate în structurile
centrale este socotită un act de mândrie, ca și cum ai fi activat în Legiunea străină. Ar fi
interesant să ajungem într-o zi ca oamenii să se mândrească pentru faptul că au lucrat o
vreme în administrația centrală.
N-aș putea să repet această pildă a vajnicului Ivan Turbincă din povestea lui Creangă din
două motive și mi-ar fi făcut plăcere ca astăzi pe unul din ele să-l înlăturăm. Din păcate,
posturile sunt blocate în administrație. Eu nici nu știu unde merg absolvenții facultăților de
administrație, încotro se îndreaptă câtă vreme administrația statului le închide ușa în nas
prin prevederile unor legi care se tot perpetuează. Deci, primul lucru: ar trebui deblocate
posturile! În al doilea rând, ar trebui să găsim o formulă ca, atunci când ne întreabă ce salarii
le dăm, să nu le spunem, cel puțin noi, la Ministerul Economiei, că le dăm 160 de euro pe
lună. Așadar, trebuie să găsim o formulă prin care, dincolo de gesturile de politețe, să putem
deschide larg porțile, și nu orice poartă, ci poarta cea mare pentru tineretul universitar, cel
care să înnobileze, să întinerească o administrație aflată la o medie de vârstă ridicată și
oarecum contaminată de rutină.
Deci, mi-ar face plăcere să vorbim despre asta la o întâlnire ceva mai restrânsă, în care să
facem o invitație, să-i selectăm pe oamenii mai destoinici, așa cum era pe vremuri, când șefii
de promoții primeau repartiții duble, să facem posibil un stagiu în care miniștrii să fie însoțiți
de absolvenți de prestigiu ai învățământului economic, absolvenți care, într-o bună zi, să le ia
locul și să vină aici și să spună, așa cum spun eu, „nu știu dacă astăzi sunt invitat sau sunt
gazdă!” Va mulțumesc și vă urez „La mulți ani!”
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Cuvântul Primarului Sectorului 1, Andrei Chiliman
Domnule Rector,
Domnule Președinte al Senatului ASE,
Domnule Președinte al Academiei Române,
Domnilor Academicieni,
Stimați Invitați,
Doamnelor și Domnilor Profesori,
Doamnelor, Domnișoarelor și Domnilor Studenți,
Este o onoare să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră în
acest moment important, când sărbătorim 100 de ani de
tradiție a uneia din cele mai prestigioase instituții de
învățământ din România.
Sunt onorat nu doar pentru că Academia de Studii Economice este parte a Bucureștiului, dar,
mai ales, pentru că este și o parte a sectorului 1.
Din calitatea de primar al sectorului 1 am sprijinit și voi sprijini, atâta vreme cât voi fi primar,
orice proiect al cărui scop este îmbunătățirea actului educațional, convins fiind că viitorul
nostru și al celor care vor veni după noi stă, mai presus de orice, în educație. În egală măsură,
consider că orice sprijin acordat Academiei de Studii Economice este, de fapt, o investiție în
viitorul administrației locale, al administrației centrale și al economiei României.
În urmă cu un veac, atunci când, prin decretul semnat de Majestatea Sa Regele Carol I, au
fost puse bazele Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale, pregătirea pentru
funcțiile administrative publice cu caracter economic a fost unul dintre scopurile stabilite ale
acestei instituții.
Astăzi cred cu tărie că Academia de Studii Economice și-a îndeplinit și continuă să-și
îndeplinească cu succes misiunea primordială.
În ceea ce mă privește, experiența și înțelegerea nevoilor oamenilor mi-au dovedit că o
administrație de succes nu înseamnă un primar popular, un primar care cheltuiește banii
publici pe spectacole extravagante, un primar care stă toată ziua la televizor sau toată
noaptea prin discoteci. Cheia succesului în administrația publică este o echipă competentă
care stimulează investițiile, care știe să ducă la bun sfârșit investițiile, care cheltuiește eficient
banii comunității, care-i încurajează pe oameni, prin tot ceea ce face, să-și plătească dările,
taxele, impozitele la timp. Iar succesul unei administrații nu poate fi realizat fără o echipă
foarte bună de specialiști în administrație, de economiști și finanțiști. Academia de Studii
Economice pregătește astfel de oameni, de care administrația publică are nevoie.
Îmi exprim speranța că, în viitorul apropiat, studenții pregătiți de Academia de Studii
Economice vor găsi o ofertă financiară mai bună lucrând în administrația publică locală,
măcar asemănătoare celei din mediul privat. Pentru aceasta, cred, toți factorii politici
implicați trebuie să găsească soluții pentru ca funcționarii competenți, dedicați și onești să fie
plătiți pe măsura muncii lor. Numai astfel bugetarul incompetent, care nu-și justifică salariul
și care este tentat să ia mită, poate fi înlocuit de oameni pregătiți și competenți. Este obligația
noastră, a tuturor celor cu putere de decizie din această sală, să acționăm în acest sens și vă
rog, dragi profesori și studenți, dacă nu o vom face, să ne trageți de mânecă din când în când
și să ne amintiți de această obligație a noastră.
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Domnule Rector, doamnelor și domnilor profesori, vă felicit din toata inima pentru
contribuția dumneavoastră la pregătirea atâtor generații de manageri și economiști de
succes! Vă felicit pentru dăruire și profesionalism, pentru eforturile depuse la construirea
prestigiului Academiei de Studii Economice!
Vă felicit, de asemenea, pe dumneavoastră, studenți și viitori absolvenți ai Academiei! Vă
admir curajul de a vă alege o meserie grea, care implică multă responsabilitate, și-mi exprim
speranța de a mă revedea, măcar cu o parte dintre dumneavoastră, în echipa Primăriei
sectorului 1.
La mulți ani Academiei de Studii Economice!

Cuvântul Vicepreședintelui Băncii Comerciale Române, Sergiu Manea
Domnule Rector,
Domnule Președinte al Senatului,
Doamnelor, Domnișoarelor și Domnilor,
În numele meu și al Băncii Comerciale Române vă
mulțumesc pentru oportunitatea de a vă adresa felicitările
noastre cordiale cu ocazia sărbătoririi Centenarului
Academiei de Studii Economice!
O să mă folosesc de această ocazie pentru, ca, în nume
personal, să mulțumesc profesorilor mei, colegilor mei.
Am învățat și continui să învăț de la dumneavoastră, vă
mulțumesc!
Inițial, am fost tentat să vorbesc despre trecut, despre anii de formare petrecuți aici, despre
profesori, despre colegi. Îi prețuiesc și-i respect așa cum respect Academia de Studii
Economice ca cea mai înaltă școala de studii economice din România. Însă astăzi voi vorbi
despre viitor. Nelson Mandela spunea că „educația este cea mai puternică armă pe care o
aveți pentru a schimba lumea”. Poate mai mult ca oricând acest lucru este valabil în perioada
contemporană. Doar prin educație putem crea o societate bazată pe valori morale de neclintit
și, în același timp, capabilă să anticipeze schimbări, remodelându-se spre beneficiul tuturor.
Viitorul se întâmplă azi, bineînțeles. Este responsabilitatea noastră, a tuturor celor prezenți
în această aulă să facem față unei lumi tot mai participative, expusă fluxurilor de schimbare,
de capital, de talent, a unei piețe globale. Cum putem construi acest viitor? Cum putem mai
bine decât prin educație, în toate dimensiunile ei?
În cariera de până acum m-am confruntat cu una din fațetele importante ale realității de zi cu
zi: piața și mecanismul de reglare. Absolut sau nu, este unul dintre cele mai oneste filtre ce
există și am învățat că nu poți păcăli piața, nicio piață, nici măcar pe cea a forței de muncă.
Însă tot piața m-a învățat ceva: ceea ce pare stabil astăzi va fi nesigur mâine.
Să rămâi competitiv și, în același timp, fidel misiunii tale este o artă. Pentru a rămâne în joc
trebuie să înțelegi și să simți schimbarea, să-ți reinventezi constant oferta la o cerere din ce în
ce mai sofisticată. Umilința și onestitatea în fața cunoașterii și, mai ales, a necunoașterii ar
trebui să ne însoțească în drumul nostru de a fi mai buni. Mai presus de toate trebuie să
construim încredere, încrederea că vom onora mereu partea noastră de tranzacție.
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Astăzi celebrăm Centenarul Academiei de Studii Economice și suntem aici și pentru că
această instituție a creat încredere, încredere în produsul său, expertiza de calitate. A făcut
asta pentru că a înțeles să se reinventeze, a înțeles să-și deservească principalul acționar –
economia românească și, de ce nu, societatea românească.
Economia trece acum printr-o probă de foc și n-aș vrea să continui pe calea deschisă de
antevorbitorii mei, însă, în acest context, băncile și universitățile economice se află în fața
unei mari provocări: o nouă paradigmă economică, la care trebuie să ne adaptăm printr-un
nou set de abilități și cunoștințe.
Astăzi studenții Academiei de Studii Economice au șansa să fructifice oportunități care nu
existau într-un model de până în anul 2009, unul bazat pe „mai mare, mai mult, mai
puternic”. Cred sincer că o forță de muncă tânără, bazată pe valori și pe spiritul
antreprenorial, poate face mai mult pentru România decât orice brand de țară.
Știu că mulți dintre studenții Academiei de Studii Economice se gândesc încă, și sper că din
ce în ce mai mulți, la o carieră în industria bancară și mi-aș dori să fim colegi peste câțiva ani.
Nu am sfaturi, nu am învățăminte, am doar un cuvânt: reinventare.
Se dovedește că băncile nu au nevoie numai de birocrați bancari, băncile au nevoie de
bancheri, oameni care pot înțelege ciclul de afaceri, ciclul de consum, care pot înțelege
provocările regionale, dacă nu pe cele globale, care pot anticipa, pot da soluții sau pot
propune soluții, chiar dacă aceste soluții vor duce la confruntări relativ lipsite de confort.
Vorbeam de onestitate, onestitatea față de noi înșine și onestitatea față de partenerii noștri.
Miza noastră și a mea personală este să-i avem în echipă pe aceia care pot împărtăși viziunea
antreprenorială a clientului, care au o înțelegere profundă a sectorului, a ciclului de afaceri și
de consum, așa cum am spus mai devreme. Îi căutăm pe aceia care pot fi parteneri vitali
pentru afacerile de succes, urmărind intermedierea financiară inteligentă și crearea de
valoare pe termen mediu și lung. Asta, în opinia mea, înseamnă leadership economic, de asta
are România nevoie astăzi, iar în această paradigmă Academia de Studii Economice este și
trebuie să reprezinte leadershipul național.
Închei cu o invitație și o provocare pentru noi toți: să construim împreună o nouă generație
profesională, orientată către înțelegere, responsabilitate și răspundere față de noi înșine și
față de efectele pe care le producem în economie, o generație de bancheri și oameni de afaceri
de care este atâta nevoie acum.
Vă mulțumesc!
Cuvântul prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din București
Și acum vom acorda diploma „Virgil Madgearu” cu Medalie de aur (vezi Anexa 3)
următoarelor instituții: Banca Națională a României, Academia Română, Camera de Comerț
și Industrie a Municipiului București, Universitatea din Toulouse. De asemenea, vom acorda
diploma „Virgil Madgearu” cu Medalia de aur domnului prof univ. dr. Ion Gh. Roșca, Rector
al Academiei de Studii Economice din București în perioada 2004-2012. Această diplomă
este decernată instituțiilor sau personalităților care, prin activitatea lor, au adus importante
contribuții la dezvoltarea universității noastre.
Îl invit pe domnul Președinte al Senatului universitar, profesorul Răzvan Zaharia, să dea
citire textelor Laudatio. Vă rog, domnule Președinte al Senatului universitar!
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De astăzi, tezaurul național aflat la Banca Națională a României va adăuga la rezerva sa de
metal galben nu numai un plus de cantitate, dar și un plus de calitate, reprezentat de un
nume din galeria istoriei naționale – Virgil Madgearu, mare economist român și profesor
universitar la Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale din București. El ne va
aminti nouă, economiștilor de la Banca Centrală, dar cred că nu numai nouă, ceea ce spunea
în urmă cu mai multe decenii:
„Îndeosebi în vremuri de dezechilibru, bugetul, moneda și creditul se
condiționează în mod reciproc. Nu se poate tinde spre un nou echilibru financiar
solid și durabil decât printr-o acțiune coordonată a acestor trei elemente
fundamentale: moneda, creditul și bugetul, în concordanță cu structura și cu
nevoile economiei naționale.”
Și, în continuare, tot Virgil Madgearu spunea:
„echilibrarea bugetară prin adaptarea cheltuielilor la nivelul veniturilor și
străduința de sporire a veniturilor până la limita capacității reale de plată a
contribuabililor înseamnă prevenirea pe această cale a inflației
guvernamentale, adică a acoperirii nevoilor publice prin împrumuturi directe și
indirecte de la tezaurul public”.
Actualitatea acestor idei este copleșitoare și cu atât mai importantă, cu cât știm bine că
domeniul pe care încercăm să-l deslușim noi, economiștii, este dominat de relativitate.
„Puneți doi economiști într-o cameră și veți obține două opinii, cu condiția ca unul dintre
ei să nu fie lord Keynes, pentru că atunci veți avea trei opinii”, spunea cu umor
Winston Churchill.
Cam în aceeași perioadă președintele american Harry Truman, exasperat de faptul că
economistul șef al Casei Albe îi dădea sfaturi contradictorii (în engleză on one hand – crește,
iar on the other – scade), a exclamat cam așa: „Dați-mi un economist cu o singură mână!” Se
pare că ar fi spus chiar mai mult: „Dați-mi o secure, să îi tai mâna economistului!”
Economia este, de fapt, și știm bine, singurul domeniu în care două personalități au primit
Premiul Nobel pentru faptul că au argumentat exact două teorii opuse!
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Așa cum am mai spus aici în urmă cu o săptămână, ca reprezentant al Băncii Naționale care
va împlini în curând 133 de ani de la înființare, dar și ca membru al Academiei Române care
în acest an aniversează 147 de ani de existență, salut din toată inima intrarea Academiei de
Studii Economice în clubul instituțiilor care au depășit cu succes un secol de viață. Acest
adevărat test de anduranță al unei instituții emblematice pentru orice națiune reflectă
importanța rolului jucat de aceasta în dezvoltarea societății românești și capacitatea de a
înfrunta capriciile istoriei. Și în tot acest timp știm că nu au fost nici puține și nici ușor de
trecut. Desigur, comparativ cu alte instituții de învățământ din lume, un secol de existență
este o vârstă venerabilă, dar nu foarte înaintată. Vă propun însă să nu avem complexe și să ne
amintim că FED-ul, Banca Centrală a Statelor Unite, s-a înființat tot în 1913, iar BNR-ul,
Banca Națională a României, înființată în 1880, cu 33 de ani înainte, poate fi considerată o
„mătușă” a băncii centrale americane.
Domnule Rector, așa cum ați remarcat în Laudatio, Academia de Studii Economice din
București este și astăzi un partener tradițional al Băncii Naționale în cadrul proiectelor
naționale. Opt din nouă membri ai Consiliului de Administrație sunt profesori la ASE sau
absolvenți de ASE. Ne călăuzim împreună în acest domeniu după îndemnul lui Kogălniceanu,
de acum mai bine de 150 de ani: „Dacă țara trebuie să aibă un loc în concertul Europei, apoi
nu va ajunge prin industrie, nici prin comerț, ci numai prin învățământ”, spunea el.
Doresc să remarc rezultatele obținute în cadrul proiectului băncii noastre naționale, Zilele
porților deschise pentru studenții economiști. Până în prezent, de activitățile acestui proiect
au beneficiat peste 4800 de studenți și 550 de cadre didactice. Participanții au elaborat peste
120 de eseuri și articole, activitățile însumând sute de seminarii interactive și dezbateri pe
teme economice, financiare de actualitate și, vă jur cu mâna pe inimă că am văzut o parte
dintre ele, aici nu este vorba numai de cantitate, ci, mai ales, de o impresionantă calitate.
Activitățile comune desfășurate la sediile universităților și la sucursalele regionale ale Băncii
Naționale în cadrul acestui proiect reprezintă un succes al colaborării și un câștig al cadrelor
didactice și al viitorilor economiști implicați în acest program.
Proiectul Academica BNR, un alt proiect pe care îl promovăm, reprezintă cel mai bine triada
Academia Română – Banca Națională a României – Universitate, triadă în care noi credem și
care poate deveni un motor puternic și credibil de dezvoltare.
Ne interesează în mod deosebit educația economică și financiar-bancară, pentru că
experiența a arătat fără putință de tăgadă, nu numai la noi, în general în lume, că, într-o
societate educată, politicile sunt mai bine înțelese, mai eficiente, se propagă mai ușor.
Onorat auditoriu, în cursul dimineții s-a vorbit aici despre relativitatea prognozelor
economice, trebuie să remarc că suntem în fața unei evidențe pe care noi, economiștii, nu o
putem nega. O admitem uneori cu autoironie. Se spune, de exemplu, că un economist și un
astrolog au dezbătut odată problema acurateței predicțiilor pe care le făcea fiecare. Astrologul
a subliniat că astrologia este mai „științifică” decât economia, dacă se poate spune așa: „Uite,
spunea el, cam jumătate din predicțiile mele se adeveresc, pe când prognozele economice
mult mai puțin!” „Da, așa este, ar fi răspuns economistul, dar asta din cauza șocurilor
externe, stelele nu sunt supuse șocurilor externe!” Dar, în același timp, dacă acest lucru este
adevărat, trebuie să ne aducem aminte cât de adevărate sunt și vorbele lui Tom Saurer, atunci
când puncta în felul următor: „Prima lecție pe care o învață economiștii este caracterul
limitat al ofertei. Nimic, dar absolut nimic nu este suficient, comparativ cu dorințele
societății. În schimb, prima lecție pe care o învață politicienii este să desconsidere prima lege
a economiștilor.” Vă mulțumesc!
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Prof. univ. dr. Pavel Năstase, Rectorul Academiei de Studii Economice:
Acordăm astăzi această diplomă Băncii Naționale a României. Suntem onorați că domnul
academician Mugur Isărescu este și absolvent al Facultății de Comerț Exterior a Academiei
de Studii Economice din București și că Domnia Sa personal, prin contribuțiile sale aduse la
dezvoltarea universității noastre, a primit această diplomă cu ceva timp în urmă. Vă
mulțumesc foarte mult, domnule Guvernator, pentru cuvintele frumoase și pentru
încurajările dumneavoastră.
Următoarea diplomă „Virgil Madgearu” cu Medalie de aur o acordăm Academiei Române. Îl
invit pe domnul Președinte al Senatului universitar să prezinte Laudatio.
Prof. univ. dr. Răzvan Zaharia, Președintele Senatului universitar
al Academiei de Studii Economice din București:
Decizia Senatului Academiei de Studii Economice din București de a acorda Diploma „Virgil
Madgearu” cu Medalie de aur Academiei Române reprezintă un act de recunoaștere a
contribuției acestei instituții la dezvoltarea științelor economice și un omagiu adus celui mai
înalt, mai distins și mai prestigios for de știință și cultură din România.

Relațiile de colaborare eficientă dintre instituțiile noastre se concretizează și în implicarea
activă a unor membri ai Academiei Române în Asociația Generală a Economiștilor din
România, înființată în universitatea noastră încă din anul 1924, precum și în activitatea
acestora în Consiliul consultativ al ASE sau ca profesori în cadrul Academiei de Studii
Economice din București. La cele de mai sus se adaugă proiectele de cercetare, dezvoltate
prin cooperare cu Institutul Național de Cercetări Economice și alte activități științifice
comune.
Semnificativ este, de asemenea, faptul că marile personalități fondatoare ale Academiei de
Înalte Studii Comerciale și Industriale, Virgil Madgearu, Gheorghe Tașcă, Ion Răducanu,
Victor Slăvescu, au fost membri ai Academiei Române.
Îl invit aici pe domnul academician Ionel Haiduc, Președintele Academiei Române, pentru a-i
înmâna diploma și medalia.
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Cuvântul Președintelui Academiei Române, academicianul Ionel Haiduc
Domnule Rector,
Domnule Președinte al Senatului,
Distinși Membri ai Senatului Academiei de Studii Economice,
Stimați Invitați,
Sunt onorat să mulțumesc Academiei de Studii Economice pentru recunoașterea acordată
Academiei Române.

La rândul său, Academia Română a decis să acorde Diploma „Meritul Academic” universității
dumneavoastră tot ca o recunoaștere din partea noastră față de activitatea, meritele și
prestigiul manifestat de această instituție remarcabilă a învățământului românesc
(vezi Anexa 4).
În decursul celor 100 de ani, Academia de Studii Economice și-a demonstrat valoarea și
Academia Română este bucuroasă să recunoască acest lucru printr-o diplomă pe care noi o
acordăm în situații cu totul și cu totul deosebite.
Textul spune așa: „Academia Română. Diploma «Meritul Academic» se conferă Academiei de
Studii Economice din București la un secol de tradiție și prestigiu în învățământul economic
din România.” Vă mulțumesc!
Prof. univ. dr. Pavel Năstase, Rectorul Academiei de Studii Economice:
Mulțumim domnului Președinte al Academiei Române!
A treia diplomă „Virgil Madgearu” cu Medalie de aur o acordăm Camerei de Comerț și
Industrie a Municipiului București.
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Prof. univ. dr. Răzvan Zaharia, Președintele Senatului universitar
al Academiei de Studii Economice din București:
De-a lungul timpului Camera de Comerț și Industrie a Bucureștiului s-a preocupat constant
de pregătirea profesională de specialitate a celor care desfășoară activități comerciale și
industriale, acordând atenția și importanța cuvenită atât educației și formării profesionale, în
general, cât și învățământului economic, în special.
În acest context favorabil deja existent se prefigurează noi perspective de colaborare între
instituțiile noastre, în folosul creșterii și dezvoltării economiei românești.
Decizia Senatului Academiei de Studii Economice din București de a acorda Diploma „Virgil
Madgearu” cu Medalie de aur Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București
reprezintă un gest de înaltă prețuire și recunoștință față de întreaga activitate a acestei
instituții.
Îl invit aici pe domnul prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, Președintele Camerei de Comerț și
Industrie a Municipiului București, să ia cuvântul.

Cuvântul Președintelui Camerei de Comerț și Industrie
a Municipiului București, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu
Domnule Rector,
Domnule Președinte al Senatului,
Distinși Oaspeți,
Categoric este o mare onoare pentru mine să reprezint una dintre instituțiile importante care,
ca să folosesc expresia domnului Guvernator, este una din „mătușile” Academiei de Studii
Economice, în calitatea noastră de finanțatori ai primului proiect important.
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Sunt deosebit de onorat și prin faptul că structura noastră, Camera bucureșteană, a avut
contribuții remarcabile la construirea economiei moderne din România prin numeroasele
reglementări și legi pe care reprezentații acesteia le-au promovat de-a lungul timpului.
În plus, cu mare plăcere spun că, pentru prima oară, în 1910, la Adunarea Generală a
Camerelor din fostul Regat, Camera Bucureștiului a propus organizarea unui învățământ
universitar în domeniul economic (ceea ce s-a și concretizat printr-o decizie a Adunării
Generale), iar Iașiul și Bucureștiul să fie cele două centre care să dezvolte astfel de activități.
De asemenea, cu mare plăcere spun că parteneriatul nostru, al Camerei București cu
Academia de Studii Economice, s-a verificat și în această perioadă de după ’90 prin
numeroase proiecte la care am participat împreună, inclusiv accesarea fondurilor europene.
Încă o dată vă mulțumim pentru prețuire și la mulți ani!

Prof. univ. dr. Pavel Năstase, Rectorul Academiei de Studii Economice:
Se acordă, de asemenea, diploma „Virgil Madgearu” cu Medalie de aur Universității
Toulouse. Îl invit pe domnul Președinte Răzvan Zaharia să prezinte Laudatio.

Prof. univ. dr. Răzvan Zaharia, Președintele Senatului universitar
al Academiei de Studii Economice din București:
Pour toute l’aide que l’Université Toulouse 1 – Capitole nous a apporté dans la formation de
nombreux étudiants roumains en France, pour le renforcement des filières finances, banques,
économie, pour l’aide à la création de notre filière d’administration publique, pour les
échanges réguliers entre les professeurs français et roumains, pour les travaux de recherche
menés ensemble, à l’occasion de cette teneur de notre université, nous, l’Académie d’Études
Économiques de Bucarest, voulons marquer ces vingt ans d’excellence dans cette coopération
en vous remettant notre médaille d’or Virgil Madgearu et son diplôme.

[Pentru întregul sprijin oferit de Universitatea Toulouse 1 – Capitole universității noastre
prin formarea a sute de studenți români în Franța, pentru consolidarea specializărilor de
finanțe, bănci, economie, pentru suportul în crearea Facultății de Administrație Publică,
pentru mobilitățile periodice ale profesorilor francezi și români, pentru activitățile de
cercetare derulate în comun, cu ocazia acestei ceremonii, noi, Academia de Studii Economice
din București, dorim să marcăm acești douăzeci de ani de excelență în cooperarea interuniversitară prin decernarea medaliei de aur „Virgil Madgearu” și a diplomei aferente].
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Cuvântul profesorului André Cabanis,
Vicepreședintele Universității Toulouse 1 – Capitole
Monsieur le Recteur,
Monsieur le Président du Sénat académique,
Mesdames et Messieurs les Doyens,
Chers Collègues,
Mesdames et Messieurs,
Je m’excuse d’abord de parler en français, mais après que Monsieur le Président du Sénat
académique l’ait fait si brillamment, je m’y autorise. Je m’excuse auprès des traducteurs dont
je complique un peu le travail. J’essayerai dire quelques mots en roumain à la fin de mon
intervention et le travail des traducteurs sera encore plus compliqué car ma prononciation
n’est pas à la hauteur de ma bonne volonté,
Un 100e anniversaire est un moment important, un moment important d’abord pour votre
Académie, Monsieur le Recteur. Ce l’est également pour mon université, pour la petite
délégation toulousaine présente ici aujourd’hui. C’est un motif de fierté de recevoir cette très
haute décoration, la médaille d’or. Chacun connait en France et au reste de l’Europe et audelà, bien au-delà, la réputation de l’Académie d’Études Économiques de Bucarest et donc,
pour nous c’est incontestablement un motif de fierté. Je vous remercie très profondément en
nom personnel et au nom de l’institution à laquelle j’appartiens.
C’est vrai que le destin de nos deux institutions est lié depuis longtemps. Je relisais avant de
partir le message que vous nous avez adressé, enfin, que nous a adressé votre prédécesseur
en 1929, lorsque notre université a fêté son 700e anniversaire, message venant donc de
l’Académie d’Études Économiques de Bucarest, en latin. Cela avait fait à Toulouse une très
forte impression et cela souligne cette romanité qui constitue l’un des éléments qui nous
rassemblent.
Notre histoire est de taille inégale, mais elle a quand même des points communs. Le premier
point commun c’est que nos deux institutions universitaires ont accompagné la construction
de nos deux pays respectifs, la France et la Roumanie, pratiquement depuis l’origine jusqu’à
nos jours.
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L’autre point commun est un certain nombre de moment glorieux et tragiques qui ont
ponctué cette vie de nos institutions universitaires. Le très remarquable film que vous venez
de nous montrer nous en a convaincu et, nous-mêmes, nous avons payé, notre école : il y a eu
des martyres de la liberté. Le nom de la rue qui se trouve devant notre université, l’ancienne
rue de l’Université autrefois, son nom est maintenant Albert Lautman, professeur fusillé par
les nazis.
Mais une anniversaire n’est pas une occasion de remuer les cendres d’un passé parfois
tragique, c’est l’occasion également de certaines manifestations de fête et plusieurs orateurs
l’ont déjà dit jusqu’à présent. J’espère que nous aurons l’occasion de vous retrouver en 2029,
lorsque nous fêterons notre 800e anniversaire.
Un anniversaire est aussi l’occasion d’évoquer un certain nombre de souvenirs et de
coopérations que nous avons montés ensemble, organisés ensemble. De ce point de vue-là, la
Laudatio du Président du Sénat a été extrêmement complète, je ne me permettrais pas de
reprendre l’ensemble des dispositifs dont il a parlé, je me bornerai à évoquer, dans les années
1990-2000, des centaines d’étudiants et de professeurs de votre Académie qui nous ont fait
l’honneur de venir à Toulouse et c’était pour nous aussi une fierté de les accueillir et de les
retrouver ici. Quand je viens ici, j’ai l’impression d’être un peu chez moi en voyant tous ces
visages familiers et amis.
Vous le disiez hier, Monsieur le Recteur, il fût un temps où, dans la principale place de
Toulouse, la Place du Capitole, la langue la plus parlée était la langue roumaine. C’est peutêtre d’ailleurs pour ça que notre université vient de changer le nom et alors qu’elle s’appelait
jusqu’à présent l’Université des Sciences Sociales, elle s’appelle maintenant Université
Toulouse 1 – Capitole.
C’est vrai que ces professeurs et ces étudiants que nous avons accueillis nous ont laissé le
meilleur souvenir et qu’on essaye de déceler le rôle qu’a joué dans cette opération le
Professeur Le Bihan, qui est ici et qui, effectivement, a été tout à fait décisif dans le succès de
cet accueil.
C’est l’occasion également d’évoquer le rôle que nous avons pu jouer, le rôle
d’accompagnement que vous avez bien voulu nous faire jouer s’agissant de la création d’un
certain nombre de filières, bancaire, d’administration publique… Là aussi je dois rendre
justice à un collègue qui est absent, donc je peux dire tout le bien que j’en pense, c’est le
professeur ….
Parmi les professeurs roumains qui ont joué un rôle important dans cette coopération, il en
est un que je ne saurais oublier, un peu notre maitre à tous, Marius Profiroiu, actuellement
doyen de la Faculté de Management et Administration Publique. Toute cette coopération a
été largement son œuvre et le résultat de son action.
Dans cette coopération donc, beaucoup d’opérations qui ont été menées, beaucoup de
responsabilités qui ont été conduites, ces responsabilités, ces actions, il convient de les saluer
par l’importance qu’elles ont représentée, et notamment pour nous. Je crois qu’il n’y a
aucune institution universitaire avec laquelle nous avons eu une coopération universitaire
aussi importante.
Cette médaille d’or que vous nous avez bien voulu nous remettre, je me rends bien compte
que parmi toutes les universités qui sont représentées ici, françaises, venant du reste de
l’Europe, venant de l’Amérique, de l’Asie, de l’Afrique, beaucoup d’autres l’ont mérité autant
et peut-être beaucoup plus et c'est en les associant à cette dignité que je reçois cette médaille
d'or et que je vous en manifeste toute ma reconnaissance.
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Une cérémonie comme celle-ci doit être marquée par des remerciements, des vœux pour
l'avenir, peut-être des vœux en forme de sourires, s'agissant d'un avenir lointain, que nous
nous souhaitons tous, avec l'aide de Dieu et avec l'aide de la médicine.
C'est là que je vais essayer de prononcer en m'excusant des fautes de prononciation: Vă
mulțumesc pentru onoarea de a vă avea alături la aniversarea a 100 de ani și sper să mă
invitați și la 200 de ani! Merci.
[Stimate Domnule Rector,
Domnule Președinte al Senatului universitar,
Doamnelor și Domnilor Decani,
Stimați Colegi,
Doamnelor și Domnilor,
În primul rând, îmi cer scuze că voi vorbi în limba franceză, însă, după ce Președintele
Senatului universitar a făcut-o atât de strălucit, îmi permit să o fac și eu. Îmi cer scuze
traducătorilor, cărora le îngreunez puțin munca. Voi încerca să spun și câteva cuvinte în
limba română la sfârșitul intervenției mele, astfel încât munca traducătorilor va deveni și mai
complicată, întrucât pronunția mea nu este la fel de bună precum este dorința mea de a vorbi
românește.
O aniversare de 100 de ani este un moment important, în primul rând pentru Academia
dumneavoastră, domnule Rector. Este un moment important și pentru universitatea noastră
și pentru delegația restrânsă de la Toulouse prezentă astăzi aici. Este un motiv de mândrie
pentru noi să primim această înaltă distincție, medalia de aur. Toată lumea cunoaște în
Franța, în restul Europei și chiar dincolo de granițele europene, reputația Academiei de
Studii Economice din București, așadar pentru noi este, categoric, o sursă de mândrie să o
primim. Vă mulțumim profund atât în nume propriu, cât și în numele instituției pe care o
reprezint.
Este adevărat că destinul instituțiilor noastre este legat de multă vreme. Înainte să plec, am
recitit mesajul pe care ni l-ați adresat, de fapt pe care ni l-a adresat predecesorul
dumneavoastră în anul 1929, când universitatea noastră sărbătorea 700 de ani de la
înființare. Acest mesaj al Academiei de Studii Economice redactat în limba latină a produs o
impresie foarte puternică la Toulouse ceea ce subliniază romanitatea care ne reunește.
Istoria noastră nu este la fel de lungă, dar există totuși momente similare. Un prim element
comun ar fi că instituțiile noastre universitare au contribuit la construirea țărilor noastre, a
Franței și a României, încă de la înființare și până în prezent.
Alt punct comun este constituit din momentele de glorie sau din cele tragice, care au marcat
viața instituțiilor noastre. Filmul remarcabil pe care ni l-ați arătat ne-a convins de acest lucru
mai ales că și noi, școala, la rândul nostru, am avut martirii noștri pentru libertate. Numele
străzii care trece prin fața universității, fosta stradă a Universității de altădată, se numește în
prezent Albert Lautman, profesorul executat de naziști.
Dar o aniversare nu e o ocazie să răscolim cenușa unui trecut adesea tragic, este și ocazia
unor manifestări de sărbătoare, așa cum au spus mai mulți dintre antevorbitorii mei.
Sper că vom avea ocazia să ne reîntâlnim în 2029, când Universitatea Toulouse 1 va aniversa
800 de ani.
O aniversare reprezintă de asemenea oportunitatea de a evoca o serie de amintiri și de
activități de cooperare pe care le-am inițiat și organizat împreună. Din acest punct de vedere,
Laudatio prezentat de președintele Senatului a fost foarte complet, nu mi-aș permite să reiau
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toate activitățile menționate. Mă voi limita numai să evoc perioada 1990-2000, când sute de
studenți și profesori ai Academiei ne-au făcut onoarea de a veni la Toulouse. Pentru noi este o
mândrie de a-i fi primit în universitatea noastră și de a-i regăsi aici. De câte ori vin în
universitatea dumneavoastră, am impresia că sunt oarecum acasă datorită figurilor
cunoscute și amicale pe care le întâlnesc.
Așa cum ați spus ieri, domnule Rector, a existat o vreme în care, în principala piață din
Toulouse, Place du Capitole, cea mai vorbită limbă era româna. Poate acesta este și unul
dintre motivele pentru care am schimbat recent numele universității noastre din
Universitatea de Științe Sociale în Universitatea Toulouse 1 – Capitole, așa cum se numește
acum.
Este adevărat că acești profesori și studenți pe care i-am primit la Toulouse au lăsat în urmă
amintiri foarte frumoase și încercăm să punem în lumină rolul decisiv în succesul acestei
acțiuni de primire pe care l-a jucat profesorul Le Bihan, care este prezent în sală.
Este de asemenea ocazia să evocăm rolul de parteneri pe care ați avut bunăvoința să ni-l
acordați în crearea unor specializări, cum ar fi cea de bănci sau de administrație publică. Aici
trebuie să menționez un coleg absent, despre care pot să spun toate lucrurile bune pe care le
cred, domnul profesor….
Dintre profesorii români care au jucat un rol important în această cooperare, există unul pe
care nu l-aș putea uita, oarecum mentorul nostru, al tuturor, în ciuda vârstei sale, Marius
Profiroiu, actualul decan al Facultății de Management și Administrație Publică. Toată această
cooperare este în mare parte opera sa și rezultatul acțiunilor sale.
Așadar în cadrul acestei cooperări, trebuie să subliniem importanța pe care multiplele
activități desfășurate și responsabilitățile asumate au reprezentant-o, în special pentru noi.
Cred că nu mai există nicio altă universitate cu care să mai fi avut o cooperare universitară
atât de importantă.
Imi dau foarte bine seama de importanța faptului că ne-ați acordat nouă această medalie de
aur dintre atâtea universități prezente azi aici, din Franța, din restul Europei, din America,
din Asia, din Africa, atâtea alte universități, care o merită la fel de mult sau, poate, chiar mai
mult decât noi; de aceea le alăturăm nouă în onoarea de a primi această medalie de aur
pentru care vă manifest întreaga mea recunoștință.
O astfel de ceremonie trebuie marcată prin mulțumiri, urări pentru viitor, poate urări sub
formă de zâmbete când vorbim despre un viitor îndepărtat pe care ni-l dorim cu toții, cu
ajutorul lui Dumnezeu și al medicinei.
Acesta este momentul în care voi încerca să rostesc câteva cuvinte, cerându-mi scuze pentru
greșelile de pronunție: „Vă mulțumesc pentru onoarea de a vă avea alături la aniversarea a
100 de ani și sper să mă invitați și la 200 de ani!” Mulțumesc.
Prof. univ. dr. Pavel Năstase, Rectorul Academiei de Studii Economice:
Je voudrais ajouter deux mots. C'est vrai qu'après la révolution roumaine nous avons trouvé
dans l'Université Sciences Sociales de Toulouse un de nos partenaires dans un projet Phare
qui a été dirigé par Monsieur le Professeur Francis Le Bihan, qui est présent ici. Monsieur le
Professeur Francis Le Bihan, je vous remercie pour cette opportunité.
[Aș dori să adaug câteva cuvinte. După Revoluția română am găsit în Universitatea de Științe
Sociale din Toulouse unul dintre partenerii noștri în cadrul unui proiect Phare, al cărui
director a fost domnul profesor Francis Le Bihan, care se află acum în sală. Domnule profesor
Francis Le Bihan, vă mulțumim pentru această oportunitate.]
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Ultima diplomă „Virgil Madgearu” cu Medalie de aur o acordăm domnului profesor
Ion Gh. Roșca, Rector al universității noastre în perioada 2004-2012, și îl invit pe domnul
Președinte al Senatului universitar pentru Laudatio.
Prof. univ. dr. Răzvan Zaharia, Președintele Senatului universitar
al Academiei de Studii Economice din București:
Doctor Honoris Causa al mai multor universități din România, Federația Rusă și Republica
Moldova, profesorul universitar doctor Ion Gh. Roșca a deținut, în perioada 2004-2012,
funcția de Rector al Academiei de Studii Economice din București. Activitatea sa de rector s-a
caracterizat prin dinamism, spirit inovator, deschidere și respect față de istoria universității
noastre, Domnia Sa acționând cu perseverență și devotament pentru creșterea calității
procesului de învățământ și cercetare.
Pe tot parcursul mandatului său a susținut fervent cercetarea științifică universitară, a
încurajat dezvoltarea relațiilor cu mediul de afaceri și a întărit parteneriatul cu liceele de
specialitate din țară.
Prin anvergura și curajul deciziilor asumate, alături de echipa sa de conducere, Domnia Sa a
reușit să gestioneze cu profesionalism și operativitate provocările legate de introducerea și
îndeplinirea noilor standarde în plan academic.
Rectorul Ion Gh. Roșca a promovat întotdeauna coeziunea socială a membrilor comunității
academice, iubește profund instituția și istoria acesteia, iar cultul său pentru devenirea
Academiei de Studii Economice s-a transformat într-o preocupare permanentă, concretizată
în scrierea unor cărți valoroase.
Odată cu sărbătorirea Centenarului Academiei de Studii Economice din București, avem
astăzi onoarea și bucuria de a ne exprima respectul față de domnul prof. univ. dr. Ion Gh.
Roșca, mulțumindu-i pentru realizările excepționale în calitate de Rector și de om al cetății,
pentru contribuția Domniei Sale la creșterea prestigiului universității noastre și la
dezvoltarea învățământului superior din România.
Dat fiind faptul că starea de sănătate a domnului profesor Ion Gh. Roșca nu-i permite să fie
prezent în sală alături de noi, o să-l rog pe domnul Rector Pavel Năstase să păstreze diploma
și medalia de aur și să i-o înmâneze cu proxima ocazie.
Prof. univ. dr. Pavel Năstase, Rectorul Academiei de Studii Economice:
Dorim să-i urăm domnului Rector Ion Gh. Roșca multă sănătate și îl așteptăm cât mai repede
să revină printre noi. Tot ceea ce vedeți dumneavoastră frumos în acest Palat al Academiei
noastre s-a construit în ultimul său mandat, când efectiv totul a fost un șantier, toată clădirea
a fost în renovare și iată că astăzi ne bucurăm că avem un palat asemănător cu cel care a fost
construit de înaintașii noștri.
Stimați invitați, conform agendei, trecem la ultima parte a ceremoniei noastre. În primul
rând, vreau să le mulțumim domnilor academicieni pentru această plăcere deosebită și
pentru onoare care ne-au făcut-o să fie prezenți astăzi aici și le mulțumim încă o dată.
Doamna Ecaterina Andronescu, președinta Comisiei pentru învățământ a Senatului
României, își anunțase participarea, dar, din motive obiective, pentru că și Politehnica are în
paralel cu noi un eveniment important, nu a putut să ajungă. În continuare îl invit la cuvânt
pentru mesaje din partea universităților din țară și străinătate pe domnul Philippe Rollet,
președintele Universității Lille 1.
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Prof. univ. dr. Philippe Rollet,
Președintele Universității Lille 1 – Sciences et Technologies
Monsieur le Recteur,
Monsieur le Président du Sénat académique,
Messieurs les membres du Sénat académique,
Messieurs les Doyens,
Mes chers Collègues,
C'est un grand honneur pour l'Université Lille 1 - Sciences
et Technologies de fêter avec vous le 100e anniversaire de
votre université, grande université reconnue, qui rayonne et
qui, comme on l'a souligné à plusieurs reprises ce matin,
forme des décideurs et des acteurs de votre très, très beau
pays.
C'est une grande fierté pour mon université de coopérer
avec vous. C'est une fierté personnelle aussi, puisque, étant
docteur honoris causa de votre université, j'ai beaucoup travaillé avec plusieurs de ses
membres et donc je suis très attaché à votre université.
Les liens se sont développés de façon importante principalement dans le domaine des
mobilités: des mobilités étudiantes, des mobilités d'enseignants/chercheurs, de doctorants,
tant pour l'enseignement que pour la recherche.
Ils se sont développés il y a une quinzaine d'années, au départ sur la problématique de
l'intégration économique européenne, [ils] se poursuivent toujours sur cette problématique
alors d'actualité et toujours d'actualité, qui suscite passions et débats et qui mérite
effectivement ces passions et ces débats.
Elles [les mobilités] se sont organisées avec la Faculté de Relations Internationales, avec le
Doyen Popa et avec son équipe. Elles se sont développées dans le domaine de la gestion et
concernent principalement la Faculté de Sciences Économiques et Sociales et l'Institut
d'Administration des Entreprises de mon université.
Un 100e anniversaire est un évènement dans la vie d'une grande université. C'est l'occasion
de mettre en avant les réalisations, les coopérations. C'est aussi l'occasion de donner des
nouveaux élans et je souhaite très sincèrement que la coopération entre nos deux universités
se poursuive st s'étoffe.
Monsieur le Recteur, encore une fois, toutes les félicitations lilloises pour votre université et
son 100e anniversaire!
[Stimate Domnule Rector,
Domnule Președinte al Senatului universitar,
Stimați Membri ai Senatului universitar,
Stimați Domni Decani,
Dragi Colegi,
Este o mare onoare pentru Universitatea Lille 1 – Sciences et Technologies să sărbătorească
alături de dumneavoastră aniversarea a 100 de ani de la înființarea universității, o
universitate mare, recunoscută și influentă, care, așa cum s-a precizat în mai multe rânduri
pe parcursul acestei dimineți, formează factori de decizie și personalități ale foarte frumoasei
dumneavoastră țări.
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Cooperarea cu dumneavoastră reprezintă o sursă de mare mândrie pentru universitatea din
care provin. Este și o mândrie personală deoarece în calitate de Doctor Honoris Causa al
universității dumneavoastră am colaborat cu mulți din membrii săi și, prin urmare, sunt
foarte atașat de universitatea dumneavoastră.
Legăturile între universități s-au dezvoltat semnificativ, în special în domeniul mobilităților:
mobilități ale studenților, ale cadrelor didactice, ale cercetătorilor, ale doctoranzilor, având
drept scop atât învățământul, cât și cercetarea.
Aceste legături s-au dezvoltat acum aproximativ 15 ani, inițial pe teme legate de integrarea
economică europeană, care continuă și în prezent, problematica integrării fiind de actualitate
atunci și acum, suscitând pasiuni și dezbateri și meritând efectiv aceste pasiuni și dezbateri.
Mobilitățile au fost organizate în colaborare cu Facultatea de Relații [Economice]
Internaționale, cu domnul decan Popa și echipa sa, s-au dezvoltat și în domeniul
managementului, incluzând, în special, Facultatea de Științe Economice și Sociale și
Institutul pentru Administrarea Afacerilor din universitatea noastră.
Aniversarea de 100 de ani reprezintă un eveniment important în viața unei mari universități.
Este o ocazie de a evidenția realizările și cooperările, dar și ocazia de a da un nou elan
dezvoltării. Îmi doresc foarte sincer ca această cooperare dintre universitățile noastre să
continue și să se întărească în viitor.
Domnule Rector, încă o dată, vă transmit toate felicitările din partea Universității din Lille
pentru universitatea dumneavoastră și pentru cea de-a o suta sa aniversare!]
Prof. univ. dr. Pavel Năstase, Rectorul Academiei de Studii Economice:
Merci beaucoup, Monsieur le Président!
Invit acum, pentru mesajul din partea Academiei de Studii Economice a Moldovei, pe
domnul prof. univ. dr. Grigore Belostecinic, Rectorul acestei instituții.
Cuvântul prof. univ. dr. Grigore Belostecinic,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova
Stimate Domnule Rector,
Stimate Domnule Președinte al Senatului,
Stimați Membri ai Senatului universitar,
Dragi Profesori și Studenți ai ASE,
Permiteți-mi, pentru început, să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o de a fi
alături și împreună cu dumneavoastră în aceste zile deosebite pentru ASE, dar și pentru
întregul învățământ superior și, în mod deosebit, pentru cel economic din țară.
Dumneavoastră ați pus temelia acestui învățământ și ați fost, sunteți și veți fi un lider
incontestabil al învățământului superior economic și pe viitor.
Pe noi, cei de la ASEM din Chișinău ne bucură faptul că, din cei 100 de ani pe care-i rotunjiți
în aceste zile, 22 i-am parcurs alături și împreună, iar succesele pe care le-am înregistrat noi
sunt datorate, în mare măsură, și bunelor relații de colaborare cu instituția dumneavoastră.
Grație eforturilor depuse de profesorul Paul Bran, primul nostru Rector, putem considera că
ne-ați fost și un părinte spiritual la începuturile noastre. Dumnealui personal a vegheat bunul
mers al lucrurilor atunci când se punea temelia învățământului superior economic modern
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peste Prut și continuă să o facă din împărăția lui Dumnezeu prin moștenirea deosebită pe
care ne-a lăsat-o la Chișinău și aici, la București.
Această atitudine sortită să fie una de prietenie ne onorează și, în același timp, ne obligă să
gândim noi strategii și programe prin care să valorificăm relația noastră fortificată de tradiții,
în calea comună de parcurs pe care ne-am asumat-o, pentru a contribui la formarea elitei
intelectuale și, în mod deosebit, a celei economice din țara noastră. Anume așa trebuie să fie
o universitate angajată în viitor.
Permiteți-mi, dragi colegi, să vă adresez cele mai sincere felicitări cu ocazia împlinirii
primului secol de existență al Academiei de Studii Economice din București, dorindu-vă
multă sănătate, prosperitate, noi succese și noi realizări în activitatea nobilă în care sunteți
implicați.
La mulți ani, ASE! Fie ca succesul să vă însoțească întotdeauna!

Vă rog să-mi permiteți să vă informez că Senatul Academiei de Studii Economice din
Moldova acordă Academiei de Studii Economice din București, cu ocazia celei de-a 100
aniversări, Diploma de Execelență pentru prodigioasa sa activitate didactică de formare a
generațiilor de specialiști și de promovare a valorilor învățământului economic.
Fie ca această lucrare executată de un meșter popular din Chișinău să vă reamintească
întotdeauna că am fost și trebuie să fim împreună! Noi, cei din Chișinău, și dumneavoastră
din București.
Prof. univ. dr. Pavel Năstase, Rectorul Academiei de Studii Economice:
Cred că toată lumea știe că în România există un consorțiu de universități, care se numește
„Universitaria”. Suntem onorați astăzi de prezența colegilor noștri de la Universitatea
București, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara și mă gândeam mai înainte în ce ordine
să le dau cuvântul domnilor rectori pentru a transmite aceste mesaje și, ca să nu se supere
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nimeni, am decis, împreună cu domnul Președinte al Senatului universitar, să fie în ordine
alfabetică. Întâmplarea face ca Universitatea din București începe cu litera B și îl invit pe
domnul Rector Mircea Dumitru să ne transmită mesajul din partea acestei universități.
Poftiți, domnule Rector!
Cuvântul prof. univ. dr. Mircea Dumitru, Rectorul Universității din București
Domnule Rector al Academiei de Studii Economice,
Domnule Președinte al Senatului universitar,
Distinși Membri ai Senatului universitar ASE,
Distins Auditoriu,
Dragi Profesori și Studenți ai Academiei de Studii Economice,
Sunt deosebit de onorat și deopotrivă bucuros să pot transmite astăzi colegilor din consorțiul
„Universitaria” de la Academia de Studii Economice mesajul comunității academice a
Universității din București și al Senatului Universității din București: Vivat, crescat, floreat!
În mediul academic această urare cu profunde reverberații în trecutul învățământului
universitar exprimă deplina apreciere pe care colegii o au pentru instituția ce-și adaugă în
buchetul împlinirilor profesionale vârsta experienței.

Îngăduiți, domnule Rector Pavel Năstase, ca în acest moment aniversar să vă adresez, în
numele comunității academice și Senatului Universității din București, cele mai călduroase
felicitări.
Vă asigurăm că participăm cu tot sufletul la acest important moment aniversar al colectivului
de elită al Academiei de Studii Economice din București, care include personalități de înaltă
ținută științifică, etică și profesională, cu rezultate deosebite în domeniile lor de competență
și cu largă recunoaștere națională și internațională.
Apreciem contribuția Academiei de Studii Economice din București la consolidarea
învățământului românesc prin dezvoltarea unei culturi a calității și a performanței, prin
susținerea unei bogate activități de cercetare.
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Vă dorim ca anii ce urmează să răsplătească pasiunea și dăruirea colectivului didactic ce vă
înconjoară, pentru ca eforturile comunității academice pe care o conduceți să contribuie la
revitalizarea învățământului și științei românești. La mulți ani Academiei de Studii
Economice la intrarea în cel de-al doilea veac al existenței sale!
Prof. univ. dr. Pavel Năstase, Rectorul Academiei de Studii Economice:
Îl invit acum pe domnul academician Ioan Aurel Pop, Rectorul Universității „Babeș-Bolyai”
din Cluj Napoca.
Cuvântul academicianului Ioan Aurel Pop,
Rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca
Magnifice Rector,
Domnule Președinte al Senatului,
Doamnelor și Domnilor Prorectori, Decani, Prodecani,
Dragi colegi și studenți,
Onorat și distins auditoriu,
Lecția transmisă acum de către venerabila dumneavoastră universitate, care a făurit elita
economică a acestei țări și a altor țări, are în centrul ei obsesia școlii, a învățăturii. Românii,
popor de țărani timp de aproape un mileniu, au învățat greu și anevoios că fără carte nu ai
parte de viață demnă. Dar atunci când au înțeles acest mesaj profund s-au dedat cu toată
pasiunea învățăturii și au dat naștere unor valori intelectuale perene. Școala superioară
asigură elita intelectuală a țării, fără de care pierim, ne dizolvăm în neant. Cu alte cuvinte,
dacă fără limbă și istorie ne pierdem identitatea, fără școală ne pierdem viitorul și orice om
responsabil al acestei țări trebuie să transmită un mesaj de încredere în școală, în general, și
în școala superioară, în special.

De la 1581 încoace, cu numeroase piedici și cu dureroase întreruperi, și universitatea noastră
transmite același mesaj. A început în limba latină, a continuat în maghiară, iarăși în latină
apoi în germană și din nou în maghiară, iar de la 1919 încoace, mulțumită lecțiilor de viață și
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de erudiție date de Vasile Pârvan, Nicolae Iorga sau Sextil Pușcariu, o face în românește, cu
mare demnitate și cu înălțător respect pentru moștenirea noastră. Astăzi, mesajul nostru este
multilingv – fiind adus în română, maghiară, germană, engleză și alte rostiri –, dar are
aceeași curgere lină, pe văile dintre dealuri, pe „câmpuri de mătasă” și din „codri verzi de
brad”, împărtășind lumii mesajul de bine al celui mai numeros popor din sud-estul Europei –
poporul român.
De aceea, îngăduiți-mi ca din inima Transilvaniei să vă întorc mesajul pe care ni l-a adus
Mihai Viteazul, în urmă cu peste 400 de ani, ca domn întregitor, când a decis să își trimită de
la București fiul și moștenitorul tronului, pe Nicolae Pătrașcu, să studieze la proaspăta
Universitate a Clujului în limba latină. Principele nu a mai apucat să-și împlinească acest
plan de viitor pentru fiul său, dar, după luarea în stăpânire a Transilvaniei, a încercat să-i
ridice pe români din supunere și umilință spre demnitate și onoare. Nu i-a putut face pe
români stăpâni la ei acasă, cum era firesc, dar le-a dat încrederea în viitor și exemplul de
urmat cu scopul de a-și făuri țara lor. Din această Țară liberă numită România, a venit mai
târziu marele îndemn care, între 1859 și 1918, a condus la unirea tuturor românilor. Încă
înainte de Marea Unire, țara avea instituții – pilonii civilizației unui popor, iar între aceste
instituții universitățile se aflau în prim plan. Cu un an înainte de începerea Marelui Război
pentru Întregirea Neamului, se crea la București – „din mila lui Dumnezeu” și prin voința
națiunii întruchipate în decizia regelui Carol I – „Academia de Înalte Studii Comerciale și
Industriale”, care, sub diverse nume, dar cu aceeași misiune nobilă, de o sută de ani, ne
învață cum să ne chivernisim bunurile ca să putem trăi. De o sută de ani, această școală
„înaltă” ne spune prin bogate fapte ceea ce încerc eu să vă spun cu sărace cuvinte și ceea ce ne
transmit strămoșii romani de-acum două milenii, anume că „noi nu învățăm pentru școală, ci
pentru viață” (Non scholae sed vitae discimus). Toată erudiția acestei universități de prim
rang este o lecție de viață practică. Să o urmăm și să o învățăm bine, fiindcă numai așa putem
trăi în această lume plină de primejdii! Marii profesori și bărbați de stat care au trecut pe aici
ne-au învățat ce înseamnă pentru o țară meșteșugurile, manufacturile și industria, ce rost au
plugarii și crescătorii de animale, schimburile și moneda, creditul și transporturile și cum se
pot transforma toate acestea în bunăstare, apoi în zbor al gândului și chiar în poezie. Pentru
toate acestea, din inima Transilvaniei lui George Coșbuc, Liviu Rebreanu și Lucian Blaga, le
mulțumim lor, celor de demult și urmașilor lor de astăzi…
La mulți ani Academiei de Studii Economice din București!
Prof. univ. dr. Pavel Năstase, Rectorul Academiei de Studii Economice:
În continuare îl invit pe domnul Rector Vasile Ișan să prezinte mesajul din partea
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Cuvântul prof. univ. dr. Vasile Ișan,
Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Magnificența Voastră, Domnule Rector,
Domnule Președinte al Senatului,
Onorați Membri ai Corpului Profesoral al Academiei de Studii Economice,
Distinși Invitați,
Dragi Studenți,
Particip cu bucurie la evocarea momentului fondator al celei mai înalte școli de științe
economice, de cultură economică și educație deopotrivă, din România.
În asemenea momente îi evocăm pe înaintași, evocăm ideile mari ale acestora, care au făcut
carieră, școală și, desigur, ne punem întrebări și asupra istoriei, în general, a istoriei mari și a
istoriei instituționale și personale, să spunem așa, a istoriei mici, în mod special.
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Adesea se spune că singura certitudine pe care oamenii o au asupra istoriei este că aceștia nu
învață mai nimic din istorie. Sigur că, dacă am corobora această aserțiune cu faptul că
economiștii, în general, nu se bucură de o reputație intelectuală deosebită, cum am văzut de
altminteri că s-au rostit și multe îndoieli asupra ceea ce economiștii reușesc să predicționeze
și, mai ales, reușesc să transpună în înțelegerea fenomenelor sociale complexe, pentru cei ce
nu au o cultură sau o educație de specialitate, sigur că am putea să dăm crezare în totalitate.
La o privire mai atentă constatăm că, din istoria bogată, venerabilă a Academiei de Înalte
Studii Comerciale și Industriale din București, actualmente Academia de Studii Economice,
putem desprinde câteva lecții esențiale. Pentru că întotdeauna trebuie să ne întrebăm ce
anume ne transmite trecutul intelectual sau trecutul, în general, prin moștenirea culturală,
științifică, direct sau sub formă indirectă, prin exemple pilduitoare sau parabole din viața și
opera marilor înaintași, în cadrul nostru al marilor profesori de economie din România.
Și, vă rog să-mi îngăduiți să nu vorbesc prea mult deoarece știu că legea economiei de timp
este una dintre legile rarității în fenomenul economic, între legile economice, că cel puțin trei
lecții ar putea fi desprinse din istoria instituțională a Academiei de Studii Economice
și istoria personală a marilor profesori. Căci au fost evocate aici figurile luminoase ale lui
Virgil Madgearu, Victor Slăvescu, Nicolae Iorga, Ion Răducanu, Ioan N. Angelescu și alții, cei
care au instituit profesia de economist în România.
În primul rând, cred că am putea să învățăm o lecție a coerenței și consecvenței și de această
lecție se ține cont întotdeauna atunci când înțelegem că instituțiile bune și predictibile
sunt esențiale pentru o bună desfășurare a actului economic și, în general, pentru creșterea
prosperității economice. Spun acest lucru pentru că adesea se spune că economiștii se
caracterizează prin inconsecvență, prin incoerență, una gândesc, alta spun și, eventual,
altceva fac sau în alt mod acționează. Ceea ce nu este adevărat!
Apoi, a doua lecție este lecția completitudinii. Spunea Hein Frederick că „nimeni nu este un
bun economist dacă rămâne doar un economist”. Marii profesori ai Academiei de Înalte
Studii Comerciale și Industriale din București și continuatorii lor au dovedit și dovedesc în
continuare că sunt mai mult decât specialiști în economie, că au vocație și sensibilitate pentru
cultură, în general, pentru actul științific și pentru speculația intelectuală.
Apoi, lecția perseverenței și a curajului moral pe care, probabil, în cea mai mare măsură o
reflectă viața în perioada postbelică a marelui economist Victor Slăvescu, care, în urma
încarcerării, timp de aproape 30 de ani a lucrat la Biblioteca Academiei cu discreție, în
singurătate, a realizat peste 35.000 pagini dactilografiate, fără speranța de a publica un rând.
Ce ne spune această lecție a marelui economist Victor Slăvescu? Că toate resursele economice
sunt rare, talentele și înzestrările intelectuale sunt prin excelență și mai rare, ca să spun așa,
ca atare ele trebuie folosite cu chibzuință, cu perseverență și curaj moral.
Acesta este mesajul meu personal, dacă vreți.
Peste toate, istoria instituțională a Academiei de Studii Economice ne transmite un fapt
simplu, limpede și clar, și anume acela că măreția spiritului întotdeauna învinge în lupta cu
brutalitatea forței, cu inconsecvența politicului și, dacă îmi îngăduiți, aș mai adăuga, o specie
tipic românească, cu șmecheria.
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Acum vă rog să-mi îngăduiți să dau citire mesajului instituțional:
„Magnificenței Sale, domnului Rector, prof. univ. dr. Pavel Năstase, distinșilor membri ai
Consiliului de Administrație și ai Senatului, onorabilului corp profesoral al Academiei de
Studii Economice din București, dragilor studenți, cei care-și însușesc cunoașterea și logica
libertății economice, stimatului personal administrativ, Universitatea «Alexandru Ioan Cuza»
din Iași vă adresează un cordial salut și trăiește alături de dumneavoastră bucuria,
intensitatea și frumusețea acestui moment aniversar – Centenarul Academiei de Studii
Economice din București.
Cu satisfacția multor afinități personale și cu certitudinea apropierii instituționale,
împărtășim reverența evocării începuturilor învățământului superior economic și ideile unei
roditoare continuități.
Ne exprimăm gratitudinea și considerația pentru împlinirile de până acum ale universității
dumneavoastră și suntem încrezători în capacitatea sa de a spori în viitor.
Vă dorim să perpetuați în timp valorile intelectuale, spiritul critic, munca vrednică, pasiunea
și talentul tuturor persoanelor din Academia de Studii Economice din București și să dăinuiți
ca o admirabilă comunitate! Sapientia libertate act verita gaudeamus! Să vă bucurați de
înțelepciune, libertate și adevăr!
Cu aleasă prețuire Rectorului și Președintelui Senatului Academiei de Studii Economice!”
Și pentru că n-am venit singur, vă rog să-mi permiteți câteva secunde să adaug și gândurile
bune ale domnului senator Dumitru Oprea, Rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” în
perioada 1999-2008, prezent aici, ale domnului Prorector Gheorghe Iacob, prezent aici, și ale
domnului Decan Dinu Airinei. Fiindcă suntem atât de multe persoane, am adus și un mic dar
domnului Rector și Bibliotecii Academiei de Studii Economice: câte un exemplar din cărțile
traduse și publicate la editura universității noastre, în colecția „Economie și Societate Liberă”
(în care au apărut mari economiști: Ludwig von Mises, Frederick von Hayek și alții) și câte un
exemplar din colecția „Excellentia 150”, publicată cu ocazia aniversării universității noastre.
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Prof. univ. dr. Pavel Năstase, Rectorul Academiei de Studii Economice:
Mulțumim foarte mult domnului Rector și celorlalți colegi prezenți aici, de care ne leagă o
îndelungată prietenie și colaborare pe toate planurile. În continuare, din partea Universității
de Vest din Timișoara, îl invit pe domnul Rector Marilen Pirtea, pentru a transmite mesajul
universității.
Cuvântul prof. univ. dr. Marilen Pirtea,
Rectorul Universității de Vest din Timișoara
Distinse Domnule Rector,
Domnule Președinte al Senatului Academiei de Studii Economice din București,
Onorați Invitați,
Dragi Studenți,
Dragi Membri ai Comunității Academice din România,
Cu siguranță timpul este una din resursele limitate, despre care vorbea domnul Guvernator
al BNR.
Se spune că o mare parte din ceea ce suntem datorăm părinților noștri și dascălilor noștri.
Părinți sunt aceia care ne cresc, ne hrănesc și cred că unanim recunoscută la nivel național în
domeniul economic, Alma Mater, mama care ne hrănește, este Academia de Studii
Economice din București.
Toți cei din domeniul economic am avut de învățat de la dascălii noștri, instituțional vorbind,
și de aceea, iată, astăzi noi venim să sărbătorim două componente ale existenței noastre:
părinții și dascălii în același loc prin sărbătorirea a 100 de ani de ființare și funcționare a
Academiei de Studii Economice din București. La mulți buni și frumoși ani, ASE!
Aș dori, în continuare, să dau citire mesajului comunității academice a Universității de Vest
din Timișoara, mesaj de felicitare adresat Academiei de Studii Economice din București cu
prilejul sărbătoririi primului Centenar de învățământ economic superior din România:
„Sărbătorirea a 100 de ani de activitate în domeniul învățământului economic de către
Academia de Studii Economice din București reprezintă un moment deosebit pentru istoria
învățământului universitar din România.
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Cea mai înaltă instituție de învățământ superior economic din România – Academia de Studii
Economice din București – trece pragul centenar cu mândria de a fi dat țării o constelație de
mari personalități științifice, universitare și manageriale, întemeietoare ale unei bogate
moșteniri pentru generațiile prezente și viitoare și ale unei tradiții care înalță și se cere
continuată, cu păstrarea și amplificarea dimensiunilor valorice.
Academia de Studii Economice din București – Alma Mater pentru întregul învățământ
superior economic din România –, asumându-și valorile și vocația statuate la înființare și
respectând tradiția cultivată în decursul deceniilor de personalitățile care au consacrat-o în
țară și peste hotare, își consolidează neîncetat poziția de pol de referință pentru zona Europei
Centrale și de Est. În acest context, comunitatea academică a Universității de Vest din
Timișoara vă adresează cordiale felicitări și urări de noi succese în activitatea de formare
profesională a unor specialiști de valoare, care să vă reprezinte la nivelul renumelui pe care
l-ați dobândit în timp, de la înființare și până în prezent, precum și în domeniul cercetării
științifice, spre a vă înscrie cu contribuții semnificative în circuitul național și mondial de
valori ale științei.
Felicitările și urările noastre sunt adresate atât personalului academic, cât și studenților care
beneficiază și vor beneficia de înaltele standarde educaționale în cadrul acestei Academii.
Vă adresăm urarea de a vă afla mereu sub protecția zeiței Sapientia, astfel încât să puteți
înainta constant pe drumul îngust și anevoios al valorii, spre măreție și înțelepciune! Vivat,
crescat, floreat!”
Alături de mine se află domnul prof. univ. dr. Ioan Talpoș, fostul Rector al universității,
actualmente Președintele Senatului Universități de Vest din Timișoara, domnul Prorector
Petru Ștefea și domnul Decan al Facultății de Economie și de Administrație a Afacerilor,
Ovidiu Megan.
Facultatea de Arte a universității noastre a acordat o diplomă originală Academiei de Studii
Economice din București la 100 de ani și o diplomă domnului Rector, prof. univ. dr. Pavel
Năstase. De asemenea, a fost realizată în producție proprie o imagine a universității pe soclu.
Prof. univ. dr. Pavel Năstase, Rectorul Academiei de Studii Economice:
Mulțumim domnului Rector, domnului Președinte al Senatului universitar, domnului Decan
și celorlalți colegi din Universitatea de Vest din Timișoara.
În 1913, când s-a înființat Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale, planurile de
învățământ și programele de studii erau aprobate de profesorii care le-au creat. În 2013 însă,
nu putem funcționa dacă nu suntem acreditați, altfel spus, aceste cursuri trebuie să fie
evaluate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Suntem
onorați de prezența unei delegații numeroase din partea acestei agenții. În acest sens, îl invit
la cuvânt pe Președintele acesteia, pe domnul prof. univ. dr. Ioan Curtu, care ne va transmite
un mesaj din partea ARACIS. Domnule Președinte, vă rugăm!
Cuvântul prof. univ. dr. Ioan Curtu, Președintele ARACIS
Stimate Domnule Rector,
Stimate Domnule Președinte al Senatului Academiei de Studii Economice din București,
Onorată Audiență,
Am prilejul să transmit, din partea Agenției Române de Asigurare a Calității Învățământului
Superior, un mesaj și o diplomă de excelență.

116

CENTENAR ASE. MEMORII ŞI DOCUMENTE

Astăzi am plăcerea și bucuria de a transmite navei amiral a învățământului superior
economic din România mesajul ARACIS-ului, ținând cont de un lucru foarte simplu:
frumusețea ansamblului este dată de frumusețea detaliilor, reciproca nu este adevărată însă.
Am venit aici, în nava amiral, unde fiecare colțișor în parte exprimă istorie, cunoaștere,
pasiune, dragoste de țară, dragoste de meseria aleasă. Și inginerii spun că cine este numai
inginer nu este inginer, așa cum spun și economiștii.
Dintr-un mesaj cam lung aș vrea să vă citez doar câteva cuvinte: „Academia de Studii
Economice din București a deschis larg porțile, inimile și sufletele, astfel încât opera,
eforturile, vocația, strădania, dedicația, munca, rezultatele, aspirațiile, talentul și creativitatea
să fie apreciate și răsplătite la adevărata lor valoare”.
Aceste înfăptuiri ale ASE București au convins ARACIS-ul că, în viitor, ASE-ul va consacra
toate eforturile și întregul potențial științific și economico-financiar în nobila activitatea de a
forma, instrui și educa tânăra generație, de a realiza caractere de granit, care să contribuie la
progresul societății românești, la menținerea patriei române în circuitul mondial de valori al
spațiului european al învățământului superior, al cercetării științifice, al cunoașterii și
înțelepciunii.
Agenția Română de Asigurarea a Calității Învățământului Superior are astăzi, acum și aici cel
mai bun prilej de a exprima respectul și admirația pentru realizările de excepție obținute de
Academia de Studii Economice din București în domeniul educațional științific, precum și
contribuția substanțială adusă la sporirea prestigiului internațional al învățământului
economic superior românesc.
Domnule Rector, domnule Președinte al Senatului, stimați membri ai Senatului universitar,
ARACIS vă urează să fiți precum lumina, să aveți ținta sus și drumul drept și să nu cunoașteți
calea spre înapoi!
Consiliul ARACIS dorește Academiei de Studii Economice din București vivat mulți ani de
acum încolo, crescat ca izvor de cultură al națiunii române și floreat ca universitate a
României și a Uniunii Europene!
Stimați invitați, aș vrea încă un punct să-l spun: domnul Rector Pavel Năstase s-a format în
atmosfera ARACIS-ului, a fost ani buni directorul Departamentului de acreditare. Tot așa, pe

3 APRILIE 2013

117

această direcție vreau să vă informez că ARACIS este pepinieră, 13 evaluatori cu funcție în
ARACIS au ajuns rectori și 27 prorectori, nemaivorbind de decani și alte funcții.
Domnilor profesori, vă felicităm și să nu uitați că rădăcinile dumneavoastră bune sunt la
ARACIS!
Cu această ocazie înmânăm Academiei acest mesaj și Diploma de Excelență pentru realizările
științifice în domeniul educației. Să fiți buni, să fiți severi și să nu uitați că munca este izvorul
tuturor bucuriilor.
Prof. univ. dr. Pavel Năstase, Rectorul Academiei de Studii Economice:
Mulțumim domnului Președinte al Agenției Române de Asigurarea a Calității Învățământului
Superior! Am fost puțin derutat, pentru că am crezut că domnul președinte deja ne-a adus
rezultatul acreditării instituționale înainte de a se face evaluarea. Este foarte adevărat ce a
spus Domnia Sa, eu am recunoscut că poate nu ajungeam rector dacă nu lucram o perioadă
de 4 ani în cadrul Consiliului de conducere a ARACIS. Vă mulțumesc foarte mult!
În continuare avem foarte mulți parteneri în cercetarea științifică, în tot ceea ce construim în
universitatea noastră și, de asemenea, în foarte multe asociații profesionale, dar cea mai
dragă și cea mai importantă este Asociația Generală a Economiștilor din România.
Vreau să-l invit pe domnul academician Gheorghe Zaman să ne transmită un mesaj.
Vă rog, domnule Zaman!
Cuvântul academicianului Gheorghe Zaman, Președintelui AGER
Stimate Domnule Rector,
Stimate Domnule Președinte al Senatului,
Onorată Asistență,
Îmi face o deosebită plăcere să particip la acest eveniment aniversar întrucât Asociația
Generală a Economiștilor din România are două motive să se bucure pentru aprecierile la
adresa Academiei de Studii Economice din București: în primul rând, pentru că o bună parte
dintre membrii AGER-ului sunt absolvenți ai Academiei de Studii Economice din București
și, în al doilea rând, pentru faptul că între cel două instituții există o îndelungată și fructuoasă
cooperare în ceea ce privește dezbaterea problemelor științelor economice, în general, a
politicilor economice din România, cu deosebire.
Asociația Generală a Economiștilor din România felicită Academia de Studii Economice din
București pentru personalitățile pe care, de-a lungul anilor, le-a dat științei și practicii
economice din România, iluștri profesori, cercetători și economiști cu înalte responsabilități
sociale în țară și străinătate, în cele mai diferite domenii de activitate, între care și cele ale
diplomației economice, subordonate promovării intereselor țării. În acest an consacrat
aniversării, vom avea ocazia să-i amintim și să le recunoaștem cum se cuvine contribuțiile.
Doresc însă, în mod special, să subliniez rolul istoric al Academiei de Studii Economice în
dezvoltarea organizației profesionale a economiștilor. Așa cum arăta academicianul
N. N. Constantinescu, într-un studiu despre viața și opera unui mare ctitor și rector al
Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale (AISCI), profesorul Ion N. Angelescu, în
luna octombrie a anului 1913, la inițiativa unui grup de tineri economiști, între care se
numărau Ion Răducanu, Virgil Madgearu și Ion N. Angelescu, (bineînțeles) s-a înființat
Asociația Economiștilor din România, devenită, în anul 1924, chiar în amfiteatrele AISCI și la
inițiativa rectorului de atunci, Ion N. Angelescu, Asociația Generală a Economiștilor
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din România. Deci, AGER sau Asociația Generală a Economiștilor din România este
dintotdeauna, și ne dorim să fie mereu, legată de cea mai importantă instituție de învățământ
economic superior din țara noastră.

În luna noiembrie, a fiecărui an, lună în care au început primele cursuri la AISCI, cinstim
Ziua Economistului, împreună cu Facultatea de Economie din ASE, iar anul 2013 este unul
special întrucât marchează un secol de existență prolifică a învățământului economic
superior, este un eveniment memorabil al vieții noastre profesionale, la care avem ca invitați
de onoare conducerea ASE și toate cadrele didactice, alte personalități ale științei și practicii
economice din România.
Folosesc, totodată, mesajul meu și al AGER-ului pentru a vă aminti că peste cinci ani vom
sărbători un secol de la marea Unire de la 1 Decembrie 1918, eveniment de importanță
crucială, excepțională pentru crearea statului unitar național, consolidarea și dezvoltarea
economiei românești.
Această apropiere de vârste între cele două evenimente ne duce cu gândul la jertfele și
sacrificiile extraordinare pe care le-au făcut înaintașii noștri, poporul român, cărturarii și
oamenii politici pentru ca astăzi să avem o Românie întregită și o Academie de Studii
Economice înfloritoare, respectabilă și promotoare de progres științific, dar, mai presus de
orice, de economiști bine pregătiți, pe măsura provocărilor și mizelor din istoria țării, dar și
ale cerințelor actuale ale dezvoltării durabile, eficienței integrării în Uniunea Europeană, ale
globalizării și ieșirii din criza economică.
Această apropiere de vârste a celor două evenimente majore nu poate să nu ne producă
profunde sentimente de solidaritate, responsabilitate și coeziune socială, unitate națională și
incluziune în noul context economic, politic și social. Ba, mai mult, aș putea spune că este
nevoie de a aprofunda o nouă paradigmă a patriotismului economic (fără a spune vorbe
mari!), în condițiile în care, evident, participarea noastră eficientă la globalizare, la Uniunea
Europeană se confruntă cu noi probleme, provocări și posibilități pentru a ne revigora acest
patriotism care, din păcate, uneori este lăsat pe un plan secundar sau chiar uitat.
În finalul mesajului AGER, doresc să urez Academiei de Studii Economice din București o
viață științifică și profesională cât mai îndelungată, încununată de realizări și performanțe de
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care să fim mândri, pentru contribuția adusă progresului economic și social al țării, în
context european și internațional.
Profesorilor și studenților le doresc multă sănătate, inovativitate și succes în carieră,
asigurându-i de întregul sprijin și disponibilitate de cooperare din partea AGER în tot ceea ce
vor întreprinde întru binele țării și al poporului român, al cooperării economice echitabile pe
plan internațional. La mulți ani! Vivat, crescat, floreat Academia de Studii Economice!
În final, doresc să spun că, așa cum în afaceri se consideră că cel mai greu este să realizezi
prima sută de dolari, Academia de Studii Economice a trecut proba de foc a primei sute de
ani și îi doresc în continuare să adauge cât mai multe sute! Vă mulțumesc.
Prof. univ. dr. Pavel Năstase, Rectorul Academiei de Studii Economice:
Cu mulți ani în urmă domnul prof. Ion Gh. Roșca, fostul Rector al Academiei de Studii
Economice din București, împreună cu un grup de colegi, fondau ceea ce se numește astăzi
Asociația Facultăților de Economie din România – AFER. Lucrăm foarte bine în cadrul
acestei asociații, avem foarte multe rezultate obținute împreună și am invitat la această
sărbătoare toate facultățile care sunt membre ale AFER, domnii decani sunt prezenți astăzi,
și-mi face o deosebită plăcere și onoare să-l invit la cuvânt pe domnul profesor Ion Talpoș,
care este președintele Asociației Facultăților de Economie din România și, totodată
Președintele Senatului Universității de Vest din Timișoara. Îl invit acum la cuvânt, în calitate
de președinte al AFER.
Cuvântul prof. univ. dr. Ioan Talpoș, Președintele AFER
Stimate Domnule Rector Pavel Năstase,
Stimate Domnule Președinte al Senatului Răzvan Zaharia,
Dragi Colegi din ASE din București,
Dragi Colegi din țară, din cadrul AFER,
Stimați Invitați de peste hotare,
Dragi Studenți,
Îmi face o mare bucurie să iau cuvântul astăzi aici și, înainte de a mă referi la mesajul pe care
l-am scris din partea Asociației Facultăților de Economie din România (AFER), aș vrea să
încep cu o mărturisire.
Sunt foarte bucuros că în Aulă se află astăzi și ilustrul Rector al ASE din perioada studenției
mele, domnul prof. univ. dr. Gheorghe Dolgu, în prezența căruia, acum 40 de ani, tot aici, în
această minunată aulă am rostit un cuvânt din partea studenților economiști cercetători și, o
spun cu mare bucurie, dumnealui m-a felicitat pentru acel discurs. Iată că, după 40 de ani, ne
regăsim în aceeași aulă, iar eu retrăiesc momentele de atunci.
În sală se află mulți dintre cercetătorii studenți economiști ai vremurilor noastre, din anii ’70
ai secolului trecut, care sunt actualmente profesori universitari la ASE din București, la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj
Napoca și eu, singurul prezent acum aici, de la Universitatea de Vest din Timișoara.
Vă mulțumesc pentru aplauze, iar eu mă bucur să îl felicit și acum, din toată inima, pe
profesorul și rectorul de acum 40 de ani Gheorghe Dolgu pentru ceea ce a fost și pentru ceea
ce este. Felicit un mare profesor, un strălucit economist al României și un eminent diplomat,
un fost mare rector al ASE.
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Mesajul AFER este scris pe două pagini, fiind un mesaj consistent pentru că a trebuit să ne
referim la o istorie, la o istorie de 100 de ani a celei dintâi universități de studii economice din
România, care chiar ne face o mare bucurie să o rememorăm.
Ca și Universitatea de Vest din Timișoara, această inegalabilă universitate de studii
economice a fost fondată printr-un Decret Regal, semnat de Majestatea Sa Regele Carol I,
întâiul Rege al României. Sunt prezenți aici și reprezentanții altor universități din țară, care
au fost înființate printr-un asemenea decret. În mesaj am rememorat faptul că Majestatea Sa
Regele Carol I al României, la 6 aprilie 1913, adică acum 100 de ani peste trei zile, a semnat
Decretul Regal de promulgare a Legii privind înființarea Academiei de Înalte Studii
Comerciale și Industriale. Iar imaginile pe care le-am văzut proiectate pe ecran ceva mai
înainte au fost extrem de grăitoare în acest sens.
În mesajul nostru ne-am referit și la mesajul întâiului Rector al Academiei de Înalte Studii
Comerciale și Industriale, prof. univ. dr. Anton Davidoglu, înlocuind în textul nostru ceea ce
acest întâi rector numea „focar” cu o altă expresie care ne este dragă nouă, recunoscând ceea
ce, de fapt, ASE București reprezintă pentru noi (îmi permiteți, hai să-i zic cu ghilimelele de
rigoare, cei care am venit în sistemul de învățământ superior economic după, adică
universitățile din provincie). Rectorul nostru, al UVT, a pronunțat mai înainte această
expresie și o pronunț și eu, pentru că, este știut, sunt acela care acum câțiva ani a pus în
circulație această sintagmă – ASE din București este (sunteți) Alma Mater pentru întregul
învățământ superior economic din România.
Cadrele didactice din ASE, cu și fără funcții de conducere, ați avut și aveți mentalitatea
lucrului bine făcut, care a fost prezentă ca o adevărată stare de spirit instituționalizat și care
v-a animat de-a lungul întregului secol pentru a dărui țării și lumii, așa cum am înțeles din
prezentarea anterioară, mai bine de 300.000 de economiști, mulți dintre ei foarte, foarte
valoroși nu numai ca economiști, dar, cum am văzut în luările de cuvânt oficiale de mai
înainte, sunt cei care vă reprezintă în Guvernul României, în Parlamentul României, la Banca
Națională a României, la Banca Mondială, la Fondul Monetar Internațional și, aș putea
spune, la instituții de prestigiu de pe întreg mapamondul.
Toate facultățile pe care dumneavoastră le aveți, cele 10 sau 11 – în Mesajul scris am
enumerat domeniile, dar nu o să fac acum risipă de timp pentru a le reciți – au creat
specialiști de mare valoare.
Ca să parafrazez un prozator român drag mie și multora dintre dumneavoastră, sunt sigur,
dacă ASE din București n-ar fi fost, AFER n-ar fi fost!
Ca urmare, contribuția dumneavoastră ca instituție, ca universitate cu cele 10 facultăți
componente care au fondat AFER, este absolut excepțională, o apreciem ca atare și vă
prețuim pentru faptul că ați avut și aveți în mod constant și eficient o contribuție
extraordinară la ceea ce înseamnă AFER, prin numeroasele programe de cercetare
educațională și științifică, stimulând dialogul constructiv pe domenii de interes universitar
comun pentru definirea riguroasă a competențelor formate prin studii academice ș.a.m.d.
În finalul mesajului nostru am scris: „Suntem fericiți să vă adresăm cu dragoste colegială
urarea academică: Vivat, crescat, floreat Academia de Studii Economice din București!” –
urare atât de bine întregită ceva mai înainte și de profesorul Ioan Curtu, președintele
ARACIS. Mesajul scris, pe care l-am semnat împreună cu directorul executiv al AFER,
profesorul Constantin Roșca, vi-l înmânăm acum, dragă domnule Rector Pavel Năstase, spre
a rămâne și pentru generațiile următoare și spre a intra în Cartea de istorie a ASE.
Dar, înainte de a termina, vă rog să-mi permiteți ca, în acest cadru, să înmânăm patru
Diplome pe care le-am scris pentru dumneavoastră. Din partea AFER, am scris mai multe
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asemenea diplome, dar pe acestea le vom înmâna mâine în cadrul adunărilor de la nivelul
facultăților.
Acum conferim Diploma de Excelență cu Medalie de aur instituției dumneavoastră,
Academiei de Studii Economice din București.

Acordăm Diploma Jubiliară de Prețuire cu Medalie de aur domnului prof. univ. dr. Pavel
Năstase, Rectorul Academiei de Studii Economice, dar și prim-vicepreședintele Consiliului
Academic al AFER.
Sunt bucuros să conferim în acest cadru Diploma Jubiliară de Prețuire cu Medalie de aur
domnului prof. univ. dr. Răzvan Zaharia, Președintele Senatului Academiei de Studii
Economice, membru în Consiliul Academic al AFER.
Cu bucurie, cu prețuire, cu umilință, cum spunea cineva mai înainte, dar și cu oarecare părere
de rău că nu este prezent astăzi aici, sunt bucuros să rostesc faptul că am conferit Diploma
Jubiliară de Prețuire cu Medalie de aur domnului prof. univ. dr. Ion Gh. Roșca, președintele
fondator al AFER, actualul președinte de onoare al AFER, care va rămâne întotdeauna
președintele nostru.
Închei prin a vă adresa încă o dată felicitări tuturor celor ce formați comunitatea academică a
ASE din București și urări de noi împliniri în activitatea viitoare! Numai bine tuturor!
Prof. univ. dr. Pavel Năstase, Rectorul Academiei de Studii Economice:
Stimați invitați, ne apropiem de finalul celei de-a două părți a ceremoniei noastre. Am invitat,
așa cum spuneam, toți colegii de la universitățile din țară, avem și colegi din străinătate.
Avem foarte multe mesaje din partea foarte multor universități. Aseară am avut o întâlnire cu
oaspeții de peste hotare și o parte dintre mesaje le-am primit cu această ocazie. Nu cred că
vom putea prelungi foarte mult festivitatea noastră și, în acest sens, v-aș ruga foarte mult să
ne înțelegeți și să prezentați aceste mesaje cât mai pe scurt. Sau, mai bine, dumneavoastră,
reprezentanții universităților, să veniți și să ni le înmânați, apoi facem și o fotografie pentru
că, la 100 de ani, trebuie să rămânem în istorie, așa se scrie istoria.
Doamna prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, Președinta Comisiei pentru învățământ,
știință, tineret și sport a Senatului României, și domnul profesor univ. dr. Anton Hadăr,
Președintele Federației Sindicatelor „Alma Mater” din România, au reușit să ajungă totuși la
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festivitatea noastră. La Universitatea Politehnica a avut loc un eveniment foarte important și
au fost nevoiți să întârzie. Așadar, o invit să ia cuvântul pe doamna Ecaterina Andronescu.
Cuvântul prof. univ. dr. ing. Ecaterina Andronescu,
Președinta Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Senatului României
Domnule Rector,
Domnule Președinte al Senatului,
Distinși Invitați,
Stimați Colegi și Stimați Studenți ai Academiei de Studii Economice,
Fără îndoială că sunt emoționată, că nu ai șansa și privilegiul să participi mereu la un
eveniment de importanța acestuia. 100 de ani nu este o cifră care să nu te impresioneze, mai
ales gândindu-te la atâtea generații de dascăli și de studenți care au dat strălucire acestei
universități. De aceea nu pot decât să vă felicit din tot sufletul și să mă bucur pentru această
sărbătoare a dumneavoastră, în egală măsură să profit de acest eveniment și să vă invit, în
avans, la sărbătoarea de 195 de ani a Politehnicii, care va avea loc în această primăvară, în
luna mai.
De asemenea, aș vrea, domnule Rector, să îmi cer scuze în fața tuturor invitaților
dumneavoastră pentru că n-am ajuns la prima oră, dar astăzi este „Ziua porților deschise” în
Universitatea Politehnica din București și era rușinos pentru mine, poate mai rușinos decât
absența de aici, să nu fiu acolo prezentă pentru deschiderea acestei festivități.
Aș vrea, de asemenea, să profit de această ocazie și să vă invit, stimate domnule Rector, pe
dumneavoastră și pe colegii dumneavoastră, să ne gândim dacă nu cumva, așa cum se
proiectează viitorul, n-ar fi bine ca universitățile noastre să fie într-un parteneriat mai strâns.
Iată, astăzi joburile se schimbă după o cinetică extraordinar de rapidă și este foarte greu să fii
numai economist sau numai inginer sau numai medic și de aceea văd că șansa noastră este să
fim împreună în programe de studii, de licență, de masterat sau de doctorat, pe care să le
putem susține împreună în universitățile noastre.
Vă felicit și n-aș putea decât să reproduc aici un vers al unui poet pe care-l iubim toți foarte
mult: „La trecutu-ți mare, mare viitor” Academiei de Studii Economice!
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Dați-mi voie să vă ofer aici două diplome, una în numele Comisiei pentru învățământ a
Senatului României, în care sunt numai profesori și care vă asigură de tot respectul și de
toată considerația ce vi le poartă. De asemenea, în numele Universității Politehnica din
București vă ofer un album, interesant pentru modul cum a fost realizat. Este un album făcut
de un inginer folosind mâna miraculoasă a celor care-au făcut icoane pe sticlă, celebre în
România, iar pe verso-ul fiecărei pagini gândurile unor copii care, cu certitudine, dacă nu vor
fi studenți la Politehnică, vor fi studenți la ASE. La mulți ani dumneavoastră și tuturor
colegilor!
Prof. univ. dr. Pavel Năstase, Rectorul Academiei de Studii Economice:
Vă mulțumim pentru sugestia de a colabora și pe viitor. Intenționăm chiar să vă propunem
un parteneriat de colaborare. Vedeți că istoria se repetă, chiar și peste 100 de ani. În
Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale, încă de la înființarea sa, s-au predat atât
cunoștințe economice, cât și „industriale”, adică cunoștințe politehnice. Personal, când am
fost student, am învățat foarte multă tehnologie și cred în continuare că avem nevoie de acest
parteneriat. Vă mulțumim.
Și acum îl invit în continuare pe domnul profesor univ. dr. Anton Hadăr, Președintele
Federației Sindicatelor „Alma Mater”.
Cuvântul prof. univ. dr. Anton Hadăr,
Președintelui Federației Sindicatelor „Alma Mater”
Domnule Rector,
Domnule Președinte al Senatului,
Distinși Oaspeți,
Stimați Colegi și Dragi Studenți,
Am venit mai greu, dar am venit cu multă plăcere.
Precum știți, avem și noi un eveniment extrem de important în Politehnică, numit „Polifest”,
eveniment la care participă foarte multe firme. Am dat și un interviu, poate deranjant
pentru unii. M-au întrebat despre inginerie și ce rol are ea în România. Și am spus că
ingineria reprezintă una dintre principalele șanse de scoatere a României din criză. Venind
aici, la dumneavoastră, vreau să îmi schimb mesajul și să spun că atât inginerii, cât și
economiștii foarte buni, evident amândouă categoriile, pot scoate România din criză. De azi
încolo vă promit, mai ales că sunt și președinte al federației tuturor cadrelor didactice din
învățământul superior românesc, să merg cu acest mesaj în care și cred, numai că interviul de
astăzi a fost concentrat pe ce facem noi în Politehnică.
Vă doresc să aveți absolvenți foarte buni, care să se integreze în piața muncii și să rămână în
România, pentru că nu mi-a plăcut deloc atunci când ambasadorul Germaniei ne-a spus că ne
mulțumește pentru cei 2000 de medici care se află în momentul de față în Germania și că
așteaptă de la noi absolvenți foarte bine pregătiți, pentru că la ei sunt locuri de muncă. Mai
bine îi ținem noi în România, să ne plătească pensiile noastre decât să se ducă pe acolo, să
plătească pensiile altora.
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Pentru că sunteți niște învingători și pentru că aveți un învățământ de înaltă calitate,
federația noastră va acordă o cupă – Cupa învingătorului, pe care scrie: „Cu ocazia
Centenarului 1913-2013, Biroul Executiv «Alma Mater» dorește noi împliniri și succese
Academiei de Studii Economice!” Vă mulțumesc!
Prof. univ. dr. Pavel Năstase, Rectorul Academiei de Studii Economice:
În continuare, așa cum am spus mai înainte, îl invit pe domnul profesor Răzvan Zaharia,
Președintele Senatului universitar, să dea citire mesajelor din partea celorlalte universități
care au participat la adunarea noastră festivă.
Prof. univ. dr. Răzvan Zaharia, Președintelui Senatului universitar
al Academiei de Studii Economice din București:
În primul rând, aș dori să citesc lista oaspeților noștri din străinătate: doamna prof.
Donna Street de la Universitatea Dayton, domnul prof. Feite van Djik de la Școala
Norvegiană de Business, domnul prof. Dmitry Vasilenko, de la FINEC Sankt Petersburg,
domnul prof. Andrzej Chochól, Rectorul Universității Economice din Cracovia, domnul prof.
Allan Hodgson de la Universitatea Queensland, domnul prof. Alain Burlaud de la
Conservatorul Național de Artă și Meserii din Paris, domnul prof. Gerard Cazabat,
Vicerectorul Școlii de Management din Paris, domnul prof. Luo Tin Grong, Vicerector al
Universității Guangxi din China, domnul prof. Vincent Meyer de la Universitatea Lorraine,
doamna prof. Jocelyne Perard de la Universitatea din Bourgogne, doamna prof.
Cinzia Daraio de la Universitatea Roma 1 „La Sapienza” și domnul prof. Ahmed Khamis,
Rectorul Academiei Egiptene de Computere, Informatică și Managementul Tehnologiei.
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Până în acest moment am primit mesaje de la domnul prof. Ioan Abrudan, Rectorul
Universității „Transilvania” din Brașov, de la domnul prof. Ionel Didea, Rectorul Universității
din Pitești, de la doamna prof. Corina Dumitrescu, Rectorul Universității „Dimitrie
Cantemir” din București, de la domnul prof. Valentin Popa, Rectorul Universității „Ștefan cel
Mare” din Suceava, de la doamna prof. Daniela Șarpe, Prorectorul Universității „Dunărea de
Jos” din Galați, de la domnul prof. Vasile Vântu, Rectorul Universității de Științe Agricole și
Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, de la domnul prof. Doru Pamfil,
Rectorul Universității de Științe Agricole din Cluj Napoca, de la domnul prof. Mihai Sorin
Cîmpeanu, Rectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din
București. De asemenea, am primit un mesaj din partea domnului prof. Constantin Roșca,
președintele Societății Științifice de Management din România, din partea domnului prof.
Constantin Bungău, Rectorul Universității din Oradea și de la prof. Călin D. Oros, Rectorul
Universității „Valahia” din Târgoviște. Vă mulțumim tuturor!

INAUGURAREA MUZEULUI ASE
Muzeul ASE a fost inaugurat în prezența prof. univ. dr. Pavel Năstase – Rectorul ASE – și a
prof. univ. dr. Răzvan Zaharia – Președintele Senatului universitar. De asemenea au
participat la eveniment prorectorii Academiei de Studii Economice din București: prof. univ.
dr. Gabriela Țigu; prof. univ. dr. Nicolae Istudor; prof. univ. dr. Constantin Mitruț, prof. univ.
dr. Dorel Paraschiv; prof. univ. dr. Ion Stancu; prof. univ. dr. Robert Șova.
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Printre primii vizitatori s-au numărat: acad. Ioan Aurel Pop, Rectorul Universității
„Babeș-Bolyai” din Cluj și prof. univ. dr. Gheorghe Iacob, Prorector al Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași ș.a.

Primii vizitatori. În prim plan acad. Ioan Aurel Pop
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Cuvântul prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din București
Doamnelor și Domnilor,
Sunt onorat și bucuros să vă revăd în această grandioasă sală a Ateneului, pentru a sărbători
și aici împlinirea unui secol de existență a Academiei de Studii Economice din București.
Sunt emoționat de faptul că sub cupola Ateneului au ținut conferințe mari personalități ale
culturii și științei printre care Alexandru Odobescu, Barbu Ștefănescu-Delavrancea, Bogdan
Petriceicu Hașdeu, Victor Babeș și Nicolae D. Xenopol, fondatorul instituției noastre.
De-a lungul existenței sale, Ateneul Român a adăpostit numeroase activități culturale și aici
au fost rostite discursuri memorabile. Nu mulți știu însă ce leagă Academia de Studii
Economice de Ateneul Român. Universitatea noastră a fost înființată prin legea elaborată de
Nicolae D. Xenopol și adoptată prin Decret Regal la 6 aprilie 1913. Același Nicolae D. Xenopol
s-a numărat printre oamenii care au susținut înființarea Ateneului, în calitatea sa de șef de
cabinet al lui I. C. Brătianu. Vocea sa s-a făcut auzită prin numeroasele conferințele ținute
aici, cea mai reprezentativă rămânând însă ,,Hatârul”, prezentată la 14 martie 1885, pe care
dorim să o publicăm la editura universității noastre. Am reținut câteva cuvinte pe care
le-a rostit atunci Nicolae D. Xenopol și care m-au impresionat foarte mult, cuvinte scrise
într-o perioadă de căutări, în care se dorea să ne aflăm identitatea după patru secole de
dominație otomană, la puțin timp după câștigarea independenței:
,,Dacă zgâriem puțin pe român dăm de oriental. Aceasta dovedește că
dedesuptul civilizației formale se dezvoltă întotdeauna o civilizație reală,
singura adevărată, care-și bate joc de toate opintirile și toată poleiala sub care
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dorim s-o acoperim. Avem un vas de lut și într-însul un lichid oarecare, de apă
de Dâmbovița bunăoară. Putem să schimbăm cât voim natura vasului, să-l
facem în loc de lut de sticlă, în loc de sticlă, de argint, putem să-l poleim chiar,
lichidul din lăuntru nu-și schimbă natura. Prin aceasta și apa de Dâmbovița tot
apă de Dâmboviță rămâne…”
Timpul nu-mi permite să-l citez mai mult pe părintele fondator al Academiei noastre. Ca să
vă faceți o imagine mai exactă asupra lui Nicolae D. Xenopol vă amintesc faptul că, după
înființarea Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale din București, acesta nu a
dorit să ocupe o catedră universitară, cu toate că unii dintre apropiații săi l-au îndemnat să o
facă. Refuzul său a fost unul obiectiv, așa cum singur mărturisea, ocuparea unui post de
profesor la Academia nou înființată ar fi însemnat să nu mai poată supraveghea, în calitate de
ministru, activitatea acestei instituții. Puțini știu însă că în aceeași perioadă ocupa și funcția
de vicepreședinte al Ateneului și, în drumul său spre birou, trecea pe lângă vechiul sediu al
Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale privind cu mândrie spre ea. Fosta clădire
se afla în imediata apropiere a Ateneului și a fost demolată de Regele Carol al II-lea în 1939,
pentru lărgirea Căii Victoriei.
Mai târziu, Nicolae D. Xenopol își exprima regretul că studenții și profesorii instituției noastre
îl vor uita. Stăruința colegilor de la Catedra de Istoria economiei ne-a determinat să-l
contrazicem pe ctitorul Academiei, care spunea: „Mai târziu se va uita cine este autorul acestei
legi, dar un lucru va rămâne: Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale, un
așezământ care va contribui la propășirea economică a țării”, dovedind astfel că nu l-am uitat.
Suntem mândri că universitatea noastră și Ateneul Român au ceva comun: pe Nicolae D.
Xenopol!
În timpurile mai grele prin care trecem, consider că este important și necesar să ne aducem
aminte de marii noștri înaintași și să nu-i evocăm doar cu prilejul unor evenimente
aniversare, pentru că ei ne-au lăsat gândurile și faptele lor.
Eu sunt economist, poate că timpul și profesia m-au îndreptat mai mult spre latura practică a
vieții, dar descopăr astăzi că ceea ce rămâne este cultura și valorile ei.
Spuneam la început că sub cupola Ateneului Român au ținut conferințe academicieni iluștri
și au dirijat mari maeștri ai lumii muzicale. Suntem mândri astăzi că printre academicienii
care au studiat la ASE, se află și domnul academician Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR,
care este și președintele ALUMNI ASE. Eu cred că nu greșesc dacă afirm că un guvernator
este ca un dirijor, iar domnul academician Mugur Isărescu a dirijat foarte bine economia
României în ultima perioadă de timp.
Pentru moment să uităm de griji și să ne amintim de ce ne aflăm astăzi aici. Vă mulțumesc!

CINA FESTIVĂ LA HOTELUL „HOWARD JOHNSON”
Una din cele mai dense zile ale săptămânii aniversare a Centenarului s-a încheiat cu o masă
festivă, organizată într-unul din elegantele saloane ale hotelului „Howard Johnson” din
București. Au participat, alături de membrii Consiliului de Administrație al ASE, rectorii și
președinții senatelor universităților invitate la aniversare, personalități ale mediului politic,
administrativ și economic, sponsori, reprezentanți ai asociațiilor profesionale, care au fost
alături de Academia de Studii Economice din București în această zi deosebită.

Joi, 4 aprilie
EVENIMENTE FESTIVE ORGANIZATE DE FACULTĂŢILE
ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Î

n această zi s-au desfăşurat o serie de evenimente festive la nivelul facultăţilor (vezi
Anexa 1). De asemenea, organizaţiile studenţeşti s-au implicat cu entuziasmul specific
tinereţii într-o serie de manifestări cu caracter cultural-sportiv (vezi Anexa 2).

EVENIMENTE STUDENŢEŞTI
ASE Şah
Academia de Studii Economice din Bucureşti are studenţi cu performanţe remarcabile la
nivel naţional şi internaţional în competiţii de şah, care, alături de alţi iubitori ai acestui sport
al minţii, fie ei studenţi sau cadre didactice, au sărbătorit Centenarul universităţii noastre
într-un mod specific. Competiţia a fost organizată cu sprijinul Federaţiei de Şah, care ne-a
„împrumutat” recuzita necesară. Participanţii s-au întrecut să acumuleze cât mai multe
puncte într-o competiţie de tip elveţian.
Expoziţie fotografică

Cu ocazia Centenarului universităţii noastre, a fost
organizat concursul de artă fotografică „100 de ani de ASE”,
prin care studenţii pasionaţi de fotografie au încercat să
redea, prin intermediul imaginilor, frânturi din viaţa de zi
cu zi, petrecută în sălile, amfiteatrele, culoarele şi împrejurimile clădirilor Academiei noastre
la ceas aniversar. Cei 35 de participanţi la concurs au fost premiaţi cu produse personalizate
din partea universităţii, dar şi vouchere de reducere la cursuri foto oferite de sponsorul
principal, F64. Mai mult de atât, concursul de artă fotografică s-a finalizat cu o expoziţie a
tuturor fotografiilor înscrise în concurs, la parterul clădirii „Ion N. Angelescu”, o bună ocazie
de potenţare a vizibilităţii artiştilor fotografi din ASE.
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BIBLIOTECA LA CENTENAR (1913-2013)

B

iblioteca Academiei de Studii Economice din
Bucureşti a aniversat, în cadrul unui eveniment
special organizat, 100 de ani de existenţă.
Biblioteca şi-a început activitatea încă de la
deschiderea primului an universitar al Academiei de Înalte
Studii Comerciale şi Industriale, în noiembrie 1913.
Manifestarea omagială, intitulată „Biblioteca la Centenar.
1913-2013”, s-a desfăşurat în sala de lectură „Victor
Slăvescu” şi a fost deschisă de prof. univ.
dr. Pavel Năstase, Rectorul Academiei de Studii
Economice, şi de Alina Croitoru, Directoarea Bibliotecii.

Cuvântul prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti
Stimaţi invitaţi, dragi colegi, suntem deosebiţi de onoraţi ca, în cadrul evenimentelor care se
derulează pe parcursul acestei săptămâni dedicate sărbătoririi Centenarului universităţii
noastre, să participăm şi la frumosul eveniment organizat de Biblioteca ASE.
Din toate timpurile, Biblioteca, într-o universitate, reprezintă cel mai important
departament. Spun acest lucru pentru că nu putem să avem acces la cunoaştere fără cărţi şi
dintotdeauna cărţile au fost la loc de cinste atât în universităţi, cât şi în orice şcoală de pe
mapamond. Menţionarea, chiar în Decretul Regal de înfiinţare a Academiei de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale, a acestei biblioteci scoate în evidenţă faptul că şi înaintaşii noştri
au gândit la fel. Nici nu se putea altfel. Această clădire în care ne aflăm s-a numit chiar
„Clădirea bibliotecii”, inaugurată în 1935 (vezi Anexa 3), un element definitoriu pentru
importanţa acestei instituţii.
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Cartea este foarte importantă şi nu pot să uit perioada studenţiei mele, în care aveam un
singur manual după care trebuia să învăţăm. La una dintre discipline era o carte scrisă de un
englez, Sisteme de calcul se numea, care era celebră printre studenţi. Cum la vremea aceea nu
existau copiatoare, noi trebuia să mergem la bibliotecă de la ora 5 ca să prindem rând să
avem acces la cartea respectivă, care ne era împrumutată numai pentru 2 ore, ca să poată fi
citită şi de alţi colegi. Am avut colegi de grupă care chiar au copiat cartea respectivă de mână!
Au copiat-o ca să o aibă şi să nu mai meargă la bibliotecă. Iată importanţa pe care trebuie să o
acordăm cărţii.
La acest moment festiv eu cred că trebuie să ne gândim, în primul rând, la înaintaşii
noştri, cei care au prevăzut existenţa acestei biblioteci şi cei care, de-a lungul timpului, au
întreţinut-o. Şi când spun că au întreţinut-o mă refer, mai ales, la personalul care s-a ocupat
de administrarea fondului de carte din depozitul de carte, de accesul studenţilor la carte (şi
aici sunteţi incluşi şi dumneavoastră, cei prezenţi aici, care vă ocupaţi de partea aceasta de
gestiune şi de administrare a cărţilor în cadrul Bibliotecii ASE), precum şi la cei care au făcut
donaţii bibliotecii noastră: cadre didactice, unii din afara universităţii, foşti studenţi etc.
Felicit întregul personal al Bibliotecii cu ocazia împlinirii primei sute de ani din existenţa
acestui departament important din Academie şi îi înmânez doamnei directoare
Alina Croitoru Diploma aniversară „Biblioteca 100”.

Va fi şi o lansare de carte în continuare. Să ne bucurăm împreună de acest moment, de ceea
ce înseamnă aportul cărţii, în general, la cunoaşterea şi, mai ales, la pregătirea studenţilor şi
doctoranzilor noştri pentru că, în ultimă instanţă, cineva spunea în felul următor: „Atunci
când un profesor iese la pensie, dispare o bibliotecă; atunci când un profesor nu mai există,
arde o bibliotecă.” Eu cred că tot ceea ce au acumulat profesorii noştri pe parcursul întregii
lor cariere universitare, cele mai valoroase fapte şi idei se regăsesc în cărţile pe care le-au
scris. Iar aceste cărţi trebuie dăruite bibliotecii pentru generaţiile care urmează.
Vă mulţumesc pentru participarea dvs. şi vă doresc să vă bucuraţi de acest eveniment.
Mult succes în continuare.
*
* *

134

CENTENAR ASE. MEMORII ŞI DOCUMENTE

Cu acest prilej a fost lansată lucrarea monografică Istoria
Bibliotecii Academiei de Studii Economice din Bucureşti,
autor Paul Croitoru. Aceasta cuprinde istoricul bibliotecii,
reliefează creşterea acesteia, realizările ei, prezintă
evoluţia structurii organizatorice, a colecţiilor, a resurselor
umane şi a publicaţiilor acestui compartiment al
universităţii noastre.
Cartea a fost prezentată de domnul prof. univ. dr.
Mircea Regneală, preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor
din România, şi de autor.

Cuvântul prof. univ. dr. Mircea Regneală,
preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din România
Încep prin a mulţumi pentru invitaţie şi aş vrea să
existe cât mai des asemenea evenimente, pentru că
acestea creează o anumită stare de bine, propice
unei rememorări a ceea ce au făcut înaintaşii
noştri...
Întorcându-mă la această carte, lansată astăzi, ea
este foarte utilă nu numai pentru cunoaşterea
Bibliotecii ASE aflate la ceas aniversar, ci este utilă
pentru istoria bibliotecilor româneşti. Domnul
Croitoru, pe care îl felicit, adună de mulţi ani
documente. Să ştiţi că adevăratul cercetător aşa procedează, nu face munca cu „hei-rup”,
găseşte o informaţie şi scrie o carte. Nu. Dânsul, de-a lungul mai multor ani, a adunat pe
îndelete documente şi, atunci când a venit momentul, le-a pus în pagină. Autorul face parte
din categoria oamenilor care ştiu să scrie. Să ştiţi că de câţiva ani, conducând doctorate, am
constatat că unii vorbesc excelent, dar, în momentul când trebuie să pună pe hârtie ideile, nu
se descurcă. Este un exerciţiu care trebuie învăţat, dublat fireşte de ceea ce e în minte, iar
Paul Croitoru ştie să scrie.
Am parcurs cu mare plăcere monografia, cu mare atenţie chiar, am făcut şi unele observaţii
pe ici-colo. Şi a ieşit o carte bună, pentru care îl felicit şi îl îndemn să scrie şi altele, fiindcă
văd că începutul este bun.
Este o carte de dimensiuni importante, are 254 de pagini. Bogată în ilustraţii, cartea câştigă
în frumuseţe. Să ştiţi că noi, profesorii, ştim că prezentarea vizuală creşte cu 20% reţinerea şi
acceptarea unor noi idei. Deci, această carte are un mare plus. E bine structurată şi din punct
de vedere, să zicem, tehnoredacţional, dacă vreţi. Noi, bibliotecarii din România, lucrăm în
prezent la un tratat de biblioteconomie şi ştim ce înseamnă ordinea şi disciplina în
desfăşurarea anumitor capitole, subcapitole, pentru că, foarte adesea, o mai bună organizare
înseamnă o mai bună evaluare a conţinutului.
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Noi, bibliotecarii, avem un concept în secolul al XXI-lea: biblioteca nu este un scop în sine,
scopul său îl reprezintă cititorii cu nevoile lor informaţionale. Atâta vreme cât răspundem
intereselor cititorilor, biblioteca este bună, când nu, nu. Dacă odinioară biblioteca era
bibliotecă-muzeu, în care se adunau comori şi valori bibliografice, astăzi eficienţa unei
biblioteci este validată de către cititori. Dacă cititorii găsesc în bibliotecă cărţile necesare
studiului lor, biblioteca e bună; dacă nu găsesc aceste cărţi aici, biblioteca nu e bună.
Închei felicitându-l pe Paul Croitoru pentru această frumoasă carte, care îi face cinste nu
numai Domniei Sale, nu numai conducerii bibliotecii, ci şi Academiei de Studii Economice
care, iată, îşi serbează Centenarul şi, odată cu ea, şi Biblioteca. Vă rog să o citiţi!
Încă o dată felicitări şi să vă meargă bine!
Cuvântul domnului Paul Croitoru
Onorată asistenţă, stimaţi invitaţi, dragi colegi, îmi face o mare
bucurie să mă aflu împreună cu dumneavoastră în această sală de
lectură, un spaţiu emblematic pentru biblioteca noastră.
Ca autor vă sunt, practic, aproape necunoscut. Am mai lucrat,
împreună cu domnul Rector Ion Gh. Roşca şi domnul conf. univ. dr.
Liviu Bogdan Vlad, la cele două ediţii ale lucrării Arta şi artişti în
Academia de Studii Economice, carte ce pune în valoare patrimoniul
artistic al universităţii noastre.
Au trecut peste 10 ani de când m-am angajat la Biblioteca ASE, dar
încă din primele luni m-am ocupat de istoria bibliotecii. Anul 2002 a
fost anul când se pregătea prima variantă a site-ului web al
bibliotecii. Acest site cuprindea şi o rubrică de istorie, eu fiind numit să mă ocup de acest
aspect, ţinându-se cont de studiile terminate, Facultatea de Istorie. Din acel moment am fost
cuprins de entuziasmul cercetării diferitelor aspecte istorice ale dezvoltării bibliotecii şi am
început să adun orice informaţie care era legată de istoria acesteia şi a instituţiei-mamă,
Academia de Studii Economice din Bucureşti.
A fost nevoie de un drum lung pentru a-mi vedea adunate străduinţele sub coperţile unei
cărţi, un drum de aproximativ 10 ani. Am cercetat arhivele Bibliotecii şi ale ASE-ului, registre
vechi, documente îngălbenite de vreme, fotografii alb-negru,
cărţi şi studii din diverse domenii. Bineînţeles, monografia nu
are un caracter exhaustiv, completări şi adăugiri fiind posibile în
continuare. Chiar şi după predarea la editură a manuscrisului am
mai identificat informaţii noi.
Monografia aniversară a Bibliotecii apare într-un moment
propice, având în vedere că istoria Bibliotecii ASE debutează
odată cu înfiinţarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi
Industriale. Articolul 20 din Legea de înfiinţare a AISCI,
publicată în Monitorul Oficial din aprilie 1913, reprezintă actul
de naştere al bibliotecii, care se va înfiinţa şi va începe să
funcţioneze în ultimele luni ale anului 1913, imediat după
începerea cursurilor universitare.
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Doresc să punctez doar câteva mici episoade din istoria veche a acestei biblioteci universitare,
unele din ele prezentate pe larg în monografie.
Perioada interbelică a fost una foarte benefică pentru organizarea şi dezvoltarea pe criterii
biblioteconomice a Bibliotecii ASE.
Rectorul Ion N. Angelescu (1924-1929) vorbea cu mândrie la orice eveniment despre
biblioteca de specialitate ce o deţinea Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale.
El s-a implicat activ în organizarea sistematică a bibliotecii, începând cu anul 1927, urmărind
transformarea acesteia în prima bibliotecă de specialitate din ţară, atât din punctul de vedere
al numărului lucrărilor cu caracter economic, cât şi în ceea ce priveşte organizarea
biblioteconomică.
În Darea de seamă din 1928, rectorul Ion N. Angelescu declara:
„… pentru a se vedea posibilităţile de perfecţionare a culturii studenţilor, trebue
să adăogăm şi Biblioteca Academiei, care tinde să devină cea mai complectă
bibliotecă din ţară în specialitatea economică. Fiind o bibliotecă relativ nouă,
cărţile şi publicaţiile periodice au fost selecţionate; numărul lor nu e mare, dar,
prin însemnătatea şi valoarea lor, dau profesorilor şi studenţilor nivelul la care
a ajuns fiecare specialitate”.
Rectorul Ion Răducanu (1931-1940), un entuziast susţinător al bibliotecii, a iniţiat construcţia
unui corp de clădire special pentru extinderea acesteia în 1935 La inaugurare, acesta a ţinut
un discurs în faţa audienţei, în rândurile căruia se afla şi Majestatea Sa Regele Carol al II-lea,
din care cităm:
„Urmărind cercetarea adevărurilor pentru viaţă, şcoala a căutat să înjghebeze
cu mijloacele modeste o Bibliotecă de Ştiinţe economice pusă la dispoziţia
studenţilor. Înfiinţarea bibliotecii, în actuala formă, în anul 1927, e datorată
fostului rector Ion N. Angelescu. […] Dispunem de 35.000 volume, cuprinzând în
această privinţă operele cele mai caracteristice apărute în limbile moderne,
putând concura cu unele aşezăminte similare de peste hotare”.
Profesorul Victor Slăvescu a fost, de asemenea, un susţinător asiduu al bibliotecii, fiind
membru, timp de mai mulţi ani, în Consiliul Bibliotecii. A intervenit de multe ori pentru
rezolvarea problemelor materiale şi administrative ale acesteia.
Christina Tuduri, directoare a Bibliotecii în perioada 1933-1948, este o altă personalitate care
a jucat un rol important în istoria sa. Cu adânci rădăcini în rândul familiilor boiereşti din
zona Bârladului, şi-a dedicat întreaga tinereţe Bibliotecii, îndeplinind şi funcţia de
bibliotecară a Regelui Mihai. De altfel, a părăsit ţara în 1948, împreună cu familia regală.
Menţionăm un frumos şi interesant articol despre biblioteca Regelui Ferdinand de la Palatul
Cotroceni, publicat în Scriptum, în 1943. S-a implicat în viaţa politică a timpurilor, având o
legătură strânsă de prietenie cu familiile Slăvescu şi Madgearu. A fost martora ridicării de
către legionari a lui Virgil Madgearu în ziua de 27 noiembrie 1940, zi fatidică pentru neamul
românesc, întrucât în aceeaşi zi a fost ucis şi marele savant Nicolae Iorga. Domnişoara Tuduri
l-a văzut pe Virgil Madgearu urcându-se într-un automobil împreună cu trei legionari. A
povestit toate cele observate lui Corneliu Coposu şi Iuliu Maniu, sosiţi la locuinţa familiei
Madgearu (Tudor Călin Zarojanu, Viaţa lui Corneliu Coposu, ed. a II-a, Editura Maşina de
scris, Bucureşti, 2005, pp. 19-21).
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Theodor Ludu, director în perioada 1948-1973, dar angajat încă din anul 1935 ca redactor la
Buletinul Bibliotecii, şi-a luat licenţa la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale
din Bucureşti. Deşi ca formaţie a fost economist, îndeplinind între anii 1945-1946 funcţia de
contabil şef al AISCI, Theodor Ludu şi-a îndreptat atenţia cu dragoste asupra activităţii din
bibliotecă. A publicat mai multe articole de specialitate în revistele Călăuza Bibliotecarului,
Independenţa Economică, Economia Naţională şi Preocupări Economice şi Financiare. În
1946 a realizat o biobibliografie amplă a economistului Ion Răducanu, pe care o publică în
Independenţa Economică. A participat, ca membru în prezidiu chiar, la prima sesiune
ştiinţifică de bibliologie şi documentare, desfăşurată şi organizată de Biblioteca Academiei
Române între 15-16 decembrie 1955. Theodor Ludu este coautor, împreună cu Valeriu
Moldoveanu şi Mircea Tomescu, la Ghidul bibliotecilor din RPR, apărut în 1958.
Academia de Studii Economice şi, implicit, Biblioteca, a fost, de-a lungul timpului, gazda
unor manifestări profesionale. Astfel, în 1933 s-au desfăşurat în Aula Magna primele cursuri
oficiale pentru specializarea bibliotecarilor din bibliotecile populare, curs care s-a bucurat de
o mare audienţă.
În anul 1990, în instituţia noastră s-a desfăşurat primul congres naţional al Asociaţiei
Bibliotecarilor din Învăţământ – România (ABIR), urmat, la 10 ani distanţă, tot în cadrul
Academiei de Studii Economice, cea de-a XXI-a conferinţă naţională a Asociaţiei
Bibliotecarilor din România (ABR).
Sunt doar câteva momente din istoria bogată a bibliotecii noastre.
Intenţia de a scrie o monografie a Bibliotecii ASE s-a bazat pe dorinţa de a transmite tuturor
celor interesaţi tot ce se cunoaşte până acum despre această instituţie de cultură, având ca
bază de documentare arhiva ASE, anuarele Academiei, diverse alte lucrări, fotografii etc.
Monografia ce o aduc astăzi în faţa dvs. ilustrează eforturile şi profesionalismul înaintaşilor
noştri, fiind un simbol al recunoştinţei şi aprecierii muncii lor acum, la împlinirea unui secol
de existenţă a Academiei şi, totodată, a Bibliotecii ASE.
Doresc să mulţumesc conducerii ASE, care a aprobat şi a susţinut apariţia acestei monografii
aniversare. De asemenea, mulţumiri se cuvin personalului Editurii ASE, coordonat de
doamna dr. Simona Buşoi, pentru profesionalismul dovedit. Menţionăm grija şi rapiditatea
cu care a fost tipărită această monografie în Tipografia ASE, coordonată de domnul Dorin
Iordan.
Domnul Vladimir Iovanov, o adevărată „enciclopedie umană” în ceea ce priveşte istoria
universităţii noastre şi, implicit, a Bibliotecii ASE, merită pe deplin aprecierea noastră şi
calde mulţumiri pentru informaţiile furnizate pe parcursul cercetării.
Consider că elaborarea acestei lucrări completează istoria Academiei de Studii Economice din
Bucureşti la ceas aniversar. Vă mulţumesc!
*
* *
Au urmat discursurile domnului prof. univ. dr. Ion Stancu, Prorectorul de resort, şi a
domnului academician Iulian Văcărel, care a considerat această zi momentul prielnic pentru
a dona Bibliotecii ASE o parte importantă din propria-i bibliotecă personală, preluând
exemplul profesorului Virgil Madgearu.
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Cuvântul academicianului Iulian Văcărel
Stimate domnule Prorector al ASE,
Stimată Doamnă Directoare a Bibliotecii ASE,
Doamnă Directoare a Editurii ASE,
Stimate Domnule Preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor
din România,
Dragi Studenţi, Masteranzi şi Doctoranzi ai ASE,
Stimaţi Slujitori ai Bibliotecii ASE,
Doamnelor şi Domnilor Invitaţi,
Sunt onorat să particip la această manifestare prilejuită de
sărbătorirea Centenarului Academiei de Studii Economice, în
care Biblioteca ocupă un important loc, pe care aş cuteza să-l
numesc de cinste. Aceasta din trei considerente:
În primul rând, deoarece mă consider un om al cărţii. Când trec pragul unei biblioteci atât de
mari, atât de bine echipate la nivelul tehnicii moderne şi, lucru deosebit de important, atât de
ospitaliere ca cea în care ne aflăm, simt o stare de bine, asemănătoare celei pe care ţi-o
induce vizita la nişte prieteni apropiaţi, care te primesc cu braţele deschise. Nu fac o astfel de
declaraţie din condescendenţă faţă de amfitrioană, ci pentru că, în viaţa mea, am vizitat nu
puţine biblioteci mari, dar nu în toate am avut aceeaşi trăire.
Trebuie să vă mărturisesc că, în perioada copilăriei şi a adolescenţei mele, am simţit o
frustrare determinată de lipsa cărţilor pe care aş fi dorit să le citesc, dar nu puteam să mi le
procur. În şcoala primară, spre exemplu, singurele cărţi pe care le aveam şi le citeam uneori
de două-trei ori, erau cele primite ca premiu la serbările de sfârşit de an şcolar, de către mine,
sora şi fratele meu mai mare. Între acestea, întotdeauna găseam şi câte un număr din revista
Neamul Românesc, pe care o scria şi o edita Nicolae Iorga la Vălenii de Munte, orăşelul meu
natal, devenit şi cel de adopţie al marelui istoric. Acolo organiza el cursurile de vară ale
Universităţii Populare şi tot acolo se jucau şi piesele sale în aer liber, în măgura numită „La
Pancealiu”. Era o zonă cu relief frământat, înconjurat de dealuri şi păduri, precum şi o vale
prin care şerpuia râul Teleajen. Pe această scenă improvizată aveau loc lupte adevărate între
armate inamice, înarmate cu lănci sau cu săbii, ori cu furci şi topoare, în lipsa armelor de foc.
Aici închid paranteza referitoare la localitatea în care mi-am petrecut copilăria şi deschid alta,
despre o întâmplare a căror eroi erau mama unei colege de clasă şi fratele meu mai mare.
Aceasta era supărată foc şi pară, deoarece părinţii mei se întorceau de la o serbare împreună
cu cei trei copii ai lor cu coroniţe pe cap şi cu braţele pline de cărţi. „Nu e drept ca toţi cei trei
copii ai unei familii să primească atâtea premii în cărţi, încât abia le pot ţine în braţe, iar fiica
mea să nu primească nici măcar o foaie de cărticică” (adică o carte oricât de subţire ar fi ea),
se tânguia nefericita mamă. Deci, cartea era lucrul râvnit de acea mamă, iar nu coroniţa ori
altă recompensă materială pentru rezultatele la învăţătură ale fiicei sale şi nici măcar nu-şi
punea întrebarea dacă aceasta merita sau nu.
Nici la gimnaziul la care am învăţat, situat în aceeaşi localitate, nu am avut parte de o
bibliotecă şcolară, de la care să putem împrumuta cărţi. Clădirea, mai exact palatul în care
funcţiona Liceul Comercial „Spiru Haret” din Ploieşti, la care am urmat apoi cursul superior,
fusese transformată de Crucea Roşie în spital pentru prizonierii de război. Această măsură
atrăsese după sine sacrificarea bibliotecii, a sălilor de sport şi a altor încăperi indispensabile
învăţământului secundar.
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În acea perioadă am beneficiat, totuşi, de amabilitatea unui coleg care, după ce citea cărţile
cumpărate, mi le împrumuta şi mie. În clasa a VIII-a am primit Premiul de onoare pe liceu,
care a constat, între altele, din mai multe cărţi de literatură şi Dicţionarul Limbii Române al
lui Constantin Şăineanu. O bucurie mai mare ca asta nu putea să-mi facă cineva atunci!
Abia când am ajuns la facultate, în 1947, lucrurile s-au schimbat radical. Biblioteca Academiei
de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti era una dintre cele mai mari şi mai
bine dotate cu cărţi din sud-estul Europei. Din păcate însă, de aceasta n-am profitat decât în
primul semestru, deoarece, prin reforma din ianuarie 1948, învăţământul a fost reorganizat
pe alte baze doctrinare (marxist-leniniste), iar multe din cărţile de la bibliotecă, ce aveau o
altă orientare, nu ne mai erau accesibile. Atunci eram fericiţi când dascălii noştri aveau acces
la traduceri din limba rusă.
În iunie 1950, la festivitatea de încheiere a anului universitar, ca şef de promoţie la Facultatea
de Finanţe şi Credit, am primit drept premiul I un pachet mare de cărţi, între care Capitalul
de K. Marx, Anti-Duhring de F. Engels, Culegerea de texte Marx-Engels vol. I şi II şi altele.
La plecarea spre casă, eu, împreună cu unul dintre colegii cu care urcasem pe podium, am
luat tramvaiul 17, care trecea pe atunci prin Piaţa Romană. Văzându-ne cu braţele pline de
cărţi, un călător mai curios ne-a întrebat: „Da’ unde duceţi cărţile astea?”, la care am răspuns
prompt: „Mutăm o bibliotecă”. Câteva din cărţile respective le veţi putea găsi printre cele
donate de mine ASE-ului.
Mai târziu, ca doctorand, apoi ca salariat la Ministerul Finanţelor ori ca ambasador, mi-am
putut permite luxul de a-mi cumpăra singur cărţile pe care mi le doream, pentru a-mi
constitui propria bibliotecă.
Al doilea motiv pentru care mă considerat onorat să particip la acţiunea de astăzi îl constituie
faptul că biblioteca ASE, modernizată şi reorganizată recent, este amplasată în spaţiul care
poartă numele marelui economist Victor Slăvescu. Or, în activitatea lui şi a mea există nu
puţine similitudini. Şi el, şi eu am fost cadre didactice la această prestigioasă instituţie de
învăţământ superior economic şi am predat cam aceleaşi discipline; am desfăşurat activităţi
de execuţie şi de conducere atât în Ministerul de Finanţe, cât şi în sistemul bancar, el în mari
bănci private, eu am coordonat cinci ani activitatea Casei de Economii şi Consemnaţiuni; la
fel ca Victor Slăvescu, am elaborat studii de istorie economică şi istoria doctrinelor
economice. Eu, ca şi el, am fost primiţi în Academia Română. Eu, din fericire, am fost însă
scutit de tratamentul nemeritat rezervat profesorului Victor Slăvescu.
În al treilea rând, mă simt onorat de faptul că mă număr printre veteranii prestigioasei
noastre universităţi centenare. Din septembrie 1947 şi până în prezent au trecut 66 de ani,
adică 2/3 din cei 100 câţi sărbătorim astăzi de la înfiinţarea ASE.
Vă rog să mă credeţi că nu este puţin lucru să ştii că ai trăit o bună parte din viaţa ta în ritmul
în care a funcţionat Bătrâna Doamnă, că altfel nu-i pot spune celei mai vârstnice universităţi
economice din România.
Încă de anul trecut, preocupat fiind de ideea apropierii Centenarului ASE, mi-am propus să
fac bilanţul relaţiilor mele cu aceasta. Concluzia a fost clară: în perioada petrecută împreună
am primit mult mai mult de la ea, decât i-am putut dărui eu. Atunci, am hotărât să donez
întreaga mea bibliotecă cu profil economic şi apropiat Academiei de Studii Economice, ca
gest simbolic al recunoştinţei pe care i-o păstrez. Şi acest gând s-a transformat în realitate cu
puţină vreme în urmă.
Sunt fericit să ştiu că lucrările strânse de mine în decursul ultimelor şase decenii vor putea fi
consultate de studenţi, masteranzi, doctoranzi şi dascăli ai instituţiei centenare.
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ADDENDA. Vorbitorii au evidenţiat multiplele faţete ale activităţii unei biblioteci, în afară de
una singură. Dacă nu ştiţi despre care anume, am să vă spun eu.
Când eram doctorand la Institutul Economico-financiar din Leningrad, adesea îmi petreceam
întreaga zi, de la deschidere (orele 9) şi până la închidere (orele 22), la marea Bibliotecă
„Saltîkov-Şcedrin” din centrul oraşului de pe Neva (numită astfel după numele scriitorului
rus care a trăit în secolul al XIX-lea). Acolo studiam şi luam masa de prânz, la un preţ
convenabil, după care reveneam la masa de lucru. Aşa făceau şi alţi cititori, în marea lor
majoritate vârstnici. Pe unii dintre aceştia îi prindea oboseala şi simţeau nevoia să închidă
puţin ochii. Lucru absolut normal, tolerat de toată lumea. Numai că unii dintre ei, în timpul
somnului, începeau să sforăie. Atunci, unul dintre cititorii care nu putea dormi acompaniat
de sforăiturile altuia, se ridica de la locul lui şi, cu ziarele pe care le studia, legate în coperte
de carton, îl pocnea în cap pe cel care îndrăznise să tulbure liniştea sălii de lectură,
transformată ad-hoc în dormitor de câţiva cititori.
Şi eu, deşi eram tânăr (abia împlinisem 22 de ani), simţeam nevoia să închid ochii măcar
15-20 de minute după masa de prânz. Ca să previn orice întâmplare neprevăzută, îmi puneam
batista la falcă spre a lăsa impresia că mă dor măselele şi de aceea stau cu ochii închişi.
Trucul cu batista m-a scutit de o eventuală lovitură cu ziarele în moalele capului, în situaţia în
care, fără voia mea, aş fi început să sforăi şi ziua, aşa cum o făceam, de regulă, noaptea.
O altă poveste, tot despre utilitatea bibliotecii, am trăit-o în ţară, după întoarcerea de la
doctorat. Lucram la Ministerul Finanţelor împreună cu colegul meu M. P., la o temă de
cercetare în care trebuia să arătăm care a fost justificarea teoretică a măsurilor financiare
propuse de ministrul în funcţiune şi aprobate de factorii decidenţi. După masa de prânz ne
retrăgeam în depozitul de cărţi al bibliotecii, unde era răcoare, nu zăpuşeală ca afară în lunile
iulie şi august. Colegul meu radia de fericire simţind cât de plăcut este să stai în depozitul de
cărţi. „Dacă depozitul acesta ar fi al meu, ştii ce aş face, Maestre?” „Nu ştiu”, i-am răspuns eu.
„Aş dormi aici jos, pe duşumea, între stelajele pline cu cărţi”. Dacă fostul meu coleg şi prieten
M. P. n-ar fi trecut în eternitate şi ar fi văzut cât de confortabilă este astăzi biblioteca din sala
„Victor Slăvescu” pentru un somn liniştit între cărţi, n-ar mai fi plecat acasă să doarmă, ci
şi-ar fi făcut mutaţia în Piaţa Romană. Aşadar, biblioteca poate să constituie un loc excelent
nu numai pentru studiu, dar şi pentru un pui de somn odihnitor. Vă mulţumesc pentru
atenţie.
*
* *
Agenda evenimentului a mai inclus prezentări ale bazelor de date ştiinţifice de la firmele
E-information (trainer Andrei-Victor Vasilică) şi Romdidac (dr. Robert Coravu) şi, de
asemenea, prezentarea bibliotecii digitale, constituite de Biblioteca ASE în cadrul proiectului
POSDRU intitulat „Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor
universitare”. În biblioteca digitală se regăsesc în prezent lucrări digitizate ale rectorilor
AISCI, ale profesorilor AISCI, lucrări privind istoria instituţiei noastre, Analele statistice şi
economice, precum şi revista Independenţa economică.
Au fost organizate, în concordanţă cu caracterul istoric al aniversării, trei expoziţii de carte:
„Manuale de altădată şi profesori de seamă ai AISCI”, „Publicaţiile Bibliotecii de-a lungul
vremii”, „Donaţia de carte a academicianului profesor doctor Iulian Văcărel”.
În cadrul manifestării au fost decernate diplomele aniversare „Biblioteca 100” tuturor celor
care au contribuit şi au sprijinit activitatea acestei importante instituţii de cultură.
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La manifestarea aniversară Biblioteca ASE la Centenar. 1913-2013 au fost prezenţi, alături de
colectivul Bibliotecii ASE, directori de biblioteci universitare (prof. univ. dr. Gheorghe
Buluţă, fost director al Bibliotecii Centrale UMF Bucureşti, conf. univ. dr. Liviu Bogdan Vlad,
şef serviciu Vladimir Iovanov – foşti directori ai Bibliotecii ASE, Monica Mocanu, director
al Bibliotecii Centrale UMF Bucureşti), oaspeţi din străinătate (dr. Silvia Ghinculov, director
al Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei de Studii Economice din Moldova – ASEM),
reprezentanţi ai Bibliotecii Naţionale a României şi ai Bibliotecii Academiei Române,
reprezentanţi ai bibliotecilor universitare din ţară (Gabriela Bistriceanu, şef serviciu la
Biblioteca Universităţii din Craiova), profesori din Academia de Studii Economice, angajaţi ai
Editurii şi Tipografiei ASE.
Evenimentul s-a încheiat cu vizitarea Muzeului Academiei de Studii Economice, inaugurat cu
ocazia Centenarului ASE.

DELEGAŢIA ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
LA PALATUL ELISABETA
O delegaţie a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, formată numai din profesori, a
fost primită la Palatul Elisabeta. Într-o atmosferă emoţionantă, plină de respect faţă de ceea
ce a reprezentat şi reprezintă Casa Regală a României, s-a ascultat imnul regal.
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Cuvântul prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti
Majestatea Voastră,
Alteţa Voastră Regală,
Domnule Preşedinte al Senatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti,
Doamnelor şi Domnilor,
Ieri am inaugurat zilele ce vor marca sărbătoarea Centenarului ASE. Gândurile noastre s-au
îndreptat şi spre Casa Regală, faţă de care avem un deosebit respect şi recunoştinţă. Ne leagă
istoria şi începuturile noastre.
Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale a fost înfiinţată prin Decret Regal la
6 aprilie 1913 de către Regele Carol I şi, pentru acest lucru, îi suntem recunoscători. De la
acesta am învăţat un lucru deosebit de preţios, punctualitatea. Îmi amintesc de un eveniment
consemnat de istorie. Majestatea Sa Regele Carol I, obişnuit cu punctualitatea şi rigoarea
germană, era nemulţumit de lipsa de punctualitate a parlamentarilor. Nu putea să se
amestece în treburile Parlamentului, dar a avut grijă să le ofere acestora câte un ceas. Lumea
a înţeles şi a respectat atunci gestul Majestăţii Sale.
Încercăm şi noi să impunem astăzi în universitatea noastră acest principiu. Acelaşi lucru,
considerat deosebit de important, l-au făcut şi înaintaşii noştri, care au avut grijă să instaleze,
la inaugurarea Palatului Academiei, 30 de ceasuri electrice elveţiene care au fost repartizate
în cele mai importante încăperi.
Nicolae D. Xenopol, fostul ministru al Industriei şi Comerţului şi iniţiatorul legii de înfiinţare
a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, a fost numit, prin Decret Regal, la
13 septembrie 1917, ambasador, devenind astfel primul ambasador al României în Japonia.
Nicolae D. Xenopol a decedat prematur la 5 decembrie 1917. Aflat într-o vizită oficială în
Japonia, în 1920, Principele Carol al II-lea a intervenit pe lângă oficialităţile japoneze pentru
aducerea în ţară a rămăşiţelor sale pământeşti.
Reprezentanţi ai Casei Regale au participat la inaugurarea Palatului universităţii noastre în
1926, în timpul domniei Regelui Ferdinand I.
În 1935, Regele Carol al II-lea a participat la inaugurarea primului corp al Bibliotecii aflat azi
pe str. Căderea Bastiliei. La clasa special formată pentru Majestatea Sa Regele Mihai I a
predat şi Nicolae Iorga, acesta devenind din 1931 profesor titular la Academia de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale. Amintim aici un alt mare profesor şi Rector al Academiei
Comerciale, Gheorghe Taşcă, cel care, într-o perioadă grea pentru ţară, între anii 1941-1943,
s-a deplasat la Sinaia pentru a preda Majestăţii Sale Regele Mihai I cursuri de Economie
politică.
Majestatea Sa Regele Mihai I a sancţionat printr-un Decret Regal Legea nr. 707 de înfiinţare
a Academiei de Studii Cooperatiste din Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial din
6 septembrie 1946, şi Legea nr. 299 din 18 august 1947 pentru reorganizarea şi transformarea
Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale şi a Academiei de Studii Cooperatiste în
Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste din Bucureşti.
Cu prilejul împlinirii unui secol de la înfiinţarea Academiei de Studii Economice din
Bucureşti evocăm aceste momente din istoria universităţii noastre.
Academia de Studii Economice din Bucureşti apreciază eforturile Casei Regale pentru
realizarea marilor deziderate: câştigarea independenţei şi desăvârşirea unităţii noastre
naţionale şi, în ultimele două decenii, pentru revenirea României la valorile sale autentice.
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nexa 4)
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*
* *

MASA ROTUNDĂ
„PARTENERIATE PENTRU EDUCAŢIE ŞI CERCETARE”
Masa rotundă „Parteneriate pentru educaţie şi cercetare" s-a desfăşurat la Sala de Consiliu –
etaj I, în intervalul orar 16:00-18:00. Au participat invitaţi din străinătate, profesori şi
absolvenţi ai Academiei de Studii Economice din Bucureşti, reprezentanţi ai mediului de
afaceri şi membri ai Consiliului de Administraţie.
Discuţiile au fost moderate de Prorectorul responsabil cu educaţia şi formarea continuă, prof.
univ. dr. Gabriela Ţigu. Având drept punct de pornire strategia de dezvoltare a Academiei de
Studii Economice din Bucureşti, invitaţii au analizat evoluţia învăţământului superior
economic, în special din perspectiva relaţiei cu piaţa muncii şi societatea, atât pe plan local,
cât şi regional şi internaţional.
Au fost prezentate bune practici şi experienţe personale ale participanţilor provenind de la
ESSEC Business School Paris, Universitatea din Grenoble, Universitatea Franche-Comté
(Franţa), American University – Washington D.C. (SUA) şi Academia de Studii Economice
din Moldova.
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MASA ROTUNDĂ „STRATEGII DE DEZVOLTARE UNIVERSITARĂ”
Masa rotundă cu titlul „Strategii de dezvoltare universitară" s-a desfăşurat la sala „Virgil
Madgearu” în intervalul orar 16:00-18:00. Au participat invitaţii din străinătate, membri ai
Comisiei de strategie a Senatului ASE şi membri ai Consiliului de Administraţie ai
universităţii noastre.
Lucrările au fost deschise de prof. univ. dr. Pavel Năstase, Rectorul ASE. Conf. univ. dr. Dorel
Paraschiv, Prorectorul responsabil cu relaţiile internaţionale ale universităţii noastre, a
condus întâlnirea. Prof. univ. dr. Carmen Monica Păunescu a prezentat strategia de
dezvoltare a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, iar invitaţii au dezbătut teme de
actualitate privind evoluţia învăţământului superior, internaţionalizarea programelor de
studii şi cooperarea internaţională. Un loc important în dezbateri l-a ocupat creşterea
vizibilităţii internaţionale şi participarea la clasamentele internaţionale.
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De asemenea, câţiva oaspeţi de peste hotare au prezentat experienţele lor privind strategiile
de internaţionalizare la câţiva dintre partenerii instituţionali - Universitatea Lille 1 – Sciences
et Technologies, Universitatea din Orléans, CNAM Paris (Franţa), Universitatea de Ştiinţe
Aplicate din Westphalia (Germania), Universitatea de Ştiinţe Economice din Cracovia
(Polonia), American University New York (SUA), Universitatea Guangxi (China),
Universitatea de Stat de Finanţe şi Economie din St. Petersburg (Federaţia Rusă).

SEARA STUDENŢEASCĂ „MISS & MISTER ASE 100”
Pentru a marca Centenarul universităţii lor, studenţii au organizat un eveniment deosebit.
Bobocii desemnaţi câştigători în cadrul concursurilor „Miss & Mister” de la nivelul celor
11 facultăţi au participat la concursul „Miss & Mister ASE 100”. Juriul, format din cadre
didactice şi reprezentanţi ai studenţilor, a desemnat cel mai frumos şi carismatic cuplu de
Miss & Mister boboci ai Academiei de Studii Economice din Bucureşti: Miss ASE 100 de la
Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale (REI) şi Mister ASE 100 de la Facultatea de
Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine) (FABIZ). Gazda evenimentului a fost
Mihai Morar, iar invitata specială al serii a fost artista Antonia, care, alături de dansatorii din
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trupa sa, a oferit celor prezenţi un spectacol extrem de apreciat. Sentimentul special de
sărbătoare a fost garantat de locaţia selectă (Biavati Ballroom) şi de compania frumoasă a
colegilor de facultate.

Vineri, 5 aprilie 2013
EXCURSIE LA SINAIA

n programul manifestărilor aniversare a fost inclusă şi o excursie în afara Bucureştiului,
destinată, în primul rând, invitaţilor noştri din străinătate. Destinaţia aleasă a fost
Sinaia, locul pe care Regele Carol I, de al cărui nume este legată înfiinţarea Academiei de
Studii Economice din Bucureşti, l-a ales pentru reşedinţa sa de vară.

Î

Aici a fost vizitat, bineînţeles, Castelul
Peleş, ctitorie a familiei regale, construit
între anii 1873 şi 1914 la dorinţa
suveranului, după planurile arhitecţilor
Johannes Schultz şi Karel Liman. Castelul
Peleş este considerat cel mai important
ansamblu arhitectonic din România, are
caracter de unicat şi, prin valoarea sa
istorică şi artistică, reprezintă unul
dintre cele mai frumoase monumente
din Europa. Anual, muzeul este vizitat
de peste trei sute de mii de turişti.
Un alt obiectiv vizitat în staţiune a fost
Mănăstirea Sinaia, supranumită „Catedrala Carpaţilor”, situată într-un cadru natural feeric,
care datează din secolul al XVII-lea şi reprezintă identitatea istorică a oraşului, fiind prima
construcţie pe acest teritoriu.
Dată fiind bogăţia de atracţii turistice ale
Văii Prahovei, excursioniştii au poposit şi la Azuga,
pentru o vizită la Cramele Halewood, furnizorul
oficial de vinuri al Casei Regale. Aici invitaţilor li s-a
prezentat procesul tehnologic al vinului spumant,
produs după metoda Champenoise. S-a organizat şi
o prezentare a vinurilor cramei, precum şi o
degustare profesională.
Excursia s-a încheiat în după-amiaza zilei de
5 aprilie, oferind invitaţilor o experienţă pe care,
sperăm, nu o vor uita.
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ADUNAREA FESTIVĂ A SENATULUI ASE
ŞI A COMUNITĂŢII ACADEMICE, DEDICATĂ CENTENARULUI ASE
Cuvântul prof. univ. dr. Răzvan Zaharia, Preşedintelui Senatului universitar
al Academiei de Studii Economice din Bucureşti
Domnule Rector,
Domnilor Academicieni,
Stimaţi Membri ai Senatului Universitar,
Stimaţi Colegi,
Dragi Invitaţi,
Sunt bucuros să vă spun, înainte de toate: „Bine aţi venit la
această şedinţă festivă a Senatului universitar dedicată
Centenarului universităţii noastre!”
Ne onorează prezenţa domnilor academicieni, pe care îi vom
ruga să ia cuvântul şi să ne împărtăşească din amintirile şi
din gândurile Domniilor Lor. Sunt, de asemenea, deosebit de emoţionat să anunţ prezenţa în
sală a câtorva dintre cei mai în vârstă absolvenţi ai Academiei noastre, din promoţia 1943, pe
care, sigur, îi vom onora aşa cum se cuvine.
Sunt deosebit de onorat şi bucuros să deschid şedinţa festivă a Senatului Academiei de Studii
Economice din Bucureşti dedicată sărbătoririi a 100 de ani de la înfiinţarea universităţii
noastre, şedinţă care încheie, practic, şirul adunărilor festive dedicate acestui eveniment.
Această întâlnire îmi oferă plăcutul prilej de a mă adresa încă o dată dumneavoastră, de data
aceasta într-un context mai familiar şi mai familial, dacă ne considerăm cu toţii membri ai
marii familii a Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
Suntem la mijlocul săptămânii care marchează Centenarul Academiei noastre, încă ne
bucurăm, în mod legitim, de semnificaţiile acestei mari aniversări, încă mai avem dreptul de
a sărbători acest eveniment minunat. De luni vom reveni însă la preocupările noastre
curente, la bucuriile sau nemulţumirile generate de cursuri şi seminarii, de cercetarea
ştiinţifică sau de problemele administrative. În acest context, vă rog să-mi permiteţi să
parafrazez un îndemn celebru (ce datează exact de la mijlocul existenţei universităţii noastre)
de acum 50 de ani, aparţinând preşedintelui american John Fitzgerald Kennedy, care spunea,
parafrazez evident: „Gândiţi-vă la ceea ce puteţi să faceţi dumneavoastră pentru ASE, nu la
ceea ce poate să facă ASE-ul pentru dumneavoastră!”
În aceste vremuri de criză, în care incertitudinea este regula şi normalitatea este excepţia,
cred că trebuie să dăm dovadă de generozitate şi toleranţă, de respect şi înţelegere faţă de toţi
membrii comunităţii noastre universitare. Vă invit să ne gândim că a da mai mult decât a cere
poate face diferenţa între supravieţuire şi dispariţie, între demnitate şi orgoliu, între
serenitate şi stres. Cred că, de la înălţimea celor 100 de ani pe care-i împlinim, trebuie să
avem înţelepciunea de a privi cu atenţie în jurul nostru şi de a lua cele mai bune decizii
pentru viitorul pe care ni-l dorim.
Senatul Academiei de Studii Economice, reprezentantul legitim al comunităţii noastre
universitare, trebuie să aibă capacitatea de a găsi cele mai bune soluţii pentru a asigura
echilibrul între eficienţa economică şi calitatea actului didactic, între crearea de cunoştinţe şi
transmiterea acestora, între interesele noastre de astăzi şi speranţele şi drepturile generaţiilor
viitoare. Este momentul să judecăm profund şi să găsim traiectoria corectă a oricărei viitoare
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incizii pe care va trebui să o facem, este momentul să dovedim că suntem uniţi şi solidari, că
iubim ASE-ul şi că înţelegem să-i asigurăm viitorul.
Manifestările aniversare din această săptămână, dincolo de mândria pe care au trezit-o în
sufletul oricărui student, absolvent sau profesor al ASE-ului, ne-au făcut mai conştienţi de
eforturile şi sacrificiile generaţiilor trecute, de dificultăţile pe care au trebuit să le depăşească
pentru a ne lăsa nouă o universitate care are potenţialul de a deveni una dintre cele mai
atractive şi performante din această parte a Europei. Este de datoria noastră să valorificăm
toate oportunităţile, pentru ca, peste 20, 30 sau 50 de ani, studenţii şi profesorii de atunci să
ne mulţumească pentru deciziile noastre de astăzi.
Cred că, după ce ne vom reveni din bucuria acestui mare eveniment pe care îl sărbătorim aşa
cum se cuvine, va trebui să ne suflecăm mânecile şi să continuăm cu aceeaşi stăruinţă munca
pe care-au început-o înaintaşii noştri, profesorii fondatori ai Academiei de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale, iar călăuză trebuie să ne fie cuvintele rostite în chiar prima zi de
funcţionare a universităţii noastre, la 1 noiembrie 1913, de către primul Rector al Academiei
de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, profesorul Anton Davidoglu:
„Această Academie trebuie să devină un focar în jurul căruia să se concentreze
şi de care să depindă întreaga activitate economică.”
Aşa să ne ajute Dumnezeu! Vă mulţumesc!
Înainte de a-l invita pe domnul Rector la tribună, daţi-mi voie, conform obiceiului, să le urăm
„La mulţi ani!” colegilor, membri ai Senatului, care împlinesc în această perioadă o vârstă
mai mult sau mai puţin rotundă. În ordine cronologică: domnul prof. univ. dr. Mihai Roman,
vicepreşedintele Senatului, care şi-a sărbătorit ieri ziua de naştere, domnul conf. univ. dr.
Radu Cristian Muşetescu, preşedintele Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii, care chiar
mâine îşi serbează ziua de naştere, domnul prof. univ. dr. Viorel Braşoveanu, preşedintele
Comisiei pentru planificarea şi alocarea resurselor, care are sărbătoarea zilei de naştere pe
9 aprilie, domnul prof. univ. dr. Radu Lupu, pe 11 aprilie, doamna prof. univ. dr.
Cristina Alpopi, tot pe 11 aprilie. Să încheiem această listă, poate mai lungă decât de obicei,
cu domnul Rector Ion Gh. Roşca, care pe 12 aprilie îşi serbează ziua de naştere şi căruia îi
urăm din tot sufletul multă sănătate!
Domnule Rector, vă rugăm să luaţi cuvântul!
Cuvântul prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti
Domnilor Academicieni,
Doamnelor şi Domnilor Invitaţi,
Doamnelor şi Domnilor Senatori,
Dragi Studenţi,
Suntem deosebit de onoraţi să ne revedem astăzi
pentru acest moment deosebit – Senatul festiv –,
în contextul evenimentelor care se petrec în
universitatea noastră pentru sărbătorirea
Centenarului Academiei de Studii Economice din
Bucureşti.
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Nu putem să ne raportăm şi să vorbim despre prezent dacă nu ne întoarcem în timp, la
originea noastră, să analizăm, să rememorăm faptele bune, poate şi faptele mai puţin bune,
care s-au întâmplat în universitatea noastră.
În evoluţia seculară a Academiei de Studii Economice din Bucureşti se disting trei perioade
de restartare a eforturilor de existenţă, fiecare cu câteva subperioade de activitate. Prima
perioadă îşi are sorgintea în 1913 şi se caracterizează prin efortul de a construi o universitate
de renume. A doua etapă a început în 1948, când s-a trecut de la studiul societăţii capitaliste
la cel al societăţii socialiste. Lucrurile o iau de la capăt, trebuind să fie însuşite alte teorii şi
modele ale ştiinţei economice. Şi, în sfârşit, a treia renaştere, după decembrie 1989, când am
parcurs drumul invers, a trebuit să trecem de la ştiinţa economică a societăţii socialiste la cea
a societăţii capitaliste.
La organizarea învăţământului economic românesc a contribuit o generaţie de aur, care
studiase dreptul, filosofia sau economia în Occident. Proiectul de înfiinţare a Academiei
Comerciale se leagă de numele unui mănunchi de mari intelectuali ai perioadei interbelice.
Motorul acestor ambiţii fireşti, lăudabile, a fost alimentat de ministrul Industriei şi
Comerţului, Nicolae D. Xenopol, de Stanislas Cihoski, Ion Răducanu şi alţi reprezentanţi ai
unor instituţii importante ale timpului.
Nicolae D. Xenopol este recunoscut ca fiind ctitorul Academiei de Studii Economice din
Bucureşti. Istoria consemnează faptul că izbânda înfiinţării universităţii noastre poartă
amprenta autorităţii politice a prim-ministrului Titu Maiorescu şi a perseverenţei lui Nicolae
D. Xenopol, care a insistat foarte mult pe lângă primul-ministru de la vremea aceea pentru
promovarea proiectului de înfiinţare a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale.
La 22 octombrie 1912, Nicolae D. Xenopol, ministrul de atunci al Industriei şi Comerţului, a
format o comisie care să pregătească proiectul de lege pentru înfiinţarea Academiei
Comerciale, comisie alcătuită din: Hagi Teodorachy – preşedintele Camerei de Comerţ din
Bucureşti, Staicovici – secretarul Camerei de Comerţ din Bucureşti, D. Comşa – fost director
la Banca Naţională, Stanislas Cihoski – profesor la Şcoala de Ştiinţe de Stat, Aristide Blank –
directorul Băncii Marmorosch Blank, N. Brătilă – directorul Şcolii Superioare de Comerţ din
Bucureşti şi G. I. Juvara – directorul Comerţului din Ministerul Industriei şi Comerţului,
secretarul comisiei fiind desemnat Ion Răducanu.
La 20 februarie 1913 Senatul României a dezbătut şi a adoptat proiectul de lege pentru
înfiinţarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale. Termenul „Industriale”, a
fost adăugat la propunerea senatorului academician Sabba Ştefănescu. La 20 martie 1913
Camera Deputaţilor a aprobat şi ea proiectul de lege, dar cu anumite amendamente. Prin
urmare, n-a trecut foarte uşor prin Parlamentul de atunci al României acest document de
înfiinţare a universităţii noastre, au fost dezbateri aprinse în ambele Camere şi, în final, s-a
votat forma pe care noi o ştim în decretul de înfiinţare. La 3 aprilie 1913 Senatul României a
aprobat definitiv Legea de înfiinţare a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale,
care a fost subordonată Ministerului Industriei şi Comerţului.
La 6 aprilie 1913, devenită ulterior ziua oficială a Academiei noastre, Majestatea Sa Regele
Carol I al României a promulgat Legea de înfiinţare a Academiei de Înalte Studii Comerciale
şi Industriale prin semnarea Decretului Regal nr. 2978. La 13 aprilie 1913 Decretul legii de
înfiinţare a A.I.S.C.I. s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 12.
Au urmat, fireşte, pregătirile pentru începutul primului an universitar. Primul demers a fost
să se numească un rector şi consiliul de administraţie. Profesorul matematician Anton
Davidoglu a fost desemnat ca rector pentru un mandat de 5 ani. La 27 mai 1913 s-a înaintat
regelui, spre semnare şi aprobare, un decret pentru constituirea primului consiliu de
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administraţie al noii academii. Din iunie până în noiembrie 1913 au fost angajaţi primii
profesori necesari desfăşurării cursurilor primului an de studii. Aceştia erau: Eugen Ludwig,
Stanislas Cihoski, Benone Mirinescu, Gheorghe Taşcă, Spiridon Iacobescu, Dumitru R.
Ioaniţescu, Gheorghe Arghirescu, Konrad Richter. La 30 august 1913 s-a aprobat, prin
Decretul Regal nr. 5948, primul regulament pentru organizarea şi administrarea
universităţii, care s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 128 la 1 septembrie 1913.
Inaugurarea cursurilor s-a făcut la 1 noiembrie 1913, ora 10, în amfiteatrul clădirii închiriate
şi amenajate de pe Calea Victoriei nr. 102, situată în apropierea actualei Biblioteci Centrale
Universitare. Clădirea, aşa cum ştiţi, nu mai există, pe locul ei se află astăzi parcarea de lângă
Ateneul Român. Acolo a funcţionat universitatea noastră, într-o clădire a Fundaţiei „Carol I”,
în scopul pregătirii viitorilor economişti ai ţării.
În cuvântul său de deschidere, profesorul Anton Davidoglu spunea:
„Să-mi fie permis ca primul nostru omagiu să fie adresat domnului Ministru al
Industriei şi Comerţului, omagiu de mulţumire pentru ideea şi înfăptuirea
acestei Academii.
Cât a fost de dorită crearea acestei instituţiuni de tineretul nostru intelectual şi
ce lacună dispare astăzi din învăţământul nostru superior prin întemeierea
acestui înalt aşezământ cultural, se vede, în chip strălucitor, din numărul imens
şi neaşteptat al celor înscrişi.
Viaţă economică de azi pretinde specialişti bine pregătiţi: comerţul, industria,
agricultura, finanţele îşi sporesc neîncetat câmpul de activitate şi, lărgindu-şi
mereu orizontul, caută mereu mijloace de înavuţire.
Comerciantul de azi, ca şi conducătorul de bancă, ca şi întreprinzătorul, au
nevoie de o adevărată enciclopedie; fără o cultură generală serioasă, o
specializare nu este posibilă, rezolvarea chestiunilor economice nu este nici ea
posibilă fără erudiţia întreagă a cercetătorului economic. Această Academie
trebuie să devină un focar, în jurul căruia să se concentreze şi de care să
depindă întreaga activitate intelectuală economică.”
În acelaşi discurs, Anton Davidoglu descrie astfel modul în care era pregătit primul an
universitar:
„Primul an de studii este complet pregătit cu următoarele materii: 6 cursuri –
Elemente de drept cu dezvoltări asupra obligaţiunilor, contractelor speciale,
gajului, privilegiilor şi ipotecilor; Economia politică şi istoria doctrinelor
economice, economia naţională; Contabilitate comercială; Statistică, în special
statistică economică, Matematică financiară aplicată, teoria şi tehnica
asigurărilor; Fizică şi chimia industrială aplicate; 4 conferinţe – Industria şi
meseriile în România cu legislaţia lor; Geografia economică cu dezvoltări
asupra pieţelor Orientului; Corespondenţa şi convorbirea germană;
Corespondenţa şi convorbirea franceză; 3 cursuri libere: engleză, italiană şi
economia rurală. […] Corpul profesoral este complet întocmit, iar numărul
studenţilor înscrişi este de 603, dintre care 15 scutiţi de taxă la înscriere,
34 fete şi 569 băieţi, 107 străini. Vă imaginaţi, la inaugurare am avut
107 studenţi străini, din cei 603-107 erau studenţi străini şi 496 români, 100 cu
liceu, 29 cu echivalenţe şi 474 cu şcoală comercială.”
Între 1914-1916 au mai fost angajate următoarele cadre didactice: Ion Răducanu,
Virgil Traian Madgearu, Mihail Paşcanu, Vasile Stoicovici, Ion Tutuc, Ion N. Angelescu,
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Ion Gr. Dimitrescu, Emil Brancovici, Vasile Iscu, Constantin Bungeţianu, iar după 1916 au
venit la universitatea noastră Eftimie Antonescu, G.G. Antonescu, Andrei Rădulescu,
Victor Slăvescu, Ştefan Stănescu, Gheorghe Alesseanu, Grigore L. Trancu Iaşi, Ştefan I.
Dumitrescu.
În anul universitar 1917-1918, din cauza Primului Război Mondial, pentru continuarea
studiilor o parte dintre studenţi şi cadrele didactice s-au mutat la Iaşi. La Academia de Înalte
Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti cursurile s-au reluat de-abia la 4 februarie
1918, în condiţii cât se poate de bune pentru împrejurările respective. În urma acestei
redeschideri, studenţii rămaşi în capitală şi-au putut încheia anul suspendat.
Anul universitar 1918-1919 a reîntregit la Bucureşti corpul profesoral şi studenţii, începând la
10 decembrie 1918, cum era şi firesc, printr-o adunare festivă. Profesorul Gheorghe Taşcă a
ţinut discursul O lecţie de deschidere. Sarcina dificilă a gestionării Academiei noastre în
această perioadă tulbure i-a revenit rectorului Eugen Ludwig (februarie 1918-februarie 1919).
I-a urmat Stanislas Cihoski (februarie 1919-februarie 1924), rectorul care a achiziţionat
primul teren pe care avea să se construiască propriul imobil al Academiei de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale, în Piaţa Romană. În timpul mandatului rectorului
Ion N. Angelescu (1924-1929) s-a construit Palatul A.I.S.C.I, inaugurat la 15 noiembrie 1926,
şi Căminul nr. 1 de pe strada Stanislas Cihoski, actualul pavilion administrativ al universităţii
noastre.
Vreau să vă spun că, în ultima perioadă de timp, acest eveniment – 100 de ani de la
înfiinţarea universităţii noastre – a generat o emulaţie în rândul unor persoane care nu sunt
din universitatea noastră. În această dimineaţă am avut o convorbire telefonică cu domnul
Noica, fostul ministru al Construcţiilor, care scrie cărţi privind istoria clădirilor din zona
centrală a Bucureştiului, şi am aflat următoarele amănunte: arhitectul Palatului din Piaţa
Romană nr. 6 este Grigore Cerchez. Acesta, fiind foarte bolnav, nu a putut să continue
proiectul şi l-a rugat pe tânărul arhitect Edmond van Saanen, care a fost şi arhitectul
Palatului Telefoanelor, s-o facă. Domnul Noica are o scrisoare a lui Grigore Cerchez către
Edmond van Saanen, în care spunea aşa: „Să-mi ajute Dumnezeu să fiu şi eu prezent când se
va inaugura acest Palat, pentru că vreau să spun tuturor că tu ai făcut acest proiect.” Se mai
întâmplă în zilele noastre aşa ceva?
Vă spuneam că acest palat a fost inaugurat la 15 noiembrie 1926, prin cursul ţinut în
amfiteatrul I de profesorul Emil Brancovici, Tehnica comercială a mărfurilor şi uzanţelor
comerciale în decursul veacurilor.
Au urmat rectorii: Gheorghe Taşcă (februarie 1929-decembrie 1930) şi Ion Răducanu
(decembrie 1930-septembrie 1940), cel care a construit Biblioteca universităţii noastre.
Acesta a înfiinţat primul dispensar al studenţilor, a impulsionat relaţiile internaţionale din
universitate, a introdus pregătirea pedagogică şi şcolile de vară, pe care şi noi le organizăm în
prezent. Tot în această perioadă a mandatului său, Cecilia Cuţescu Storck a pictat această
frumoasă frescă, Istoria comerţului românesc, între 1932-1933. Au fost angajaţi ca profesori
Gromoslav Mladenatz în 1929, Nicolae Iorga în 1931 şi Ştefan Stănescu în 1932.
La inaugurarea Bibliotecii, în 1935, a fost prezentă şi Majestatea Sa Regele Carol al II-lea
al României, care, în discursul său, a menţionat:
„Am urmărit şi cunoscut rezultatele care s-au dobândit în aceste zile şi pot astăzi
să-mi exprim via mea mulţumire atât profesorilor, cât şi studenţilor pentru felul
în care au priceput menirea acestei şcoli. Această Academie este o şcoală de
ştiinţă, dar este o şcoală care are şi un scop înalt naţional: acela de a crea o
adevărată economie naţională, un adevărat comerţ şi industrie românească.”
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Academia de Studii Economice are martirii săi: Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu, asasinaţi de
legionari în 1940.
Anul 1948 a constituit debutul marilor reforme populare, al instaurării noului sistem social,
socialismul, în România. La 13 aprilie 1948 s-a adoptat constituţia Republicii Populare
Române. Este anul înlăturării partidelor istorice, anul proceselor politice intentate acestora şi
liderilor lor. În acel an s-a produs şi marea schimbare a învăţământului de toate gradele
dintr-o Românie condusă centralizat şi planificat. Conţinutul său a fost adaptat ideologiei
marxist-leniniste, doctrinei socialiste. O serie de decrete au fost emise în perioada respectivă.
Începând cu anul 1948, Academia noastră trece la cea de-a doua perioadă a existenţei sale.
Denumirea i-a fost schimbată în Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare. Au apărut
catedre noi: marxism-leninism, marxism dialectic şi marxism-istoric, economia politică a
societăţii socialiste, care funcţiona în paralel cu un colectiv de economie politică a societăţii
capitaliste, planificarea economiei naţionale. Ulterior, conţinutul procesului de învăţământ
s-a rusificat, s-au introdus discipline ca: istoria URSS, geografia URSS, limba rusă fusese deja
introdusă.
După 1949 îi regăsim printre cadrele didactice pe profesorii: Marin Lupu, conf. Nicolae
Marcu, conf. Ştefan Arsene, conf. Manea Mănescu, prof. Victor Tufescu, conf. Mihai
Haşeganu, prof. Gheorghe Mihoc, conf. Haralambie Ionescu, prof. Aurel Vijoli, conf. Nicolae
Constantinescu, conf. Vladimir Trebici, conf. Ion Ivănescu, prof. Ştefan I. Dumitrescu, prof.
Ion Mărculescu, prof. C.G. Demetrescu, conf. Gheorghe Enache, prof. Vasile Malinschi, prof.
Stanciu Stoian, prof. Alexandru Bîrlădeanu şi conf. Gheorghe Rădulescu.
Unii profesori ai Academiei de Studii Economice din Bucureşti au plătit pentru ideile lor
anticomuniste, fiind condamnaţi pentru activitate intensă contra clasei muncitoare. Victor
Slăvescu a fost arestat în 1950 şi întemniţat la Sighet, de unde a fost eliberat în 1955.
Gheorghe Taşcă a fost întemniţat la 1 august 1950 şi încarcerat la închisoarea din Sighet,
stingându-se din viaţă la nici măcar un an de la tragica condamnare, la 12 martie 1951, şi fiind
înhumat în groapa comună a închisorii. Ion Răducanu a fost arestat în octombrie 1958 şi
anchetat, iar în august ’59 a fost condamnat de Tribunalul Militar la 20 de ani de temniţă
grea şi întemniţat la Sighet. A fost eliberat în august 1963, în cadrul amnistierii deţinuţilor
politici, dar a murit la scurtă vreme, la 23 noiembrie 1964.
În anul 1958 universităţii noastre i-a fost schimbată încă o dată denumirea, devenind
Institutul de Ştiinţe Economice (ISE), de data aceasta hotărârea a fost luată la nivel central.
Urmează o perioadă mai stabilă în structură, până în 1967, când învăţământul din ASE va
începe să se reconsolideze. Îl remarcăm în această perioadă pe Mihai Haşeganu, rector între
februarie 1955-ianuarie 1959, care a ştiut să-şi protejeze cadrele didactice de la „epurare” (am
aici o notă în care spune că trebuia să-i dea afară din învăţământ pe Vladimir Trebici şi pe
N. N. Constantinescu).
Anul 1967 aduce o nouă schimbare în denumirea universităţii noastre, ea devine Academia de
Studii Economice din Bucureşti. Au fost voci care au spus atunci: „De ce să nu ne numim
Academia de Ştiinţe Economice?” Motivaţia a fost: pentru că cel mai înalt forum de ştiinţă
era Academia Română, unde există secţia respectivă de ştiinţe economice şi, în acest context,
s-a adoptat varianta Academia de Studii Economice din Bucureşti, şi nu Academia de Ştiinţe
Economice.
A urmat o nouă reaşezare a facultăţilor mult mai aproape de aşteptările comunităţii
universitare, s-au creat facultăţi care grupau programe moderne, bine personalizate.
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Conţinutul procesului de învăţământ a fost orientat spre modelarea matematică, au pătruns
discipline de matematică, optimizarea proceselor economice, informatică, proiecte
economice. În planurile de învăţământ şi-au făcut loc discipline ca: matematici superioare
aplicate în economie, maşini de calcul, cibernetică economică, calcul economic.
Fiecare specializare avea discipline referitoare la conducerea, planificarea şi organizarea
domeniilor respective, adică industrie, agricultură, comerţ. Alături de acestea se regăseau:
economia politică, dreptul, geografia economică, filosofia, istoria doctrinelor economice,
socialism-ştiinţific.
Relaţiile internaţionale ale ASE-ului s-au deschis către Occident, a început organizarea unor
conferinţe şi congrese de mare deschidere ştiinţifică. Toate acestea au creat un progres real al
învăţământului din ASE, cu mari şanse de deschidere internaţională.
Perioada 1974-1989 a fost una de restructurare nedorită de comunitatea universitară.
Conducerea Superioară de Partid şi de Stat a fost deranjată de învăţământul de elită,
considerând că cibernetica, informatica, relaţiile economice internaţionale se depărtează de
mentalitatea clasei muncitoare, constructoare a societăţii multilateral dezvoltate. În plus,
multitudinea facultăţilor şi specializărilor dăuna formării unor economişti generalişti,
capabili să muncească oriunde era nevoie de ei.
În 1974 Facultatea de Calcul Economic şi Cibernetică Economică s-a transformat în
Facultatea de Cibernetică şi Statistică Economică, Facultatea de Comerţ Exterior
s-a desfiinţat, devenind secţie în cadrul Facultăţii de Comerţ cu denumirea de Relaţii
Economice Internaţionale. Facultăţile de Finanţe şi Contabilitate s-au comasat, devenind
Finanţe-Contabilitate.
Anul 1977-1978 a adus noi modificări, secţia de Relaţii Economice Internaţionale s-a
desfiinţat, intrând în lichidare, Facultatea de Cibernetică şi Statistică Economică s-a comasat
cu cea de Economie Politică şi Planificare, formând Facultatea de Planificare şi Cibernetică
Economică cu o specializare unică.
În anul 1985-1986 Facultatea de Contabilitate şi Economie Agrară s-a desfiinţat, devenind
specializare în cadrul Facultăţii de Economia Industriei şi Agriculturii, alături de
specializarea Economia Industriei şi Transporturilor.
Academia de Studii Economice din Bucureşti a continuat să beneficieze de profesori de
renume, cum ar fi: N. N. Constantinescu, Ionel Blaga, Nicolae Antoniu, Paul Bran,
Constantin Bărbulescu, Constantin Pintilie, Stoian Petrescu, Petre Burloiu, Nicolae Fulgeanu,
Mircea Stoica, Mircea Dragoş Biji, Vladimir Trebici, Mircea Bulgaru, Gheorghe Vasilescu,
Ludovic Tovissi, Ion Capanu, Gheorghe Dodescu, Ştefan Arsene, Constantin Danciu,
Ion Săcuiu, Gheorghe Cenuşă, Niculae Marcu, Dumitru Mureşan, Ivanciu Nicolae Văleanu,
Victor Puchiţă, Ion Mărgulescu, Alexandru Gheorghiu, Constantin C. Demetrescu,
Gheorghe Enache, Ilie Văduva, Valerin Voica, Alexandru Ştefănescu, M.C. Demetrescu,
Alexandru Zamfir, Eugen Bara, Vasile Mercioiu, Alexandru Redeş, Iacob Ionaşcu,
Alexandru Albu, Nicolae Djemo, Otto Schechter, Ludwig Grünberg, Florin Druţă,
Călin Vîlsan, Oprea Parpală, Gheorghe Frăţilă, Nicolae David, Octav Boiangiu,
Pantelimon Avramescu şi mulţi alţii, lista este foarte lungă.
Între rectorii care au contribuit la păstrarea ştiinţei economice în labirintul propagandei
comuniste s-au aflat: Marin A. Lupu, Gheorghe Dolgu (domnul rector este chiar aici, prezent
în sală), Ilie Văduva şi Alexandru Puiu.
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Revoluţia din decembrie 1989 a găsit comunitatea academică nemulţumită şi de aceea ea a
propus schimbări în organizarea şi conţinutul învăţământului din Academia de Studii
Economice din Bucureşti. Au fost eliminate din planurile de învăţământ disciplinele dedicate
studiului conducerii centralizate a economiei şi al organizării unităţilor socialiste. Au fost
promovate discipline noi, axate pe fundamentele ştiinţelor economice, folosindu-se modelele
unor universităţi de renume din Franţa, Anglia, Germania, SUA şi Canada.
A urmat o perioada dinamică, cu multe schimbări de structură între anii 1991-1998. Cele mai
importante caracteristici ale acesteia au fost: introducerea învăţământului universitar de
lungă durată şi de scurtă durată, apariţia studiilor aprofundate, am avut colegii.
Între anii 1998-2005 s-a introdus sistemul creditelor transferabile, s-a organizat forma de
învăţământ la distanţă, au apărut programele de masterat şi s-a renunţat la organizarea
studiilor aprofundate, a început pregătirea condiţiilor de trecere la sistemul Bologna.
Declaraţia de la Bologna a declanşat la nivel european un proces de convergenţă a sistemelor
naţionale de învăţământ superior, în condiţiile respectării diversităţii ofertei educaţionale
tradiţionale din fiecare ţară. România şi-a însuşit principiile Bologna şi a introdus sistemul
de învăţământ pe trei cicluri: licenţă, masterat şi doctorat, impunându-l şi prin Legea 288 din
24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare.
În 2011, o nouă lege a intervenit în stabilitatea universităţilor: s-au modificat studiile de
masterat, cele de doctorat, formele de frecvenţă la toate ciclurile, s-a introdus clasificarea
universităţilor şi domeniile de specializare.
Prin efortul şi dăruirea cadrelor didactice, studenţilor şi personalului administrativ,
Academia de Studii Economice din Bucureşti este astăzi o universitate de cercetare avansată
şi educaţie, acreditată instituţional de către ARACIS cu grad înalt de încredere. Această
apreciere ne onorează şi, în acelaşi timp, ne obligă să devenim o universitate competitivă pe
plan internaţional.
Stimaţi colegi, primul secolul din existenţa Academiei noastre s-a încheiat, trecem în
următorul veac cu speranţa că Dumnezeu va fi cu noi. Vivat academia! Vivant professores!
Vă mulţumesc!
Prof. univ. dr. Răzvan Zaharia, Preşedintele Senatului universitar
al Academiei de Studii Economice din Bucureşti
Vă mulţumim şi noi, domnule Rector!
În continuare, vom asculta mesajele celor doi distinşi academicieni, Tudorel Postolache şi
Iulian Văcărel, invitaţii noştri de seamă. Apoi vor fi înmânate diplomele „Virgil Madgearu”
(vezi Anexa 3) unor colegi şi persoane din afara instituţiei, diplomele respective fiind votate,
după cum bine ştim, în şedinţa Senatului universitar din 20 martie anul curent. De
asemenea, vor fi înmânate premii şi distincţii pentru rezultate deosebite în cercetarea
ştiinţifică unor personalităţi din lumea culturală, care au sprijinit Academia de Studii
Economice.
O să încep prin a-l ruga să ia cuvântul pe domnul academician Tudorel Postolache. Domnule
academician, vă rugăm!
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Cuvântul academicianului Tudorel Postolache
Stimate Domnule Rector,
Stimate Domnule Preşedinte al Senatului,
Stimaţi Colegi Profesori şi Studenţi,
Mă simt profund onorat să pot participa la sărbătorirea
Centenarului Academiei de Studii Economice, pe care am avut
prilejul fericit să o slujesc peste o jumătate de secol, beneficiind,
în acelaşi timp, de spiritul iramplasabil pe care îl degajă.
Fiecare dintre noi are o anumită percepţie a ei datorită
întâmplărilor pe care le-a trăit, aşa şi eu. Cea mai puternică
amintire este marea reuniune finală a Comisiei pentru
elaborarea strategiei de integrare a României în Uniunea Europeană, din 12 mai 2000. Pe
data de 12 mai încă nimic nu era jucat, existau destule sprâncene care se încruntau şi arătau
că aderarea României ar fi un salt în necunoscut, că orizontul acestui moment s-ar înscrie
mai degrabă la nivelul anului 2012, iar după alţii, şi mai generoşi, în cel al anului 2020.
Noi am luat în calcul toate părerile, absolut toate părerile, dar a fost ceva ce a primat în
decizia finală a acelei comisii de stabilire a datei de aderare la 1 ianuarie 2007. Reuniunea
avea loc către sfârşitul lucrărilor Comisiei de la Snagov, am prezentat participanţilor, studenţi
şi elevi, în mod obiectiv, principalele trei direcţii care s-au conturat în cursul dezbaterilor. În
această aulă, alături de membrii Academiei Române, de membrii guvernului de atunci, dar şi
din guvernele ce fuseseră sau aveau să fie, alături de profesori, cercetători, reprezentanţi ai
partidelor politice, ai patronatelor şi sindicatelor, a participat şi un detaşament, care, după
părerea mea, a topit toate zalele care îngreunau zborul României spre locul ei în Uniunea
Europeană. Este vorba de 70 de tineri laureaţi cu aur la olimpiadele internaţionale de
matematică, fizică, chimie şi limbi străine, alături de studenţii de la Academia de Studii
Economice. O parte din ei, studenţii unui an la care am predat în acea perioadă, şi-au spus
cuvântul în plen, doar o parte dintre ei, cred că doar 26, dar mai mulţi au transmis în scris
opiniile lor (sper că referatele încă mai sunt păstrate în arhiva comisiei).

Prof. univ. dr. Pavel Năstase, acad. Iulian Văcărel,
acad. Tudorel Postolache, prof. univ. dr. Răzvan Zaharia
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Suntem acum, aici, mai mulţi participanţi de la acel eveniment: domnul profesor Gheorghe
Dolgu, domnul profesor Iulian Văcărel, domnul profesor Ruiu, un combatant în timpul
discuţiilor din comisie, care a adus, de altfel, o mare contribuţie la lucrări şi care a fost atât de
impresionat de cuvântul fiicei Domniei Sale, care făcea parte dintre laureaţi şi care spunea
ceva cu totul contrar celor susţinute de tatăl ei (nu discutaseră, evident, înainte pe această
temă). Atât de impresionat a fost, încât i-au dat lacrimile.
Consider că „orizontul” 1 ianuarie 2007, atunci, pe 12 mai 2000, a fost „definitivat” în această
binecuvântată aulă. O adevărată hârtie de turnesol a acestei întâlniri a fost momentul în care
prim-ministrul, care lua parte la dezbateri şi care urma să plece la Bruxelles în legătură cu
procesul de integrare, adresându-se unei eleve ce luase premiul I la Londra, la olimpiada de
limba engleză, invitând-o să-l însoţească în vizita sa oficială la Bruxelles, a primit din partea
acesteia un răspuns copleşitor: „Domnule Prim-ministru, nu pot să merg deoarece nu am
paşaport şi viză”. În încheierea reuniunii de atunci, eu am propus ca, în mai sau iunie 2007,
să ne putem reîntâlni în aceeaşi formulă, să citim şi să discutăm referatele acelor tineri, ceea
ce ar fi fost o puternică aventură intelectuală. Putem considera că n-a avut loc, desigur,
această întâlnire, dar o putem reprograma pentru 2020.
În continuare vroiam să prezint, foarte pe scurt, profilul profesorului N. N. Constantinescu şi
meritele sale în studierea avuţiei naţionale româneşti, precum şi profilul marelui profesor
Costin Kiriţescu şi meritele sale în studierea avuţiei naţionale.
Domnule Rector, pentru că aţi amintit de profesorii eroi, aş vrea să reamintesc că domnul
profesor Costin Kiriţescu a fost doctor al Universităţii din Berlin în 1934. A fost scos
din Banca Naţională şi a ajuns şi-n puşcărie, pe simplul motiv că ar fi propagat hitlerismul.
Într-adevăr, domnul profesor Costin Kiriţescu, din ceea ce Domnia Sa mi-a înfăţişat încă de
pe atunci, scrisese o broşură în 1934, care se chema Hitlerismul şi stalinismul. Pericole
pentru Europa. Dânsul n-a mai adus acest lucru în discuţie pentru că titlul complet l-ar fi
afundat şi mai adânc.
Vreau să îmi exprim dorinţa şi nădejdea că Academia de Studii Economice va lua asupra sa
elaborarea volumelor economice din noua Enciclopedie a României, pe care Academia
Română a lansat-o în urmă cu câteva luni, după câţiva ani de dezbateri interne. Şi ceea ce aş
vrea să subliniez este că Academia de Studii Economice, împreună cu Institutul Naţional de
Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” şi cu facultăţile de ştiinţe economice ar putea să
desfăşoare această analiză sub un unghi care mie mi se pare deosebit: avuţia naţională a
României, care, de la Adam Smith şi până azi, străbate ca un fir roşu toate operele marilor
gânditori. Avuţia şi avuţia pe cap de locuitor este studiată în prezent de mari instituţii
internaţionale. Mie mi se pare deosebit de importantă avuţia pe cap de locuitor, după tipul de
capital şi grupa de venituri, care în 2000, împărţea ţările în: ţări cu venit scăzut, cu venit
mediu şi cu venit ridicat. Sigur că avuţia pe cap de locuitor este cu mult mai ridicată pe
măsură ce mergem mai departe, dar, ceea ce este foarte important, capitalul intangibil
reprezintă 80% pentru ţările cu venit ridicat. Capitalul produs sau acumulat doar 17%, iar
capitalul natural doar 2%, în timp ce, în ţările cu venit scăzut, cu venit mediu, ponderile
capitalului natural, de pildă, se ridică la 26%, 13%, 15%. Capitalul uman înseamnă calificările,
deprinderile şi capitalul acumulat al forţei de muncă, calitatea instituţiilor atât formale, cât şi
informale, buna guvernanţă, capitalul social, starea de spirit, determinarea şi capacitatea de
asociere pentru realizarea unor scopuri.
Pentru România, membră a UE, este necesară intensificarea influenţei capitalului intangibil,
care ar ridica avuţia per capita în ţara noastră şi, totodată, ar fi consonantă cu interesele
întregii Comunităţi Europene.
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Doresc Academiei noastre să fie în fruntea elaborării noii Enciclopedii a României şi să
realizeze, prin îmbinarea cunoştinţelor cu patriotismul pur, cauza avuţiei naţionale a
României şi aş dori ca, la sărbătorirea celui de-al doilea centenar al ASE-ului, România să fie
o replică solidă a ceea ce reprezintă în prezent o ţară cu o avuţie naţională pe locuitor la
nivelul grupei superioare.
Prof. univ. dr. Răzvan Zaharia, Preşedintelui Senatului universitar
al Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Mulţumim şi noi foarte mult domnului academician Postolache şi îl invităm la cuvânt pe
domnul academician Iulian Văcărel.

Cuvântul academicianului Iulian Văcărel
Stimate Domnule Rector,
Stimate Domnule Preşedinte al Senatului,
Stimaţi Colegi de Breaslă,
Dragi Studenţi, Masteranzi şi Doctoranzi,
Onorat Auditoriu,
Centenarul primei noastre instituţii de învăţământ superior
economic din România constituie un eveniment de
importanţă istorică, cu mare încărcătură emoţională. Pentru
mine acesta capătă o semnificaţie aparte, deoarece din
momentul înscrierii mele ca student la Academia de Înalte
Studii Comerciale şi Industriale, în septembrie ’47, şi până în
prezent, aprilie 2013, au trecut 66 de ani, adică 2/3 din cei 100 câţi numără instituţia
sărbătorită astăzi. În tot acest răstimp, viaţa mea a fost conectată la activitatea acestei
instituţii din Piaţa Romană, la aspiraţiile ei permanente spre performanţă şi îndeplinire
exemplară a misiunii ce i-a fost încredinţată de oficialităţile vremii la înfiinţarea sa.
Timpul care s-a scurs din ’47 şi până în zilele noastre l-am petrecut în varii ipostaze, şi
anume: de student, cadru didactic, conducător de doctoranzi, de secretar ştiinţific al
Consiliului ştiinţific al institutului, iar, ulterior, de membru al Senatului acestuia, de membru
al Comisiei superioare de diplome, de membru al mai multor comisii guvernamentale, având
sarcini importante pe plan naţional – tranziţia spre economia de piaţă, strategia dezvoltării
economice după ’89, strategia aderării la Uniunea Europeană şi altele.
Atunci când am desfăşurat activităţi şi în Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Externe
sau la Academia Română, am păstrat relaţii de strânsă colaborare cu învăţământul.
Cunoştinţele teoretice mi-au fost utile în activitatea practică profesională şi în cea de natură
diplomatică, iar experienţa dobândită în munca de conducere sau de execuţie drept ancoră
pentru îmbunătăţirea activităţii cu studenţii, pentru elaborarea de manuale, tratate, studii şi
alte lucrări cu caracter ştiinţific. Altfel spus, privite din punctul meu de vedere, relaţiile dintre
şcoală şi practică au fost întotdeauna biunivoce şi extrem de folositoare pentru ambele părţi.
Doamnelor şi domnilor, în continuare, vă rog să-mi permiteţi să aduc un respectuos omagiu
foştilor profesori ai instituţiei centenare care, prin activitatea lor neobosită de formare şi
educare a tinerelor generaţii, prin elaborarea de lucrări valoroase şi participarea nemijlocită
la viaţa cetăţii, au pus cărămidă peste cărămidă la construcţia, dezvoltarea şi modernizarea
economiei noastre naţionale. Prin participare la soluţionarea crizelor economice, la
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dezamorsarea conflictelor de interese, la propunerea de măsuri capabile să întărească
cooperarea dintre state pe baze reciproc avantajoase, şi-au câştigat un binemeritat prestigiu,
nu numai pe plan naţional, ci şi internaţional.
Astfel, profesorul Gheorghe Taşcă a reprezentat ţara noastră la Conferinţa Financiară
Internaţională organizată de Societatea Naţiunilor în 1920, la Bruxelles, consacrată gravelor
probleme financiare şi monetare cu care se confruntau majoritatea ţărilor care participaseră
la război. În această calitate, el a afirmat în intervenţia sa:
„Sunt naţiuni care, din cauza situaţiunii lor privilegiate, profită în raporturile
de schimb de slăbiciunea altor naţiuni. Naţiunea care a profitat de aceste
raporturi de schimb a contractat obligaţiune faţă de cealaltă naţiune,
obligaţiune pe care trebuie să i-o plătească, ajutând-o să-şi refacă capitalul
distrus şi să-şi consolideze datoria flotantă. Nu poţi trimite ţările sărăcite în
război să caute mântuirea în aplicarea legilor financiare şi economice, ci
trebuie, eşti obligată tu, naţiune îmbogăţită, să le vii în ajutor. Este o lege
socială, legea solidarităţii, care te obligă la aceasta.”
După război s-au făcut auzite voci care cereau ca datoriile aliaţilor către SUA să fie şterse cu
buretele. Faţă de această solicitare, Herbert Clark Hoover, secretar de stat şi membru în
Comisia datoriilor aliatelor din partea Statelor Unite, a adoptat o atitudine rigidă, de
respingere fără drept de apel a ideii respective. Poziţia României în problema datoriilor
interaliate, exprimate prin vocea profesorului Gheorghe Taşcă, care era nu numai un reputat
economist, dar şi un eminent jurist, a fost fără echivoc:
„Din punct de vedere juridic americanii au dreptate, dar nu şi sub aspect moral:
Războiul acesta s-a făcut de toate ţările aliate în comun şi victoria s-a câştigat
prin cooperarea tuturor. Franţa, Italia, Serbia şi România au pus, mai ales,
elementul omenesc, materialul a fost pus de Englitera, iar alimentele, în cea mai
mare parte, trimise din America. Este adevărat că America nu a primit prin
Tratat niciun beneficiu, dar s-ar putea spune că, fără să primească vreun
beneficiu prin Tratat, a realizat imense avantaje din război. Statele Unite, în tot
timpul neutralităţii, au furnizat Europei materiale şi exportul acestei ţări a
crescut considerabil, tot aurul de pe continent s-a scurs în casele de bancă
americane. Bogăţiile adunate în această vreme în Statele Unite au fost
considerabile, pe când naţiunile europene se zbăteau în agonia morţii, iar
America atingea vârfurile vertiginoase ale unei prosperităţi nebănuite. America
devine, de aici înainte, arbitrul economic al lumii graţie avantajelor de război.”
Profesorul Ion Răducanu a prezentat, în 1930, un raport Consiliului Economic al Societăţii
Naţiunilor despre criza din agricultura românească şi a participat la Conferinţa experţilor
agricoli de la Geneva. Acolo a făcut o expunere foarte documentată despre criza agricolă
mondială. „Criza agricolă ameninţă echilibrul economic mondial, soluţia problemei agrare
trebuie aşezată în rândul întâi al îndeletnicirilor Societăţii Naţiunilor”, spunea
reprezentantul nostru.
Vorbind despre problemele grave cu care se confrunta agricultura ţării noastre în anii marii
crize economice mondiale, Ion Răducanu făcea aprecieri acide şi la adresa politicii noastre
financiare, şi a celei monetare. El era convins că în ţara noastră criza va fi depăşită dacă ne
vom hotărî să privim adevărul în faţă, ridicând munca la rangul de religie:
„Dacă, în sfârşit, ne vom socoti cu toţii debitori ai societăţii, multe din
problemele de azi vor găsi o dezlegare potrivită interesului permanent al
societăţii”.
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Virgil Madgearu a abordat teme de larg interes nu numai pentru ţara noastră, dar şi pentru
regiuni ale Europei, pentru întregul nostru continent, precum şi teme de interes mondial.
Între acestea, un loc aparte îl ocupă măsurile referitoare la oprirea ofensivei
protecţionismului agrar, dezlănţuit la izbucnirea crizei economice mondiale. La conferinţa
preliminară, organizată de Societatea Naţiunilor în februarie 1930 la Geneva, în vederea unei
acţiuni economice concertate, s-a propus încheierea unui armistiţiu vamal, în sensul că
statele participante să revină la regimul vamal în vigoare înainte de 1 octombrie 1929, deci
înainte de izbucnirea crizei. În intervenţia sa la acea conferinţă, Virgil Madgearu atrăgea
atenţia că un armistiţiu vamal ar fi de dorit numai dacă ar exista garanţii care să permită
elaborarea unui program comun, capabil să asigure cooperarea reală şi efectivă între toate
popoarele. După opinia sa:
„Nu s-ar putea evita pauperizarea producătorilor agricoli europeni ca şi
dezechilibrul social evidenţiat de cifrele în creştere a şomajului industrial decât
atunci când s-ar tinde către o economie europeană unitară în care circulaţia
capitalurilor, a lucrătorilor şi a mărfurilor să asigure stabilitatea şi libertatea
caracteristică unităţilor economice.”
De aceea, el aprecia necesar ca la respectiva conferinţă să se pună bazele unor acorduri
economice regionale, impuse de situaţia geografică a ţărilor din Europa, ca o primă etapă în
procesul de creare a unităţii economice europene.
Dacă nu am şti că ideea creării unei economii europene unitare, în care să circule liber
capitalurile, forţa de muncă şi mărfurile, aparţine economistului român Virgil Madgearu, am
fi tentaţi să i-o atribuim unui Robert Schuman, unui Jean Monnet, poate lui Paul-Henri
Spaak sau unui alt mare artizan al integrării europene din anii ’50, iar textul l-am putea crede
decupat dintr-un document comunitar, poate chiar din Tratatul de la Maastricht privind
crearea Uniunii Europene din 1992.
La cea de-a 11-a Adunare a Societăţii Naţiunilor din anul 1930, Madgearu, în dubla sa calitate
de reprezentant al României şi de mandatar al unui număr de opt state din centrul şi estul
Europei, a făcut o amplă analiză a cauzelor care au dus la deteriorarea relaţiilor comerciale
dintre statele industriale şi cele agrare şi a propus un ansamblu de măsuri pentru depăşirea
crizei. Un an mai târziu, la Roma, la Conferinţa Internaţională a Grâului, Madgearu a căutat
să demonstreze responsabilitatea ţărilor de peste mări în izbucnirea crizei agricole mondiale,
în bulversarea pieţelor europene ale cerealelor şi în prejudicierea gravă a ţărilor agrare
europene exportatoare. El a stăruit pentru încheierea de acorduri regionale, la care să
participe atât statele industriale, cât şi cele agrare, dintr-o regiune economică, respectiv din
Europa, şi care să beneficieze de un tratament prin derogare de la principiul Clauzei naţiunii
celei mai favorizate, motivând, totodată, de ce celelalte propuneri avansate privind depăşirea
crizei mondiale sunt neviabile ori ar întârzia rezolvarea problemei.
Opinii asemănătoare cu privire la cauzele crizei economice mondiale din ’29-’33, la urmările
ei dezastruoase pentru ţara noastră şi la măsurile ce se impun a fi luate pentru depăşirea
neîntârziată a acestui flagel a susţinut şi profesorul Victor Slăvescu. În anul 1932, acesta
afirma:
„În faţa unui fenomen economic de extindere mondială şi de o cauzalitate atât
de complexă, soluţiunile de dat în vederea înlăturării crizei trebuiesc aplicate
sincron în toate ţările aflate în această situaţie. Apoi, sunt indicate şi măsuri de
ordin internaţional care să reprezinte un efort de solidaritate internaţională cu
obiective bine precizate, cu alte cuvinte, pe de o parte, fiecare economie
naţională aflată în criză trebuie să facă anumite sforţări de mobilizare a
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puterilor şi energiilor ei în vederea înlăturării tuturor cauzelor locale ale crizei.
Pe de altă parte, sunt absolut indispensabile colaborările internaţionale de
oameni, capitaluri şi metode pentru ca toate cauzele perturbatoare ale crizei,
provenind din câmpul internaţional, să fie şi ele cu un moment mai curând
înlăturate.”
Opinii deosebit de valoroase întâlnim şi la alţi confraţi care şi-au desfăşurat activitatea în cea
de-a doua jumătate a secolului trecut. Profesorul Nicolae N. Constantinescu a pus omul în
centrul preocupărilor ştiinţelor economice. A pledat încă din anii ’70 ai secolului trecut
pentru protecţia mediului ambiant, pe care o considera ca fiind o cerinţă intrinsecă a
reproducţiei lărgite şi a creşterii economice, iar în anii ’90 a rezervat spaţii largi problemelor
tranziţiei de la economia de comandă, centralizată spre economia de piaţă.
De la înălţimea conducerii Asociaţiei Generale a Economiştilor din România, ca şi de la aceea
de secretar general al Academiei Române ori de preşedinte al Secţiei de ştiinţe economice,
juridice şi sociologie, N. N. Constantinescu a supus unei critici necruţătoare unele practici
profund dăunătoare din perioada tranziţiei. Astfel, înlocuirea regulilor de convieţuire într-o
societatea democrată cu altele, neortodoxe, conduce la anarholiberalism, prădarea avutului
obştesc de persoane române şi străine de către cei care considerau că bunurile aflate în
proprietatea comună a statului sunt ale nimănui. Tendinţa unor organisme internaţionale de
a se substitui organelor statului – Parlament, Executiv şi altele – prezintă pericolul ca
societatea românească să se latino-americanizeze tot mai mult. După trecerea în nefiinţă a
patriotului Nicolae N. Constantinescu au trecut aproape 13 ani, timp în care asemenea
fenomene negative nu numai că nu s-au estompat, ci, dimpotrivă, s-au acutizat.
Reputatul economist Costin Kiriţescu a evidenţiat legătura strânsă existentă între deficitul
bugetar şi inflaţie, măsurile pentru combaterea acestora, precum şi capcanele pe care le pot
prezenta creditele, dobânzile sau alte instrumente bancare folosite în mod nechibzuit. Costin
Kiriţescu a consacrat, de asemenea, studii valoroase relaţiilor valutar-financiare ale
României, iar în cadrul acestora integrării ţării în Uniunea Europeană şi adoptării de către
noi a monedei unice – euro. Referindu-se la pregătirea noastră în vederea aderării la Uniunea
Europeană el scria:
„Noi, care suntem constrânşi să suferim consecinţele dureroase ale actualei
hiperinflaţii din ţara noastră, apreciem valoarea unei stabilităţi monetare.
România, dacă se vrea într-adevăr parte integrantă din Europa, aşa cum dorim
cei mai mulţi dintre noi, va trebui să ducă o politică de stabilitate economică.
Condiţia primordială apartenenţei noastre la Europa ar trebui să fie decisă şi
pe plan monetar, între opţiunea pentru un leu stabil sau un leu bolnav de
inflaţie.” Costin Kiriţescu îşi încheia pledoaria pentru integrarea noastră în
Comunitatea Europeană cu următoarele cuvinte: „Cheia intrării noastre în
Europa este în mâinile noastre, dar bătătorite de muncă, iar cuvintele acestea
sugerează responsabilitatea Executivului, a sindicatelor, a patronatului, dar şi a
oamenilor muncii pentru pregătirea aderării României la Uniunea Europeană.”
La Academia de Studii Economice din Bucureşti au existat şi există mult mai mulţi profesori,
cercetători, oameni de ştiinţă care ar merita să fie citaţi în legătură cu ideile lor valoroase, dar
din cauza spaţiului limitat sunt constrâns să mă opresc aici. Numele, operele şi faptele
înaintaşilor noştri au dat strălucire blazonului instituţiei pe care o sărbătorim astăzi, ne
îndeamnă nu numai să-i omagiem şi să le cinstim memoria, dar să şi le urmăm exemplul.
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Doamnelor şi domnilor, centenarul învăţământului superior economic din ţara noastră
constituie nu numai un motiv de satisfacţie profesională şi de bucurie nedisimulată, dar şi un
bun prilej de bilanţ.
Cei 66 de ani dintr-o 100, câţi numără în prezent templul care străjuieşte Piaţa Romană, mă
determină să-mi pun o întrebare retorică: în această perioadă a existat, oare, un schimb de
echivalente între ceea ce am primit de la instituţia centenară şi ceea ce i-am oferit eu acesteia
sau, mai exact, societăţii pe care ea o reprezintă? Concluzia la care am ajuns este, fără
echivoc, că ceea ce am primit întrece cu mult ceea ce i-am putut oferi eu. Realizările obţinute
de mine pe linie de învăţământ, cercetare şi publicistică, experienţa dobândită în activitatea
practică profesională desfăşurată, ca şi în munca de natură diplomatică s-au răsfrânt
favorabil asupra învăţământului, formării şi educării mai multor generaţii de tineri la care am
avut o modestă contribuţie.
În acelaşi timp, toate acestea mi-au netezit calea de acces spre cel mai înalt for al ştiinţei şi
culturii din ţara noastră – Academia Română.
Ca materializare a acestei opinii, vă rog să consideraţi donaţia întregii mele biblioteci din
domeniul ştiinţelor economice şi conexe, făcută recent Academiei de Studii Economice din
Bucureşti, un gest simbolic de recunoştinţă pentru ceea ce am primit eu de la aceasta.
Totodată, pentru ceea ce am devenit în decursul vieţii, primul gând de recunoştinţă îl dedic
familiei, părinţilor şi, îndeosebi, mamei mele. Aceasta mi-a dat viaţă şi energie să cresc
sănătos, să mă dezvolt armonios, mi-a asigurat educaţia indispensabilă unui comportament
corect şi civilizat în societate şi puterea să nu mă las clintit de fiecare adiere de vânt, mi-a
insuflat credinţă şi optimism în tot ceea ce întreprind.
Mamei mele spirituale, Alma Mater, întruchipată în slujitorii templului învăţământului
superior economic, îi exprim întreaga mea gratitudine pentru tot ceea ce mi-a oferit, pentru
sprijinul necondiţionat în decursul celor 66 de ani, în obţinerea performanţei profesionale, în
respectarea deontologiei şi o permanentă verticalitate în susţinerea opiniilor proprii în
ştiinţă.
Exprimându-mi încă o dată întreaga recunoştinţă instituţiei noastre centenare, îi urez să
continue drumul glorios pe care s-a angajat spre centenarul următor, să-şi sporească
contribuţia la rezolvarea problemelor cu care se confruntă societatea românească, angajată în
bătălia pentru ocuparea poziţiei pe care o merită în Europa şi în lume.
Acum, vă rog să-mi permiteţi să închei cu urarea: Vivat, floreat, crescat academia! Vivant
professores! Vă mulţumesc pentru atenţie.
Prof. univ. dr. Răzvan Zaharia, Preşedintele Senatului universitar
al Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Daţi-mi voie să-i mulţumim şi noi domnului academician Iulian Văcărel pentru cuvintele
minunate, pentru studiul atât de documentat şi de emoţionant pe care ni l-a prezentat şi,
desigur, o mulţumire specială pentru gestul frumos de a dona cărţile din biblioteca Domniei
Sale Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
Prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Îmi cer scuze că intervin, vreau să completez ce a spus domnul Preşedinte al Senatului.
Domnul academician ne-a donat nu doar biblioteca Domniei Sale, ci ne-a dat şi o serie din
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Prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Permiteţi-mi, domnule Preşedinte al Senatului, să spun câteva cuvinte. Pe domnul profesor
Nicolas Zamfirescu îl cunosc foarte mulţi colegi din comunitatea noastră universitară. Este
unul dintre colegii noştri care, fiind plecat în străinătate înainte de evenimentele din
decembrie 1989, a lucrat ca profesor la Universitatea din Orléans. În această calitate, a fost
unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai universităţii noastre şi, mai ales, ai Facultăţii de
Administrarea Afacerilor (în limbi străine). Foarte mulţi dintre colegii noştri au fost la
Universitatea din Orléans în stagii de pregătire, cu diverse proiecte, foarte mulţi dintre
doctoranzii noştri s-au format acolo şi li s-au decernat titlurile de doctor (am avut doctorat în
cotutelă). Cred că domnul profesor Viorel Lefter este mai în măsură să ne spună pentru că
Domnia Sa, în calitatea de decan al Facultăţii de Administrarea Afacerilor, cu predare în
limbi străine, a fost iniţiatorul acestor proiecte şi le-a coordonat o lungă perioadă de timp.
Domnule profesor, vă mulţumim şi dumneavoastră, şi domnului profesor Nicolas
Zamfirescu.
Cuvântului prof. univ. dr. Viorel Lefter
Mulţumesc, Domnule Rector,
Domnule Preşedinte,
Doamnelor şi Domnilor Colegi, Senatori, Invitaţi,
Evident că este un gest firesc din partea Academiei de
Studii Economice să mulţumească profesorilor
săi care, pe parcursul anilor, au contribuit total
voluntar, de multe ori pe cheltuiala lor, sub toate
aspectele, fiindcă i-a tras aţa către ţara de origine.
Nicolas Zamfirescu a venit în ’90 în ASE. Atunci era
prorector profesorul Dodescu şi, fiind tot profesor de
matematică, s-au întâlnit, a avut loc un prim schimb
de opinii şi profesorul Zamfirescu a spus: „Domnule, vreau să ajut şi eu cu ceva!” Apoi l-am
întâlnit şi eu. Aşa au început colaborările. Omul acesta a muncit fără a fi plătit, iar în
momentul de faţă studenţii români din ASE, la Orléans, reprezintă a doua comunitate de
studenţi după francezi. În fiecare an avem un număr foarte mare de studenţi numai datorită
lui Nicolas Zamfirescu. Mihai Korka a fost în vizită la Orléans, domnul Rector, din modestie,
n-a spus c-a fost trei luni la Orléans pentru un stagiu de documentare, la fel ca atâţia alţi
colegi. Francezii au un termen – capital de confiance – capitalul de încredere, stabilit între
persoanele respective din ASE şi Orléans. Eu am avut şansa de a merge la această
universitate o perioadă mai lungă şi ca profesor invitat. Acum Domnia Sa, profesorul
Zamfirescu, este la pensie, iar noi îi purtăm recunoştinţă.
Domnule Rector, dacă tot aţi vorbit de istorie, am o datorie morală să vă spun un lucru acum,
la împlinirea celor o sută de ani. În decembrie ’89 profesorul Redeş de la Merceologie vine şi
îmi spune: „Profesore, hai să o descoperim! Ne aflam pe lângă placa de marmură din hol,
care era acoperită cu ipsos. Eu am rămas perplex, eram din ’68 în această universitate şi
placa aceea cu inscripţia despre Regele Ferdinand a fost acoperită cu ipsos! Iar al doilea lucru
pe care mi l-a spus a fost: „Ştii cum am salvat fresca ASE-ului din Aulă, cea cu care ne
mândrim?” Şi mi-a povestit că era perioada consilierilor străini în Ministerul Învăţământului
şi vine un general şi întreabă ce-i cu fresca asta, ce reprezintă, unde este autoarea.
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Aceasta fugise în ’45 în Franţa. „Operă burgheză, daţi-o jos!” Au mascat fresca cu cearceafuri,
iar după două luni de zile generalul trimite un expert, ca să vadă cum merg lucrările. L-au
aşteptat cu votca de rigoare şi i-au spus că lucrările merg bine după paravan. După şase luni
consilierul respectiv a fost schimbat şi au dat paravanul jos. Aşa a fost salvată fresca
ASE-ului. Vă mulţumesc, domnule Rector!
Prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Fiindcă tot a venit vorba despre această frumoasă frescă, emblematică pentru universitatea
noastră, să nu uităm că ea a fost făcută gratuit. Cecilia Cuţescu-Storck a locuit undeva, din
câte am înţeles, în apropierea străzii Căderea Bastiliei şi a cerut permisiunea să lucreze
gratuit, numai să i se dea voie să vină şi să picteze această frescă. În fiecare zi trecea pe aici şi
după aceea mergea la Academia de Arte Frumoase.
Trebuie să ne aducem aminte şi, dacă vreţi, să-i omagiem şi pe aceşti oameni care, chiar dacă
nu au fost profesorii noştri, ne-au creat această ambianţă deosebită de care ne bucurăm
astăzi, la sărbătoarea noastră.

5 APRILIE 2013

167

Prof. univ. dr. Răzvan Zaharia, Preşedintele Senatului universitar
al Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Mulţumesc, domnule Rector! Să continuăm decernarea
diplomelor „Virgil Madgearu”. La propunerea Facultăţii
de Administraţie şi Management Public, se acordă
Diploma „Virgil Madgearu” doamnei prof. univ. dr.
Margareta Costea pentru următoarele realizări:
„contribuţii semnificative la dezvoltarea programului
de administraţie publică din cadrul universităţii, prin
formarea şi dezvoltarea profesională a primei promoţii
de studenţi ai Academiei de Studii Economice
din Bucureşti în domeniul ştiinţelor administrative;
sprijinirea parteneriatelor naţionale şi internaţionale
şi a mobilităţii academice şi ştiinţifice; stimularea
schimbului şi partajării de experienţe, cunoştinţe şi idei în domeniul administraţiei publice;
implicarea profundă în viaţa comunităţii academice în calitate de profesor.”
Tot la propunerea Facultăţii de Administraţie şi
Management Public, se acordă Diploma „Virgil
Madgearu” domnului prof. univ. dr. Marian Stoian
pentru următoarele realizări: „a contribuit în mod
semnificativ la dezvoltarea învăţământului superior
în domeniul ştiinţelor administrative; a participat
nemijlocit la crearea primelor centre de învăţământ
la distanţă în domeniul administraţiei publice şi a
programelor de pregătire postuniversitară; a avut o
implicare consistentă în dezvoltarea programului de
licenţă şi a sprijinit reforma curriculară şi
armonizarea planurilor de învăţământ ale Facultăţii de Administraţie şi Management Public
cu exigenţele spaţiului administrativ european şi ale pieţei muncii; profesor cu vocaţie,
caracterizat printr-un înalt profesionalism, a avut un aport important în formarea a peste
zece generaţii de specialişti în sectorul public.”
La propunerea Facultăţii de Cibernetică Statistică şi
Informatică Economică, se acordă Diploma „Virgil
Madgearu” domnului prof. univ. dr. Radu Şerban
pentru
următoarele
realizări:
„modalitatea
exemplară prin care a contribuit la formarea
profilului complex al Facultăţii de Cibernetică
Statistică şi Informatică Economică, îmbinând
modelarea economică cu matematica şi informatica;
activitatea didactică susţinută timp de patru
decenii, din 1972 până în prezent, la disciplinele de
specialitate – cercetări operaţionale, analiză
numerică, analiză matematică, algebră liniară,
matematici financiare, optimizare stohastică şi dinamică, matematici aplicate în economie şi
altele; remarcabila activitatea de cercetare ştiinţifică materializată în 27 de cărţi, monografii,
cursuri universitare şi culegeri de probleme; peste 70 de articole în reviste din ţară şi
străinătate; peste 120 de comunicări la simpozioane ştiinţifice, dintre care 19 la manifestări
ştiinţifice internaţionale; 80 de contracte de cercetare; a fost prodecan al Facultăţii de
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Cibernetică Statistică şi Informatică Economică în perioada 2000-2008; este conducător de
doctorat în domeniul ciberneticii şi statisticii economice.”
La propunerea aceleaşi Facultăţi de Cibernetică
Statistică şi Informatică Economică, se acordă Diploma
„Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr. Alexandru
Isaic-Maniu pentru următoarele realizări: „prestigioasă
carieră didactică desfăşurată din anul 1971 şi până în
prezent, predând cursuri de statistică, statistică
economică, statistică pentru managementul afacerilor,
anchete şi sondaje, sistemul conturilor naţionale,
statistica fiabilităţii şi calităţii produselor, evaluare şi
fezabilitate, economie naţională şi altele; activitatea de
cercetare ştiinţifică şi publicistică materializată în
calitatea de unic autor, autor coordonator sau în colaborare a zeci de cărţi, tratate, manuale
de un înalt nivel ştiinţific şi a peste 300 de articole în reviste din ţară şi străinătate; spiritul
academic inovativ operaţionalizat prin numeroase granturi de cercetare ştiinţifică coordonate
sau prin implicarea în echipe de cercetare; seriozitatea, puterea de muncă şi meticulozitatea
de care a dat dovadă la promovarea Facultăţii de Cibernetică Statistică şi Informatică
Economică şi a şcolii româneşti de statistică; calităţile umane remarcabile şi vocaţia
exemplară de dascăl şi mentor.”
La propunerea Facultăţii de Comerţ, se acordă Diploma
„Virgil Madgearu” domnului prof. univ.dr.Viorel Vasile
Petrescu pentru următoarele realizări: „prodigioasa
activitate didactică, ştiinţifică şi managerială din
Academia de Studii Economice din Bucureşti şi din
Facultatea de Comerţ de-a lungul a peste 30 de ani;
meritoria activitate ca prorector al Academiei de Studii
Economice în perioada 1992-2008; promovarea şi
implementarea reformelor în educaţie şi cercetare;
dezvoltarea unor puternice legături cu universităţi şi
specializări cu profil similar şi interdisciplinar din ţară şi
străinătate; activitatea didactică notabilă, care a dus la formarea a mii de specialişti;
remarcabile activităţi de cercetare ştiinţifică aplicată reflectată în numărul mare de proiecte
de cercetare obţinute prin competiţii naţionale şi cu mediul de afaceri; calitatea sa de
conducător de doctorat şi deschizător de drumuri din domeniul expertizei merceologice.” De
asemenea, Domnia Sa a fost distins cu ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în gradul de
Ofiţer, acordat de Preşedinţia României în anul 2004.
Tot la propunerea Facultăţii de Comerţ, se acordă Diploma
„Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr. Radu Emilian
pentru următoarele realizări: „promovarea reformelor în
educaţie şi cercetare în Facultatea de Comerţ din cadrul
Academiei de Studii Economice din Bucureşti; înfiinţarea
Catedrei de turism-servicii, la conducerea căreia s-a aflat în
perioada 1990-2008; creator şi promotor al unor discipline
universitare de pionierat; crearea unor noi repere pentru
tânăra generaţie prin personalitatea sa de excepţie;
contribuţia hotărâtoare la dezvoltarea învăţământului
superior turistic românesc prin vasta sa operă scrisă,
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încununată cu un premiu al Academiei Române; formarea, cu profesionalism şi dăruire, a mii
de specialişti în turism şi servicii.” Diploma i se va înmâna doamnei Director al
departamentului pentru domnul profesor Radu Emilian.
Din partea Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, au fost acordate patru
diplome „Virgil Madgearu”. Trei dintre acestea nu vor fi acordate în acest cadru, pentru că
laureaţii nu sunt prezenţi în momentul acesta în sală (este vorba despre doamna Andreea
Stanciu, domnul Şerban Toader, amândoi fiind liderii unor organizaţii cu care facultatea are
un parteneriat de lungă durată, cu foarte bune rezultate, şi de domnul prof. univ. dr. Mihai
Ristea, pe care îl cunoaştem cu toţii). Cele trei diplome vor fi acordate în cadrul apropiatei
Conferinţe AMIS, conferinţă importantă, indexată ISI, aşa cum ştim cu toţii.
În schimb, ne bucurăm să acordăm astăzi cea de-a patra
diplomă „Virgil Madgearu”, propusă de către Facultatea
de Contabilitate şi Informatică de Gestiune domnului prof.
univ. dr. Călin Oprea pentru următoarele realizări:
„calităţi didactice şi metodice de excepţie, dedicate ştiinţei
şi învăţământului universitar academic din domeniul
contabilităţii; perseverenţa, tenacitatea, ataşamentul şi
talentul puse în slujba idealului de a forma oameni,
cunoştinţe şi competenţe cu pasiune şi devotament;
curajul şi reuşita de a aplica soluţii la numeroase
probleme complexe a căror rezolvare corectă şi
competentă a adus progres şi bunăstare în comunitatea academică universitară; prestigioasa
carieră didactică desfăşurată din anul 1962 şi până în prezent, predând cursuri de
contabilitate, bazele contabilităţii, contabilitate de gestiune şi calculaţia costurilor,
contabilitate managerială; activitatea de cercetare ştiinţifică şi publicistică, materializată în
publicarea a 70 de cărţi, 130 de articole şi contribuţia adusă la 5 contracte de modele pentru
calculaţia costurilor; a avut, de asemenea, numeroase funcţii în managementul universitar –
prodecan, apoi decan al Facultăţii de Finanţe-Credit-Contabilitate, prorector al Academiei de
Studii Economice din Bucureşti, preşedinte al Comisiei de Ştiinţe Economice din CNAA,
preşedinte al Comisiei de Acreditare Instituţională din aceeaşi instituţie, membru CNATDCU,
vicepreşedinte ARACIS; seriozitatea, puterea de muncă şi meticulozitatea de care a dat
dovadă în promovarea învăţământului universitar de contabilitate şi a şcolii româneşti de
contabilitate. Domnia Sa este şi profesor universitar emerit.”
Din partea Facultăţii de Economie se acordă Diploma
„Virgil Madgearu” domnului academician Aurel Iancu
pentru următoarele realizări: „deschiderea de noi
direcţii în cercetarea ştiinţifico-economică din
România, contribuţii la aplicarea modelării matematice
în domeniile creşterii economice eficienţei şi alocării
resurselor naturale şi optimizării structurilor
industriale;
formarea
mai
multor
generaţii
de cercetători; participarea la fundamentarea strategiei
de tranziţie la economia de piaţă; coordonarea
de programe de cercetare şi studii de sinteză;
promovarea de reforme în cercetarea ştiinţifică instituţională ca director ştiinţific al
Institutului de Economie Industrială între 1977-1993; şef al colectivului de cercetări complexe
de la Institutul Naţional de Cercetări Economice, începând cu anul 1993; vicepreşedinte
executiv al Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie a Academiei Române în
perioada 2001-2006.”
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De asemenea din partea Facultăţii de Economie, se
acordă Diploma „Virgil Madgearu” domnului prof.
univ. dr. acad. Gheorghe Zaman pentru următoarele
realizări: „promovarea studiilor ştiinţifice privind
dezvoltarea economică durabilă; rolul investiţiilor
străine directe; sustenabilitatea datoriei suverane;
competitivitatea externă; economia industriilor
cultural-creative; iniţierea de proiecte comune de
cercetare transdisciplinară cu mediul universitar;
participarea, ca director sau preşedinte al Consiliului
ştiinţific al Institutului de Economie Naţională din
1990 şi până în prezent, la fundamentarea programelor de dezvoltare şi modernizare a ţării;
coordonarea proiectului de strategii naţionale de reformă în perioada de preaderare la
Uniunea Europeană.”
Din partea Facultăţii de Economie Agroalimentară şi a
Mediului, se acordă Diploma „Virgil Madgearu”
domnului prof. univ. dr. Victor Manole pentru „realizări
profesionale, academice, manageriale, recunoscându-i-se
calităţile intelectuale de cadru didactic universitar şi
cercetător ştiinţific, alături de ataşamentul exemplar
pentru valorile perene din Academia de Studii
Economice din Bucureşti; spiritul civic şi dăruirea
pentru binele comun, pilduitoarea dedicare în viaţa
academică şi îndrumarea tinerelor generaţii pe calea
performanţelor în activitate.”
Tot
din
partea
Facultăţii
de
Economie
Agroalimentară şi a Mediului, se acordă Diploma
„Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr. Radu
Voicu pentru următoarele realizări: „este una dintre
personalităţile de seamă ale Academiei de Studii
Economice din Bucureşti, dascăl iscusit, cercetător
riguros, manager deschis, om de o aleasă cultură.
Cariera sa a însoţit apariţia şi dezvoltarea Facultăţii
de Economie Agroalimentară şi a Mediului prin
ocuparea funcţiei de decan al acesteia şi a coagulat
activitatea didactică şi de cercetare din cadrul
Catedrei de Economia şi Tehnologia Producţiei Agricole şi Alimentare.”
Tot din partea Facultăţii de Economie Agroalimentară
şi a Mediului, se acordă Diploma „Virgil Madgearu”
doamnei prof. univ. dr. Florina Bran pentru „realizările
sale profesionale, academice, manageriale deosebite,
recunoscându-i-se calităţile intelectuale de cadru
didactic universitar şi cercetător ştiinţific, alături de
ataşamentul exemplar pentru valorile perene ale
Academiei de Studii Economice din Bucureşti, spiritul
civic şi dăruirea pentru binele comun, dedicarea în
viaţa academică şi îndrumarea tinerelor generaţii pe
calea performanţei în activitate.”
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Cuvântul prof. univ. dr. Florina Bran
Vă mulţumesc pentru încrederea acordată, mulţumesc conducerii Academiei de Studii
Economice, colegilor şi tuturor oamenilor din Academia de Studii Economice!
Mesajul meu, alături de cel care ne priveşte de sus, care a fost rector o perioadă şi a ajutat la
dezvoltarea învăţământului la Academia de Studii Economice, constă în urarea să avem un
drum drept şi luminos, lumină în suflet, în gândire, reflexie multă în tot ceea ce facem.
Să fim alături şi la bine, şi la greu, alături de conducerea Academiei de Studii Economice, să
fim puternici! Domnule Rector, stimaţi colegi, domnilor profesori, domnule academician
Văcărel, care aţi lucrat cu Paul Bran, domnule academician Postolache, vă urez putere să
depăşim toate problemele, să depăşim tot ceea ce înseamnă criză nu numai din mintea
noastră, dar să ne umplem sufletul de bucurie! Pe tabla sufletului nostru să înscriem o
educaţie fermă pentru ceea ce înseamnă, după 6 aprilie, 101 ani. Vă urez dragoste, putere de
muncă şi voi fi permanent, cât mă vor ţine puterile, cu sufletul alături de dumneavoastră! Vă
mulţumesc mult de tot!

Prof. univ. dr. Răzvan Zaharia, Preşedintele Senatului universitar
al Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Din partea Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi
Burse de Valori, se acordă Diploma „Virgil Madgearu”
doamnei prof. univ. dr. Tatiana Moşteanu pentru
următoarele realizări: „a participat activ la dezvoltarea
pe plan naţional şi afirmarea pe plan internaţional a
şcolii româneşti de finanţe publice; a publicat
numeroase articole, cărţi de specialitate, manuale
universitare ce s-au dovedit a fi puncte de referinţă în
cadrul
şcolii
româneşti
de
finanţe;
prin
profesionalismul, dăruirea şi talentul pedagogic de care
dă dovadă a participat la formarea de specialişti în
domeniul finanţelor; este un model pentru mai tinerii
colegi, pentru doctoranzi, masteranzi şi studenţi.”
Din partea aceleaşi facultăţi se acordă Diploma „Virgil
Madgearu” domnului prof. univ. dr. Nicole Dardac.
Textul din Laudatio este atât de mic scris şi atât de
numeroase sunt realizările domnului profesor, încât cred
că, pentru prima dată, o să folosesc ochelarii în public.
Este dificil de conturat în câteva rânduri personalitatea
complexă a prof. univ. dr. Nicolae Dardac. Ca economişti
deţinem instrumente de cuantificare pentru orice, ne
lipseşte însă instrumentul pentru cuantificarea iubirii,
devotamentului şi armoniei. În termeni de eficienţă, am
putea considera activitatea profesională şi ştiinţifică a
profesorului Dardac, pornind de la intrările – inputuri – care constau în suflet, înţelepciune
şi profesionalism, şi terminând cu rezultate obţinute – outputuri, am putea alege
numeroasele generaţii de absolvenţi, printre care unii renumiţi specialişti din activitatea
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bancară sau profesori universitari. O facultate ctitorită, alături de alţi colegi de generaţie, în
anul 1993 şi o catedră care a reunit disciplinele din domeniul monetar-bancar, Catedra de
Monedă, în anul 1995.”
Tot din partea Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi
Burse de Valori se acordă Diploma „Virgil Madgearu”
domnului prof. univ. dr. Radu Stroe pentru următoarele
realizări: „participarea activă la dezvoltarea pe plan
naţional şi afirmarea pe plan internaţional a şcolii
româneşti de finanţe, Domnia Sa fiind un model pentru
mai tinerii colegi, pentru doctoranzi, masteranzi şi
studenţi; preocuparea permanentă pentru perfecţionare,
pentru implementarea reformelor în domeniul educaţiei
şi cercetării ca şef al Catedrei de Finanţe (în perioada
2004-2008) şi director al Centrului de Cercetări
Financiar-Monetare în perioada 2000-2012.”
De asemenea, tot la propunerea Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, se
acordă Diploma „Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr. Altăr Moisa. Domnia Sa nefiind
în ţară acum, îi va fi înmânată această diplomă ulterior.
La propunerea Facultăţii de Management, se acordă
Diploma „Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr.
Ovidiu Nicolescu pentru următoarele realizări:
„dezvoltarea la nivel naţional şi afirmarea la nivel
internaţional a şcolii româneşti de management;
modernizarea învăţământului superior economic prin
conceperea şi introducerea a şase noi discipline
universitare; crearea primei simulări manageriale
computerizate din România; iniţierea şi coordonarea a
două dicţionare de management; crearea unor repere
pentru tânăra generaţie prin personalitatea sa de
excepţie, prin spiritul său viu, erudiţie şi rigoare.”
Tot la propunerea Facultăţii de Management, se acordă
Diploma „Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr.
Aurel Manolescu pentru următoarele realizări: „bogata,
semnificativa şi incontestabila activitate universitară,
care i-au adus prestigiul cuvenit şi binemeritata
recunoaştere a comunităţii academice; probitatea
profesională; profunzimea ştiinţifică, ataşamentul
exemplar şi contribuţia deosebită la promovarea
valorilor învăţământului superior economic şi la
dezvoltarea, consolidarea şi afirmarea şcolii româneşti
de management.”
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La propunerea Facultăţii de Marketing, se acordă Diploma
„Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr. Virgil Balaure.
Domeniile sale de competenţă didactică şi ştiinţifică sunt:
„marketingul, tehnicile promoţionale şi marketingul
turistic. Este autor şi coautoar al mai multor manuale şi
cursuri universitare pentru învăţământul superior
economic: 14 cărţi, 64 de articole. În 1992 a primit
premiul „Virgil Madgearu” al Academiei Române pentru
lucrarea Marketing; de asemenea, a militat pentru
introducerea
unor
noi
discipline
din
familia
marketingului, fiind iniţiatorul colecţiei de carte de
specialitate „Biblioteca de marketing” şi punând bazele primului program de masterat al
specializării marketing, „Marketing şi comunicarea în afaceri”, al cărui director a fost în
perioada 2000-2004.
Tot la propunerea Facultăţii de Marketing, se acordă
Diploma „Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr.
Iacob Cătoiu. Domnul profesor Cătoiu a urmat, la
Universitatea Indiana din Statele Unite, programul
Master of Business Administration cu specializarea
Marketing şi analiză cantitativă şi a obţinut, în 1975,
în aceeaşi universitate, titlul de Doctor of Business
Administration. Este conducător ştiinţific de doctorat,
având până în acest moment 46 de lucrări finalizate,
printre care şi a mea, şi ţin să-i mulţumesc în mod
special. În 1992 a obţinut premiul „Virgil Madgearu”
al Academiei Române pentru lucrarea Marketing, în calitate de coautor. Drept recunoaştere a
impresionantei sale activităţi profesionale a primit numeroase distincţii: lector universitar
evidenţiat, ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în gradul de Comandor, titlul de doctor
honoris causa al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, doctor honoris causa al
Universităţii din Sibiu.”
Mai fac precizarea că au fost acordate patru diplome „Virgil Madgearu”, la propunerea
Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, domnilor: dr. Florin Pogonaru, prof. univ. dr.
Nicolae Sută, prof. univ. dr. Dorin Ivaşcu, prof. univ. dr. Ion Jurconi. Acestea au fost
înmânate ieri, în cadrul manifestărilor organizate de către Facultatea de Relaţii Economice
Internaţionale.
Să le mulţumim încă o dată distinşilor noştri profesori pentru tot ceea ce au făcut pentru
binele şi prestigiul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
În continuare îi voi da cuvântul domnului Prorector Ion Stancu, care va premia unele dintre
lucrările de cercetare ştiinţifică de o calitate deosebită publicate în anul precedent. Aici, sigur,
poate părea un pic paradoxal că premiem rezultatele din ultimul an în contextul acestei
aniversări a 100 de ani de existenţă a Academiei noastre. Credem însă că este un omagiu adus
celor care, iată, astăzi şi, cu siguranţă, în viitor, continuă ceea ce s-a petrecut în această
Academie timp de 100 de ani.
Cu o altă ocazie, vom încerca să acordăm nişte distincţii celor care s-au evidenţiat în
cercetarea ştiinţifică în ultima perioadă de timp, asta în contextul în care, la iniţiativa
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domnullui prof. un
niv. dr. Marin
M
Dinu, vom orga
aniza o larrgă dezbateere în com
munitatea
academ
mică, pentru
u a vedea cam
c
ce se înţelege prrin statutull de univerrsitate de cercetare
c
avansattă şi care arr fi posibiliităţile de im
mplementarre, de opera
aţionalizaree a acestui concept.
Are cuvvântul domn
nul Prorecto
or Ion Stanccu!

Prof. univ.
u
dr. Ion Stancu,
Prorec
ctor al Ac
cademieii de Studiii Econom
mice din Bucureşti
B
i
Stimatee Domnule Rector,
R
Stimatee Domnule Preşedinte,
P
Stimaţi Academiciieni,
Stimaţi Senatori,
Stimaţi Colegi,
În toatee accepţiuniile, vreau să
ă vă spun că
c această activitate dee premiere sse circumsccrie unor
obiectivve prevăzutee în program
mul manag
gerial şi se referă,
r
de fa
apt, la prim
mul an de mandat
m
al
noii con
nduceri. Bin
neînţeles că
ă avem toattă considerraţia pentru
u toţi cei caare au conttribuit la
clasifica
area Acadeemiei noasttre ca „uniiversitate de
d cercetaree avansatăă şi educaţţie” prin
rezultattele deosebiite din activvitatea de cercetare
c
ştiiinţifică con
ncretizate în
n articole publicate
p
în revistte ISI şi în programe
p
de cercetare..
În acest context, vreau
v
să vă
ă spun că am avut în
n vedere arrticolele care au o vizzibilitate
internaţţională deo
osebită din martie 20
012 până în
n martie 20
013. Criteriiul luat în calculul
acestor premieri see referă la articolele
a
pu
ublicate în străinătate,, în reviste cu scorul reelativ de
influenţţă mai maree decât 0 şii, în speciall, mai maree de 0,2. Cu
u siguranţă că aceste producţii
p
ştiinţificce ne vor situa
s
în con
ntinuare înttr-o poziţie care să cerrtifice cerceetarea avan
nsată din
Academ
mia de Studiii Economicce.
Vreau să
s mai preciizez un faptt: am luat drept
d
criteriiu scorul rellativ de inflluenţă, aşa cum era
el prevă
ăzut între criteriile de eligibilitatee ale UEFIS
SCDI pentru
u programeele de cerceetare din
anul 20
012. Cu sigu
uranţă că, în continuarre, vom găssi o altă refferinţă, evid
dent echiva
alentă cu
scorul relativ
r
de inffluenţă. Sig
gur, aceasta va fi o altă dezbatere.
Vor fi acordate
a
acceste diplome pentru cercetarea
a ştiinţifică de excelen
nţă, urmân
nd să vă
spunem
m că ele sun
nt însoţite şi
ş de un preemiu în num
merar, dediicat activităăţilor de infformaredocumeentare, mob
bilităţi mai degrabă,
d
în scopul dezv
voltării actiivităţii de ceercetare, iarr, pentru
cei caree doresc altffel, vom aveea şi posibiilitatea unuii spor la sa
alariul lunarr, echivalen
nt pentru
această sumă. Proccedura concretă este deja
d
propussă în Consilliului de Ad
dministraţiee şi vom
avea o definitivarea
d
a a acesteia în prima şeedinţă care urmează.
u
în ordinea
o
scorrului relativv de influen
nţă, şi îl rog
g
Drept urmare,
pe dom
mnul Rectorr să înmâneeze diplom
mele, acordă
ăm Premiull
pentru cercetarea
a ştiinţifică
ă de exceleenţă (vezi Anexa 3))
următorrilor: dom
mnului Cla
audiu Ciceea, pentru
u cercetării
econom
metrice în co
onsumul dee economiee (se vizează atât zona
a
de econ
nomie, cât şii zona de creştere econ
nomică);
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domnului Robert Şova (în cazul său sunt două articole
publicate, unul pentru reglementări în domeniul mediului
şi celălalt pentru costul capitalului pe piaţa de capital);

doamnei Luiza Bădin (pentru două articole tot cu impact în
domeniul factorilor de mediu, să spunem, în primă parte, şi
explicaţii ale ineficienţei în modelele de producţie);

domnului Dragomir Voicu, pentru raportări în domeniul
emisiilor de gaze în economia verde;

domnului Liviu Adrian Cotfas – este în străinătate, unde îşi desfăşoară o documentare –
pentru modele pe piaţa de capital;
doamnei Constanţa Nicoleta Bodea, pentru e-Learning,
cu învăţământ multidisciplinar;

doamnei Carmen Costea, care a avut două articole cu un
scor bun (scor relativ de influenţă) în domeniul educaţiei şi
în cel al teoriei jocurilor;
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doamnei Aida Toma, pentru modele matematice de
optimizare şi pentru estimări statistice;

domnului Marius Giuglea, pentru metode algoritmice
de optimizare;

doamnei Irina Georgescu, pentru un studiu pentru
probabilităţi în aversiunea de risc;

domnului Ciprian Tudor, pentru două articole, cu mare vizibilitate internaţională,
în domeniul stochastic şi în domeniul distribuţiilor, probabilităţi de distribuţie (pentru
că dânsul este la Universitatea din Paris, o să preia acest premiu doamna profesoară
Maria Tudor);

doamnei Cristiana Tudor, pentru modelarea în
industria textilă românească;
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lui Alexandru Agapie, pentru algoritmi în spaţii
continue, evident, tot optimizare;

doamnei Maria Tudor, pentru modelul matematic
gama;

domnului Dan Boboc şi doamnei Raluca Andreea Ion, pentru promovarea în domeniul
vinului, cercetări de marketing şi, nu în cele din urmă,

domnului Necula Ciprian şi doamnei Alina Radu (amândoi sunt în Elveţia cu o bursă), pentru
tehnici de teoria opţiunilor.
Prof. univ. dr. Răzvan Zaharia, Preşedintele Senatului universitar
al Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Mulţumim şi noi, domnule Prorector! La următorul punct de pe agenda şedinţei noastre
festive de astăzi îi dau cuvântul domnului Rector, prof. univ. dr. Pavel Năstase, pentru a
prezenta cartea Academia de Studii Economice din Bucureşti. Un secol de existenţă, foarte
frumos realizată. Vă rog, domnule Rector!
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Prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Stimaţi Invitaţi,
Dragi Colegi,
Înainte de a prezenta această carte, aş dori, cu permisiunea domnului Preşedinte al
Senatului, să completez ceea ce spunea Domnia Sa referitor la activitatea de cercetare
ştiinţifică şi în legătură cu premiile pe care le-am decernat mai înainte.
Suntem, în momentul de faţă, „ universitate de cercetare avansată şi educaţie”. În 2007, când
s-a construit strategia pe perioada 2007-2014, am avut ca ţintă să devenim universitate de
cercetare şi educaţie. Suntem, într-adevăr, universitate de cercetare avansată şi educaţie. Este
evident faptul că avem nevoie de o nouă strategie. În acest sens, Consiliul de Administraţie a
elaborat un proiect instituţional, care a fost aprobat în consiliu şi care va intra în realizare.
Practic, este vorba despre o echipă din partea Consiliului de Administraţie şi a comisiilor
Senatului universităţii ce are ca dead line sfârşitul acestui an, ca să ne prezinte o nouă
strategie, în care vom integra acest concept de universitate de cercetare avansată şi educaţie
şi vom vedea care sunt planurile operaţionale pentru anii care urmează.
Premiile care au fost acordate, vreau să precizez faptul acesta, sunt premii anuale, care fac
parte din contractul de management pe care l-am semnat cu Senatul universităţii. Avem o
producţie ştiinţifică relevantă. În 2011, când am fost clasificaţi ca universitate de cercetare
avansată şi educaţie, aveam 6 articole cu factor relativ de influenţă mai mare decât 0,25.
Astăzi avem 20. Prin urmare, acest lucru îmi dă încrederea că avem un potenţial fantastic de
cercetare, pe care trebuie să-l valorizăm, avem nevoie de o strategie, avem nevoie de o nouă
concepţie privind cercetarea în universitatea noastră. Cred că, dincolo de centrele de
cercetare şi alte structuri, fiecare cadru didactic din universitatea noastră este un centru de
cercetare, este o şcoala doctorală, iar dacă nu reuşim să implementăm acest concept şi să
stimulăm din punct de vedere administrativ producţia ştiinţifică, atât producţia ştiinţifică de
top, cât şi producţia ştiinţifică aplicată spre societate, spre viaţa economico-socială care ne dă
banii pentru a face cercetare, nu vom putea fi o
universitate de cercetare avansată şi educaţie.
Şi acum voi trece la subiectul privind cartea
anunţată. Evenimentele din această săptămână au
fost pregătite cu aproape un an de zile înainte.
Primul lucru pe care l-am făcut după ce am primit
mandatul de rector a fost să întrunesc comisia de
organizare a acestor evenimente şi, în prima
şedinţă, am propus să scriem o carte, carte pe care
dumneavoastră o vedeţi aici şi care se numeşte
Academia de Studii Economice din Bucureşti.
Un secol de existenţă.
O parte dintre dumneavoastră cunoaşteţi faptul că
s-au mai scris cărţi despre istoria Academiei de
Studii Economice, dar pe anumite perioade de
timp. Am vrut să avem o carte la sărbătorirea
Centenarului universităţii noastre, care să
cuprindă toată istoria sa, de la înfiinţare până în
zilele noastre. Sigur că foarte mulţi dintre colegi au
spus că este o idee hazardată şi nu ştiam nici eu
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precis dacă vom reuşi s-o realizăm, mai ales că trebuia finalizată înainte de toate
evenimentele importante ale acestei săptămâni. Şi am reuşit. A fost o muncă imensă,
coordonată de un colectiv de autori. Practic, au fost antrenate toate facultăţile.
Cartea este structurată pe mai multe capitole. În primul rând, se prezintă trecutul
universităţii noastre, după care prezentăm ceea ce întâmplă în momentul de faţă, fiecare
facultate având un capitol separat pentru că, atunci când vorbim de istoria universităţii,
vorbim, în primul rând, de istoria facultăţilor. Sunt lucruri care se întâmplă la nivel
instituţional, dar lucrurile de bază, lucrurile fundamentale care vizează funcţia noastră ca
universitate de educaţie, de cercetare, cu componenta sa socială, se întâmpla la nivel de
facultate.
Vreau să vă spun că am avut surpriza să găsim foarte, foarte multe izvoare, foarte multe surse
de documentare la nivelul departamentelor, la nivelul facultăţilor, la colegii profesori, unii
fiind încă în activitate, alţii pensionari.
Nu vreau să prelungesc prea mult acest moment. O carte se citeşte, nu se povesteşte şi nu este
în intenţia mea să fac acest lucru astăzi.
Gândindu-ne la înaintaşii noştri, despre care am vorbit, cartea debutează cu cuvintele lui
Nicolae D. Xenopol, întemeietorul universităţii, rostite pe când încerca să convingă Senatul
parlamentului României de importanţa înfiinţării universităţii noastre (se întâmpla pe
20 februarie 1913, cu puţin timp înainte de semnarea decretului, când această problemă era
în dezbatere în sesiunea sa ordinară): „Mai târziu se va uita cine este autorul acestei legi
[n.n. de înfiinţare a AISCI], dar un lucru va rămâne: Academia de Înalte Studii Comerciale
şi Industriale, un aşezământ care va contribui la propăşirea economică a ţării.”
Păstrându-i un profund omagiu întemeietorului universităţii noastre, să citim această carte, o
carte scrisă de noi despre noi, fapt foarte important.
Un merit deosebit în elaborarea acestei cărţi îl are domnul profesor Ion Gh. Roşca. Nu cred
că am fi putut avea această carte astăzi dacă Domnia Sa nu s-ar fi angajat să citească întregul
material, să facă prima lectură a cărţii. Suntem cadre didactice, scriem cărţi, manuale
universitare şi ştiţi cât de greu se scrie o carte. Domnul profesor a avut multă răbdare şi chiar
pasiunea de a o citi într-o primă formă, eu am făcut a doua citire, deci munca pe care Domnia
Sa a depus-o a fost una fantastică. Dacă nu ar fi făcut prima citire, mi-ar fi fost foarte greu,
nici timpul nu mi-ar fi permis să fac eu acest lucru de unul singur şi, de aceea, chiar dacă nu
este prezent aici, cum a menţionat şi domnul Preşedinte al Senatului, eu vreau să-i
mulţumesc în faţa dumneavoastră pentru această pasiune de care a dat dovadă şi pentru
întreaga muncă pe care a trebuit să o facă la nivelul fiecărei facultăţi, cu fiecare decan în
parte. Au fost mai multe runde de discuţii pe marginea materialului, de ciorne şi, în final,
avem o carte de care şi Domnia Sa este foarte mândru. I-a plăcut foarte mult modul în care
arată cartea, cum este structurată şi, mai ales, partea de conţinut, care reflectă ceea ce s-a
întâmplat de-a lungul timpului.
Domnul profesor Ion Gh. Roşca, dincolo de pasiunea aceasta pentru istorie, are şi talentul de
a scrie cărţi, ştiţi foarte bine că are câteva lucrări importante: Istoria Palatului Academiei de
Înalte Studii Comerciale şi Industriale şi oamenii săi, Rectorii Academiei de Studii
Economice, ASE 100. Aventura programelor de studii. A analizat foarte profund, cu
profesionalism şi cu mult talent, aş spune, şi a scris lucruri foarte interesante care, eu sunt
convins, peste ani vor reprezenta documente importante pentru cei care vor veni după noi şi
vor încerca să desluşească trecutul, aşa cum şi noi facem astăzi.
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Încă o dată îi mulţumesc, vă mulţumesc dumneavoastră, colegilor prezenţi în sală, şi celor
care nu sunt prezenţi şi sunt autori ai acestei cărţi. Este o carte în care avem, îmi este greu
să-i număr acum, avem o pagina întreagă de autori, cred că 100. Pentru că tot suntem la
100 de ani, avem 100 de autori, pentru fiecare an avem un autor. Noi am scos un număr
redus de exemplare, ca să ne încadrăm în termenul care se apropia, săptămâna aceasta, dar
vom avea mai multe exemplare în cursul săptămânilor viitoare şi sunt convins că fiecare
dintre dumneavoastră veţi avea o deosebită plăcere s-o răsfoiţi. Deocamdată o puteţi citi în
format electronic, pentru că este pe stickul-cadou pe care l-am dat tuturor salariaţilor
Academiei de Studii Economice. Aveţi această carte acolo, alături de alte două sau trei cărţi şi
de filmul cu istoria ASE-ului. Aveam în program să vizionăm acest film, dar, pentru că foarte
mulţi dintre dumneavoastră l-aţi văzut şi la deschidere, am renunţat şi ne-am zis că este mai
plăcut să-l vedeţi acasă, într-o ambianţă mai plăcută. Sunt convins că îl veţi viziona mai bine
decât dacă îl proiectam noi aici şi stricam şi aspectul sălii, pentru că trebuia să ridicăm
ecranul… Este mai frumoasă această frescă decât să ne uităm la un ecran.
Aş vrea să mai spun un lucru şi închei. Domnule Preşedinte, noi am dat fiecărui salariat
câteva simboluri ale sărbătorii noastre şi, dacă este cineva care nu a primit acest mic cadou,
mai avem unele de rezervă şi, după terminarea festivităţii, vă invit să veniţi la Rectorat să vi-l
dăruim. Vă mulţumesc încă o dată!
Prof. univ. dr. Răzvan Zaharia, Preşedintelui Senatului universitar
al Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Mulţumesc şi eu, domnului Rector! Pentru ultimul punct al agendei îl reinvit la tribună pe
domnul Prorector Ion Stancu, pentru a-i premia pe artiştii Academiei de Studii Economice.
Cuvântul prof. univ. dr. Ion Stancu,
Prorector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti
Este o preocupare a noastră, pe care o datorăm domnului Rector Ion Gh. Roşca, de a avea în
instituţia noastră manifestări culturale, de care şi cadrele didactice, dar şi, îndeosebi,
studenţii, să se bucure. Este vorba atât de întâlnirile cu scriitori, cântăreţi, actori, cât şi, mai
ales, cu pictori. S-au organizat multe expoziţii cu lucrările lor, unele dintre ele le avem în
continuare expuse la Bibliotecă, pe holuri, în sălile de consiliu. Toate sunt picturi deosebit de
valoroase. De altfel, există un întreg inventar al acestora în cartea Artă şi artişti în Academia
de Studii Economice, apărută, de asemenea, sub îngrijirea domnului Rector Ion Gh. Roşca şi
a domnilor Liviu Bogdan Vlad şi Paul Croitoru.
Cea mai mare parte dintre diplomele destinate pictorilor a fost înmânată cu ocazia
vernisajului expoziţiei domnului Viorel Mărginean. Dintre „artişti”, doar domnul Dan Puric
va veni aici şi îi vom înmâna diploma. Daţi-mi voie să enumăr doar numele lor de pe această
listă. Este vorba despre: Tudor Gheorghe; Dan Puric; Florian Chilian; Gheorghe Stanca;
Dinu Săraru; Maria Dragomiroiu; Horaţiu Mălăele; Cătălin Crişan; Gheorghe Zamfir. Apoi
suita de pictori: Viorel Mărginean; Olga Mărginean; Ilie Boca; Ovidiu Paştina; Silvia Radu;
Ştefan Pelmuş; Gheorghe Dican; Dan Bota; Gheorghe Iacob. De fiecare dată academicianul
Dan Hăulică a făcut deschiderea expoziţiilor de pictură şi a avut mesaje deosebit de frumoase
vis-á-vis de creaţiile Domniilor Lor, prin urmare şi pentru domnul Dan Hăulică avem o
diplomă.
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CONFERINŢA LUI DAN PURIC
„DESPRE ÎNGERI ŞI LUMEA ÎN CARE TRĂIM”

Acest eveniment atât de aşteptat a avut loc în Aula
Magna. Au participat peste 200 de invitaţi, cadre
didactice şi studenţi. Tema conferinţei a fost
„Despre îngeri şi lumea în care trăim”, maestrul
Dan Puric captând atenţia întregii audienţe cu
subiectele sensibil abordate într-o manieră
proprie. La finalul evenimentului, autorul şi-a
prezentat ultima apariţie editorială, „Fii demn!”.

La finalul conferinţei prof. univ. dr. Pavel Năstase, Rectorul Academiei de Studii Economice
din Bucureşti, i-a înmânat maestrului Dan Puric Diploma aniversară „Cecilia Cuţescu-Storck”
cu ocazia Centenarului ASE.
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EVENIMENT STUDENŢESC
„ASE vs. Oncescu”
Eveniment unic pentru studenţii din România, „ASE vs. Oncescu” şi-a propus să pună
accentul pe promovarea sportului de performanţă în general şi a skandenbergului practicat
de Ion Oncescu, fost student al universităţii noastre, în special. După cum se ştie,
Ion Oncescu este multiplu campion mondial la skandenberg la ambele mâini. Sportul şi
performanţa sunt la ordinea zilei în ASE. O astfel de întrecere a fost o premieră atât pentru
Ion Oncescu, cât şi pentru Academia noastră: 100 de studenţi din Academia de Studii
Economice din Bucureşti, atât băieţi, cât şi fete, au participat la competiţie cu speranţa de a-l
învinge pe marele campion la skandenberg. Însă cei mai mulţi dintre aceştia doar s-au
bucurat de spectacol, de posibilitatea de a fi la masă alături de Ion Oncescu şi de a se
fotografia sau de a obţine un autograf de la marele sportiv. Toţi cei care au participat la
eveniment au primit diplome din partea organizatorilor.
ALUMNI ASE „ReConnect”
Eveniment al Asociaţiei Absolvenţilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti
(ALUMNI ASE), „ReConnect” a fost organizat pe 5 aprilie 2013 la sediul Băncii Naţionale a
României (BNR), reunind invitaţi de renume, precum acad. Mugur Isărescu – Guvernatorul
BNR, preşedintele Alumni ASE, prof. univ. dr. Pavel Năstase – Rectorul ASE din Bucureşti,
membrii fondatori ai Alumni ASE, Florin Georgescu – prim-viceguvernatorul BNR,
Florin Pogonaru – preşedintele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR),
Ovidiu Nicolescu – preşedintele CNIMPPR, Dan Pascariu – preşedintele UniCredit Ţiriac
Bank şi alte personalităţi proeminente din mediul academic, economic şi social. Cei prezenţi
la eveniment s-au putut bucura de momentul artistic oferit de orchestra „Vivarte”, care a
oferit invitaţilor momente de neuitat.
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Cu prilejul acestei acţiuni a fost dezvelit bustul lui Nicolae D. Xenopol (vezi Anexa 3), ctitorul
Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, cel care, în calitatea sa de Ministru al
Industriei şi Comerţului, a fost iniţiatorul legii de înfiinţare a universităţii noastre.

Sâmbătă, 6 aprilie 2013
„ZIUA PORŢILOR DESCHISE”
ŞI LANSAREA EMISIUNII FILATELICE „ASE 100”
n program a fost inclusă întâlnirea cu elevii din liceele bucureştene, doritori să urmeze
una dintre facultăţile Academiei de Studii Economice din Bucureşti. După lansarea
emisiunii filatelice „ASE 100” (vezi Anexa 4), decanii au prezentat ofertele facultăţilor
în Aula Magna.

Î

Cuvântul prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Stimaţi Profesori,
Dragi Studenţi,
Dragi Elevi şi Viitori Studenţi,
Suntem onoraţi de prezenţa dumneavoastră la acest eveniment deosebit de important, care,
iată, are loc exact în ziua de 6 aprilie 2013, ziua când împlinim 100 de ani de la înfiinţarea
universităţii noastre. Practic, pe 6 aprilie 1913, prin semnarea Decretului Regal de către
regele Carol I, a fost înfiinţată Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale.
Noi sărbătorim acest eveniment un semestru întreg. Prin urmare, până la 1 septembrie 2013
suntem în mare sărbătoare şi o serie de evenimente se vor desfăşura pe parcursul acestui
semestru. Cele mai importante au avut deja loc în cursul acestei săptămâni, inclusiv astăzi.
Ne adresăm dumneavoastră, viitorii studenţi ai universităţii noastre, convinşi că, din punctul
de vedere al calităţii, procesul didactic se află în strânsă corelaţie cu nivelul de pregătire al
elevilor care candidează şi care devin apoi studenţii noştri. V-am invitat astăzi aici pe
dumneavoastră, atât cadre didactice, directori ai liceelor care au răspuns invitaţiei noastre,
cât şi elevi, să discutăm şi să ne cunoaştem mai bine intenţiile şi posibilităţile de a deveni
parteneri, pentru că, în ultimă instanţă, studenţii sunt partenerii universităţii noastre, foarte
importanţi în tot ceea ce se întâmplă în universitatea noastră.
Aşteptăm din partea dumneavoastră un dialog real, în funcţie de ceea ce doriţi să
aflaţi despre oferta educaţională a Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
Totodată, vă invităm să vizitaţi muzeul nostru, biblioteca, expoziţiile organizate cu prilejul
Centenarului ASE.
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N-aş vrea să perturbăm lecţiile de pregătire pentru admiterea la ASE, care sunt în derulare de
la ora 10. Unii dintre dumneavoastră sunteţi înscrişi deja la ele, puteţi participa, evident.
Universitatea noastră a parcurs, cum spuneam, o istorie de 100 de ani. De-a lungul timpului
au fost mai multe perioade, mai bune sau mai puţin bune, iar astăzi ne situăm printre
primele universităţi din România. Avem toate programele evaluate la nivel naţional, suntem
pe primul loc în domeniul economic. Avem un prestigiu care s-a creat în timp, fapt pentru
care profit de ocazie şi, în numele întregii comunităţi universitare, mulţumesc înaintaşilor
noştri pentru efortul depus ca, peste ani, să ne putem mândri cu aceste rezultate. Noi vrem să
continuăm să progresăm, să aducem, la rândul nostru, un plus de valoare acestei prestigioase
instituţii.
În continuare am să-l invit la cuvânt pe domnul profesor Răzvan Zaharia, Preşedintele
Senatului universitar, care vă va spune câteva cuvinte despre modul de organizare al
universităţii. După aceea agenda prevede lansarea emisiunii filatelice aniversare, dedicate
Centenarului Academiei de Studii Economice. Voi reveni cu un mesaj scurt privind sistemul
de admitere din anul universitar 2013-2014, după care veţi avea un dialog real cu facultăţile
şi avem aici invitaţi decanii, prodecanii facultăţilor, prorectorii universităţii. Prin urmare,
toată conducerea universităţii noastre este prezentă aici pentru dialogul cu dumneavoastră.
Avem şi diplome pentru conducerea liceelor. Domnule Preşedinte, aveţi cuvântul.
Prof. univ. dr. Răzvan Zaharia, Preşedintele Senatului universitar
al Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Vă mulţumesc frumos, domnule Rector!
Stimate Doamne şi Stimaţi Domni profesori,
Dragi Viitori Studenţi,
Voi încerca şi eu să fiu foarte scurt pentru că, bănuiesc, principalul motiv al prezenţei
dumneavoastră aici este să intraţi în dialog cu conducerea facultăţilor din ASE şi să vă
informaţi mai bine asupra examenului de admitere şi a ceea ce se va întâmpla pe parcursul
anilor de facultate.
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Vreau să vă spun că în Academia de Studii Economice, ca şi în toate celelalte universităţi din
România, există o structură de conducere, să-i spunem legislativă, Senatul universitar, şi o
conducere executivă, reprezentată de Consiliul de Administraţie. Consiliul de Administraţie,
la nivelul universităţii, este alcătuit din rector, prorectori (în ASE avem şase prorectori), de
asemenea avem un reprezentant al studenţilor. O să revin asupra reprezentării studenţeşti în
organele de conducere, pentru că este un element foarte important. În cazul Consiliului
nostru de Administraţie, este vorba despre domnişoara Andreea Orîndaru, de la Facultatea
de Marketing. De asemenea, din Consiliul de Administraţie mai fac parte: directorul Şcolii
Doctorale, directorul general administrativ al ASE-ului şi decanii celor 11 facultăţi. În ceea ce
priveşte conducerea la nivelul facultăţilor, aceasta este asigurată de către decan, alături de
prodecani şi de un consiliu al facultăţii, alcătuit între 15-20 de membri, dintre care un sfert
sunt studenţi.
Revenind la Senatul universitar, trebuie spus că acesta reprezintă cel mai înalt for de
deliberare şi decizie de la nivelul universităţii şi are ca atribuţiuni principale să dezbată şi să
voteze regulamentele, să acorde distincţii, să monitorizeze activitatea conducerii executive.
Senatul nostru este alcătuit din 97 de membri, dintre care 25 sunt studenţi. În plus, avem un
Birou Permanent al Senatului, alcătuit din 12 persoane: un preşedinte, un vicepreşedinte, un
secretar, un reprezentant al studenţilor şi preşedinţii a opt comisii permanente, care îşi
desfăşoară activitatea, după cum probabil cunoaşteţi, precum la nivelul Parlamentului
României. Pe lângă şedinţele în plen, au loc şedinţe pe comisii.
Ideea principală este următoarea: din cei 12 membri ai Biroului Permanent al Senatului, trei
sunt studenţi. Cred că, şi asta o afirm cu toată convingerea şi este un lucru pe care merită să-l
reţineţi, din acest punct de vedere, al reprezentării studenţilor în organismele de conducere,
ASE-ul stă cel mai bine dintre toate universităţile din România. Ne-am preocupat ca studenţii
să aibă acces la aceste organisme de conducere şi să-şi poată exprima opiniile. Pe lângă
reprezentantul studenţilor care este prevăzut în lege, în acest Birou Permanent secretarul
Senatului este student şi, de asemenea, preşedintele unei comisii, Comisia pentru activităţi
sociale, culturale şi sportive – este, de asemenea, student. Sigur, activităţile culturale şi
sportive, în mod firesc, sunt desfăşurate mai degrabă de către studenţi şi în mai mică măsură
de către cadrele didactice.
Aceasta a fost o scurtă prezentare, pentru a cunoaşte care este structura organizatorică a
ASE-ului din perspectiva conducerii legislative şi executive, precum şi a reprezentării
studenţilor în aceste organisme de conducere.
Permiteţi-mi să închei spunându-vă două lucruri: în primul rând, „Bine aţi venit în
universitatea noastră chiar în ziua în care sărbătorim 100 de ani!” Este pentru noi un
eveniment deosebit şi, în măsura în care veţi ajunge, şi sunt convins că cei mai mulţi dintre
dumneavoastră asta îşi doresc, studenţi ai ASE-ului, cred că vă veţi aminti cu plăcere că aţi
fost aici chiar în ziua în care ASE-ul împlinea 100 de ani. În al doilea rând, pentru că de la
vară admiterea se va face pe bază de examen, se revine la această formulă şi, sigur, este,
oricum am lua-o, o confruntare, vreau să vă reamintesc parafrazând ce spunea Napoleon
Bonaparte: „Cel care ajunge primul la locul unei bătălii are cele mai mari şanse să câştige
acea bătălie.” Dumneavoastră aţi luat-o din timp, sunteţi prezenţi la locul bătăliei, în ASE, aşa
că sunt convins că aveţi cele mai mari şanse să fiţi, de la 1 octombrie, studenţii noştri. Vă
felicit pentru opţiunea pe care aţi făcut-o, vă puteţi alege oricare dintre facultăţile noastre,
sunt convins că veţi reuşi să ajungeţi acolo unde vă doriţi! Vă urez mult succes!
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Lansarea emisiunii filatelice „ASE 100”

Prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Sunt prezenţi, aşa cum spuneam, colegii din Biroul Permanent şi, foarte pe scurt, am să-i
prezint pe colegii mei: doamna Prorector Gabriela Ţigu, care este responsabilă cu educaţia şi
cercetarea ştiinţifică; domnul Prorector Constantin Mitruţ, care răspunde de problemele
studenţeşti; din partea Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori – doamna
Decan Dalina Dumitrescu, doamna Prodecan Ionela Costică şi domnul Prodecan
Attila Gyorgy; din partea Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale – domnul Decan
Dumitru Miron; din partea Facultăţii de Administraţie şi Management Public este prezent
domnul Decan Marius Profiroiu; de la Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului
– domnul Decan Dan Boboc; de la Facultatea de Marketing sunt prezenţi domnul Decan
Călin Vegheş şi doamna Prodecan Ioana Cecilia Popescu; de la Facultatea de Economie
domnul Decan Dorel Ailenei; din partea Facultăţii de Comerţ – doamna Prodecan
Olimpia State; de la Facultatea de Management – domnul Prodecan Sebastian Ceptureanu;
de la Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune – doamna Prodecan Daniela Calu
şi, din partea Facultăţii de Cibernetică Statistică şi Informatică Economică, domnul Prodecan
Marian Dârdală.
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Cum va fi admiterea anul acesta? Găsiţi pe site-ul nostru toate informaţiile necesare, avem
metodologia publicată, facem lecţii de pregătire, avem platformă online, nu vreau să discut
despre aceste lucruri care sunt deja publice de multă vreme.
Aş dori să înţelegeţi foarte bine partea de înscriere şi partea de stabilire a rezultatelor, care
contează foarte mult. În metodologia iniţială noi am spus că dăm examen de admitere şi aşa
va fi, va avea loc examenul de admitere în condiţiile pe care dumneavoastră le cunoaşteţi. De
curând am adăugat, pe lângă informaţiile legate de examenul de admitere, câteva chestiuni,
separat, pentru cei care nu vor să dea examen de admitere. Sunt convins că există foarte
mulţi elevi care ar dori să studieze la Academia de Studii Economice, dar consideră că
examenul reprezintă o chestiune mai complicată şi nu doresc să facă acest efort, să vină la
admitere. Sigur, eu vreau să fiu foarte clar, asta se întâmplă şi în viaţă, trebuie ca fiecare să
primească în funcţie de ceea ce dă, în funcţie de cum se pregăteşte. Prin urmare, măsura pe
care noi am luat-o nu afectează cu nimic pe cei care vor să dea examen, aceştia se vor clasa
primii. Deci, practic, la momentul înscrierii, pe formularul respectiv vor apărea două rubrici
importante: doriţi să daţi examen / nu doriţi să daţi examen, dar vreţi să studiaţi la ASE. Cei
care vor da examen vor opta între buget şi taxă, cei care nu dau examen vor opta numai
pentru taxă. După ce are loc examenul, se fac listele respective şi locurile de la buget vor fi
ocupate de cei care au dat examen de admitere, o parte din locurile de la taxă vor fi ocupate în
mod descrescător, în funcţie de rezultatele obţinute de cei care au dat examen, iar locurile
rămase la taxă vor fi alocate celor care au dorit să intre fără examen. Aceasta este procedura.
Ca să evităm o situaţie, să spunem, în două etape, am vrut ca totul să fie organizat la nivelul
acesta de înregistrare iniţială şi în funcţie de opţiunile, de pregătirea dumneavoastră, de
disponibilitatea dumneavoastră de a da un examen. Ştiu foarte multe persoane, elevi de liceu,
care se pregătesc, dar le este teamă, au emoţii. Dumneavoastră daţi înainte un examen de
bacalaureat, totuşi. Sper ca majoritatea dintre dumneavoastră să veniţi, să vă prezentaţi la
examenul nostru de admitere.
De ce am introdus acest examen? După cum spuneam, Academia de Studii Economice este o
instituţie prestigioasă. Mereu s-a susţinut examen de admitere, însă în ultimii trei ani nu. Din
tot ceea ce am obţinut ca informaţii din partea părinţilor, din partea dumneavoastră şi din
partea studenţilor noştri a reieşit faptul că e bine să avem un filtru la intrare şi să-i selectăm
pe acei elevi, pe acei candidaţi care au şi o pregătire iniţială în domeniu. Ca să devii un bun
economist trebuie să ştii şi puţină matematică, şi puţină economie ca să poţi să te descurci pe
domeniul acesta, al disciplinelor care se predau în universitatea noastră la diverse facultăţi.
Prin urmare, noi asta vrem: să organizăm examenul de admitere. Înainte de a lua această
decizie, pentru că este o decizie pe care o ia Consiliul de Administraţie şi după aceea este
supusă spre aprobare Senatului universităţii, am studiat cu multă atenţie această problemă şi
am făcut chiar un sondaj de opinie, în care peste 80% dintre cei care au răspuns – actualii
studenţi, profesori, părinţi, elevi – au optat pentru un examen de admitere.
De aceea, noi vă încurajăm să veniţi, în primul rând, la examenul de admitere. Tematica, aşa
cum foarte bine ştiţi, este una mult simplificată, care vă ajută foarte mult, dacă vreţi. Ea face
parte din tematica studiată în liceu. Am spus, dar m-am ferit să fac prea multă publicitate, că
lecţiile pe care noi le ţinem acum, în ASE, vă pregătesc şi pentru examenul de bacalaureat
(pentru cei care daţi matematică şi economie).
Avem programe noi de licenţă în limba engleză, anul acesta am autorizat şase programe de
licenţă în limba engleză. Prin urmare, vă oferim posibilitatea să deveniţi studenţi
internaţionali, avem mobilităţi care se desfăşoară începând cu anul II, puteţi să studiaţi un
semestru, un an întreg în Anglia, sau în alte ţări din Europa şi de pe mapamond.
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Noi vrem ca dumneavoastră să cunoaşteţi foarte bine oferta noastră, să decideţi în cunoştinţă
de cauză, pentru că un lucru este foarte important în viaţă: dacă nu te pregăteşti pentru un
domeniu care să-ţi şi placă, este dezastru.
Noi vă punem la dispoziţie site-ul, broşuri de prezentare, vă stăm la dispoziţie cu un dialog
permanent online ori pe mail, astfel încât alegerea pe care-o faceţi să fie în cunoştinţă de
cauză.
Am să încep în ordinea în care i-am prezentat pe domnii decani, sper să nu se supere colegii
mei, decanii. O invit pe doamna Decan Dalina Dumitrescu!
Prof. univ. dr. Dalina Dumitrescu:
Bună dimineaţa! La mulţi ani, Academia de Studii Economice! Bună dimineaţa colegilor din
licee, care au venit alături de noi! Bună dimineaţa viitorilor studenţi, care au venit astăzi în
această zi de sărbătoare, în această zi minunată să ne fie alături!
Împreună cu colegii din echipa de management a Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi
Burse de Valori, doamna Ionela Costică, domnul Gyorgy Attila şi doamna Emilia Câmpeanu,
v-am pregătit o prezentare şi, de asemenea, viitori colegii, studenţii actuali, vă vor distribui
flyerele facultăţii. Vă aşteptăm să ne puneţi întrebări!
Conf. univ. dr. Ionela Costică, Prodecan:
Şi pentru că săptămâna aceasta, la nivelul liceelor, am vorbit de Săptămâna altfel, m-am
gândit ca şi prezentarea facultăţii noastre să fie un pic altfel.
Făcând un exerciţiu de imaginaţie, să presupunem că suntem în luna iulie. Toţi dintre voi,
probabil, vă veţi afla în această situaţie: aţi terminat liceul şi vă puneţi întrebarea „Ce decizie
iau”? Venim noi să vă ajutăm, prezentându-vă FABBV, facultate care, considerăm noi, este
una dintre cele mai bune.
Ca să ajungeţi la nivelul Facultăţii de Finanţe noi mergem, un picuţ, pe sistemul modei
90 – 60 – 90, numai că aici n-avem 90 – 60 – 90, ci un 3 – 2 – 3, adică 3 ani licenţa, 2 ani
masteratul şi încă 3 ani doctoratul (pentru cei care, într-adevăr, vor să ajungă la această
excelenţă academică).
Dacă veţi opta pentru acest 3 – 2 – 3, cred c-aţi făcut o alegere bună, Facultatea de Finanţe
deschizându-vă nenumărate porţi.
Dar, dacă încă vă dăm dureri de cap şi nu ştiţi ce decizie să luaţi, vă mai spun un lucru: la
cursuri atmosfera nu este aşa…, ci mai degrabă aşa… Iar dacă nici acum nu v-am convins, vă
aşteptăm la admitere. De ce? Pentru că la admitere vă oferim două programe atractive: unul
în limba română şi unul, la fel de bun, în limba engleză. Ambele vă vor deschide paşii către
Europa, către America şi nu numai.
Ca să nu greşiţi drumul, vă arătăm unde ne găsiţi, mai precis intrarea în clădirea noastră din
complexul Moxa. Vă mai dau un indiciu: de multe ori, pentru unii dintre noi, acesta este
drumul anevoios către secretariat. Dacă veţi veni la deschidere, probabil ne veţi găsi în
această sală frumoasă… sau, dacă veţi participa la cursuri, ne veţi găsi aici… sau în
laboratoarele de informatică, unde puteţi comunica cu toţi colegii şi, cel mai important, vă
veţi putea documenta pe domeniul financiar.
Şi pentru că suntem în era www, ne găsiţi pe www.ase.ro, mai precis… aici. Vă mulţumesc!
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Prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Mulţumim doamnei Decan şi doamnei Prodecan pentru prezentarea scurtă şi la obiect.
Cu permisiunea dumneavoastră am să fac o corecţie: noi îi pregătim pe studenţii noştri şi
pentru România, nu numai pentru America şi pentru Europa, noi vă pregătim pentru viaţă,
de fapt. Decizia unde vreţi să mergeţi o luaţi dumneavoastră, dar eu cred că o abordarea
sănătoasă pentru noi ca naţie ar fi aceea în care, dacă astăzi exportăm mai multă inteligenţă
decât produse, trebuie să inversăm acest echilibru. Adică trebuie să ajungem să exportăm
produse şi mai puţină inteligenţă, pentru că produsele au nevoie de inteligenţă aici, în
România. Vă mulţumesc încă o dată! Are cuvântul domnul Decan Dumitru Miron de la
Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale.
Prof. univ. dr. Dumitru Miron
Mulţumesc, domnule Rector!
Aş vrea să vă translatez în logica alternanţei, adică după o prezentare fascinantă şi
vizualizabilă eu aş vrea să fiu gestionarul celor cinci minute într-o manieră de comunicare
deschisă, dat fiind faptul că facultatea noastră are şi-un puternic departament de limbi
moderne şi comunicare în afaceri.
Când s-a lansat pe piaţa nord-americană, că s-a adus vorba aici de America, compania
Volkswagen, despre care sunt convins că dumneavoastră ştiţi destul de multe lucruri
interesante pentru că unii dintre dumneavoastră îi şi „conduceţi” produsele, a operat cu
următorul slogan: „Vă rugăm să vă cumpăraţi maşina noastră ca a doua maşină a
dumneavoastră, chiar dacă n-aţi cumpărat-o pe prima”. Plecând de la acest slogan
publicitar şi parafrazând, v-as sugera să optaţi pentru Facultatea de Relaţii Economice
Internaţionale ca a doua facultate, chiar dacă prima pentru care veţi opta este Finanţe sau
FABIZ sau altele.
A doua idee pe care vreau s-o relev aici este că facultatea noastră vă oferă (şi pe site-ul
Academiei de Studii Economice veţi găsi informaţiile) trei programe de studii de licenţă:
Economie şi afaceri internaţionale cu predare în limba maternă; Economie şi afaceri
internaţionale cu predare în limba engleză, program autorizat deja şi funcţional de mai mulţi
ani, şi un nou program, aflat în procedură de autorizare, vizitat deja de ARACIS şi cu un
raport favorabil, Limbi moderne şi comunicare în afaceri, evident cu aprehensiune către
economie.
Noi vă oferim un areal educaţional în care 1 + 1 nu face nici măcar 2 şi nici 3 în logica aceasta
a disciplinarităţii sau interdisciplinarităţii, ci 1 + 1 face verde, adică în logica
pluridisciplinarităţii.
În al treilea rând, noi am avut în cadrul acestui ciclu de evenimente o întâlnire cu
reprezentanţii angajatorilor şi am vrut să vedem care sunt aşteptările, care sunt mecanismele
de sinergie comună. Cu această ocazie, unul din absolvenţii noştri (n-aş vrea să înşirui
absolvenţii facultăţii noastre pentru că sunt mulţi şi foarte bine cunoscuţi, unul dintre
absolvenţi este şi dr. Napoleon Pop, membru al Consiliului de Administraţie al BNR), ne-a
spus că ar dori de la noi (şi asta vă promitem noi să facem, dacă veţi opta pentru programele
noastre) să nu punem întrebări la care nu vrem să obţinem răspunsuri şi să nu oferim
răspunsuri la întrebări care nu se vor pune niciodată.
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În al patrulea rând, la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale veţi găsi o atmosferă
motivantă, o atmosferă dinamică, o atmosferă de comunitate academică cu toate părţile ei,
studenţească şi mai puţin studenţească sau fostă studenţească. La facultatea noastră ne
străduim şi o vom face şi în continuare, prin diapazonul de competenţe, capabilităţi,
aptitudini şi atitudini pe care le găsiţi în designul calificărilor oferite de noi, să vă explicăm
mai degrabă de ce se întâmplă fenomenele şi procesele economice şi mai puţin să vă
enumerăm şi să vă descriem fenomene şi procese, vom încerca să decriptăm raţiunea de a fi a
lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru în peisaj economic. Veţi găsi un design curricular şi
un mecanism educaţional care, indiscutabil, face deschiderea către un mediu naţional,
european şi internaţional integrat, funcţional şi deschis.
Sunt convins că, la fel ca la toate facultăţile, suntem preocupaţi de trecerea de la teaching la
learning şi împreună cu dumneavoastră vom face acest lucru, cu cei vare veţi deveni studenţii
noştri. Suntem preocupaţi şi de naturaleţea şi normalitatea fenomenelor educaţionale şi vă
dorim să deveniţi membri ai comunităţii noastre universitare, unde vă veţi întâlni cu cadre
didactice tinere, aproape toate şcolite la cele mai prestigioase universităţi din străinătate. Vă
veţi întâlni cu colegi de-ai dumneavoastră, studenţi masteranzi, care fac tutoriat pentru
colegii lor mai mici. Vă veţi întâlni cu o diagramă relaţională impresionantă de firme cu care
avem un parteneriat structurat, funcţional şi natural, cu oportunităţi, n-aş vrea să le arunc în
arenă pentru că mă bat colegii mei cu cifrele lor şi mai impresionante. La ultima ediţie a
selecţiei pentru mobilităţi internaţionale ale universităţii noastre, care s-a terminat de
curând, 61 de studenţi ai Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale au fost selectaţi,
urmând de la toamnă să plece în străinătate. Anul trecut au fost 76, noi avem în programul
managerial ca 5% dintre toţi studenţii să petreacă cel puţin un semestru în străinătate.
Vă urez succes în opţiunea dumneavoastră!
Ne dorim ca, printre opţiunile dumneavoastră numeroase, să se afle şi „Economie şi afaceri
internaţionale” evan in English or in Roumanian, sigur avem şi programe de masterat în
franceză.
Cu acestea, domnule Rector, să le urăm succes! Vă mulţumesc!
Prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Deci, dacă aţi reţinut de la domnul Decan, Facultatea REI îşi diversifică oferta educaţională şi
vine cu un program nou-nouţ anul acesta în domeniul comunicării în limbi moderne, în
limba engleză, ceea ce este o noutate pentru universitatea noastră. Va fi o comunicare
direcţionată spre domeniul economic, spre relaţii internaţionale.
În continuare, îl invit pe domnul Decan Marius Profiroiu de la Facultatea de Management şi
Administraţie Publică.
Cuvântul prof. univ. dr. Marius Profiroiu:
Bună dimineaţa! Bine aţi venit la ASE, ASE 100!
Noi suntem o facultate tânără, n-avem decât doi ani de zile, dar am existat dinainte de cel
de-al Doilea Război Mondial ca secţie în cadrul acestei Academii.
Am să încerc să fiu concis. Noi avem un film de prezentare făcut de o studentă de la
Administraţie Publică. Vă urez vizionare plăcută!
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„La Facultatea de Administraţie şi Management Public găseşti locul ideal de parcurgere a
celei mai frumoase etape a vieţii.
Facultatea de Administraţie şi Management Public deţine unul dintre cele mai atractive
programe de administraţie publică din România.
Situată într-o zonă ultracentrală a capitalei, Piaţa Unirii, la doar două minute distanţă de
staţia de metrou şi celelalte mijloace de transport în comun, Facultatea de Administraţie şi
Management Public deţine toate avantajele pentru a ajunge la cursuri în timp util.
Un alt avantaj îl constituie faptul că studenţii îşi desfăşoară activitatea în linişte şi fără a fi
necesară deplasarea într-o altă clădire în pauze.
În privinţa spaţiilor de cazare, instituţia are alocat un număr corespunzător de locuri în
campusurile Academiei de Studii Economice din Bucureşti, ocuparea acestora făcându-se în
ordinea mediei obţinute.
Din declaraţiile studenţilor intervievaţi în cadrul filmului:
„Facultatea de Administraţie şi Management Public a fost singura mea
opţiune, aceasta îmi oferă cunoştinţele de care am nevoie în vederea exercitării
unei funcţii publice în viitor.”
„Cursurile programului de masterat din cadrul acestei facultăţi au reprezentat
pentru mine o sursă continuă de informaţie legată nu doar de materiile
studiate, dar şi de oportunităţi privind dezvoltarea carierei. În prezent
desfăşor un stagiu de practică în cadrul Agenţiei Uniunii Europene pentru
Drepturi Fundamentale.”
De ce ar trebui să alegeţi această facultatea? Deoarece cunoştinţele acumulate aici vă vor
ajuta să dezvoltaţi o carieră atât în mediul privat, cât, mai ales, în cel public.
Facultatea noastră este una din cele mai performante, spun acest lucru bazându-mă pe
absolvenţii noştri care, în momentul în care vin la această facultate, capătă mai multă încredere
în ei. Dacă la început foarte mulţi vin cu sfială pentru că nu ştiu ce-i aşteaptă după primul an,
după al doilea an înţeleg că problemele de administraţie publică le deschid un orizont mai larg şi
îi învaţă cum să se descurce nu numai în sectorul public, ci şi în sectorul privat.
Un alt aspect important pentru viitorii studenţi la Administraţie Publică este faptul că aici
găsesc o echipă tânără de profesori, dinamică, dornică să-i ajute.
Absolvenţii Facultăţii de Administraţie Publică sper să fie cei care vor decide cum vor evolua
lucrurile din punct de vedere administrativ în România. Într-adevăr, ei vor contribui ca
România să aibă o administraţie performantă, compatibilă cu ce există la nivel european.
Dacă veniţi la noi, veţi avea parte de o atmosferă propice învăţatului, veţi avea posibilitatea să
aveţi stagii de pregătire în străinătate, veţi avea posibilitatea să participaţi la diverse
conferinţe sau şcoli de vară. Noi avem parteneriate cu foarte multe universităţi, le amintesc
aici pe cele din Franţa, de la Toulouse; de la Madrid, Complutense; din Statele Unite, Martin
School; din Australia (avem chiar profesori din Australia, care predau la programele de
masterat) şi cred eu că este important să îmbinăm experienţa unor şcoli cu tradiţie din
Occident cu entuziasmul şi dorinţa cadrelor didactice de la ASE, de la Administraţie Publică,
de a veni în ajutorul viitorilor profesionişti.
Vă aşteptăm în echipa facultăţii noastre!”



Textul de mai sus reprezintă comentariul filmului prezentat de Facultatea de Management şi Administraţie
Publică
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Prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Da, mulţumim domnului Decan pentru inovaţia adusă în privinţa prezentării programelor de
administraţie publică!
În continuare, îl invităm pe domnul Dan Boboc, Decan al Facultăţii de Economie
Agroalimentară şi a Mediului!
Cuvântul prof.univ.dr.Dan Boboc:
Sărut mâna, doamnelor profesoare, bună ziua, domnilor profesori, colegilor noştri de la licee,
colegilor noştri universitari! Bună ziua, dragi elevi!
Vă mărturisesc că sunt cuprins de emoţie pentru faptul că şi copii mei se pregătesc pentru
admitere, mai au încă un an, aşa încât nu-mi este deloc foarte uşor să mă adresez
dumneavoastră.
Desigur, eu doresc să vă invit să veniţi către facultatea noastră, cea de Economie
Agroalimentară şi a Mediului, pentru că avem câteva argumente, zic eu, consistente.
Aş începe mai întâi, în discursul meu, să vă consider pe dumneavoastră, viitorii studenţi,
nişte adevăraţi candidaţi la o competiţie olimpică, pentru că sunteţi la vârsta cea mai
frumoasă, la vârsta provocărilor.
Vorbind despre Economia Agroalimentară şi de Mediu este de la sine înţeles că, în contextul
acesta al creşterii demografice şi al unor resurse limitate, nu se pune problema să nu aveţi loc
de muncă după absolvire. De hrană va fi tot timpul nevoie, iar pentru protecţia mediului,
pentru conservarea resurselor şi pentru o dezvoltare durabilă va fi mereu nevoie de
dumneavoastră.
Să nu uităm, de asemenea, că suntem singura facultate din România cu acest profil!
Să nu mai uităm, de asemenea, că, dacă doriţi să aveţi o stare financiară consolidată, sunt
câteva zeci de miliarde de euro care aşteaptă să fie absorbite în acest sector economic până în
2020. Sunt sume considerabile, pe care le pot absorbi cei care au aceste abilităţi şi puteţi
constitui diferite societăţi care să se ocupe de fondurile comunitare.
Trebuie să mai ştiţi că avem un colectiv tânăr, un colectiv de cadre didactice tinere, care au o
abordare foarte modernă în ceea ce priveşte predarea materiilor.
Trebuie să ştiţi că avem o asociaţie studenţească tânără, care s-a constituit de curând şi
care-şi doreşte să fie cât mai implicată în activităţile noastre.
Şi, de asemenea, trebuie să ştiţi că am operat modificări consistente în ceea ce priveşte planul
de învăţământ, astfel încât să ne putem plia pe cerinţele anilor următori şi dumneavoastră să
vă puteţi valorifica cunoştinţele imediat după absolvire.
Mai mult decât atât, suntem în permanentă legătură cu economia reală, în sensul că avem
conexiuni cu toate filierele agroalimentare, cu toate patronatele, astfel încât cei care sunt în
activitate şi cei care fac activităţile de perspectivă şi de prognoză să poată să absoarbă din
cadrul facultăţii noastre studenţii pe care şi-i doresc. În contextul acesta, mergem foarte mult
pe zona de practică. Facultatea noastră dispune de un expert, care este în acelaşi timp şi
preşedintele Asociaţiei Degustătorilor de Vinuri şi care poate să facă extensie de expertiză şi
pe alte domenii agroalimentare.
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Mă gândesc cu plăcere la faptul că, probabil, veţi opta pentru una din pistele acestei
competiţii olimpice: Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului. Vă mulţumesc!
Prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Mulţumim domnului Decan!
Urmează Facultatea de Marketing, cu domnul Decan Vegheş şi doamna Prodecan Popescu.
Prof. univ. dr. Călin Vegheş, Decan al Facultăţii de Marketing:
Bună dimineaţa tuturor!
Până ce colega mea va instala prezentarea şi o va pregăti pentru a rula pe ecran, vă spun doar
câteva cuvinte în deschidere.
Vă mulţumesc că sunteţi aici. Aşa cum spunea şi domnul profesor Răzvan Zaharia, faptul că
sunteţi aici arată că deja aţi făcut o alegere. Vă felicităm pentru ea! Eu cred că este cea mai
bună opţiune în contextul în care ne aflăm.
Aş vrea să vă spun că misiunea noastră este foarte uşoară, tot ceea ce se întâmplă acum în
jurul dumneavoastră este marketing, marketing în starea cea mai pură. Colegii noştri îşi
prezintă facultăţile, îşi promovează facultăţile, iar promovarea este un concept-cheie pentru
noi. Bannerele pe care le vedeţi, flyerele pe care le-aţi primit, prezentările care rulează, filmul
de prezentare al colegilor de la Administraţie Publică, foarte bun, îi felicităm, este marketing.
Cu toţii ne-au ridicat o minge extraordinară la fileu.
Facultatea noastră este una dintre cele mai căutate. Spunea domnul Decan Dumitru Miron că
ar dori ca REI-ul să fie a doua opţiune după Finanţe. Noi suntem, cu siguranţă. Ne regăsim
printre primele opţiuni pe care le fac candidaţii noştri, toată lumea ne vrea, iar în ultimii ani
am fost constant chiar pe primul loc la numărul de opţiuni formulate de candidaţii
universităţii noastre. De ce? Pentru că, printre altele, cred că suntem facultatea care vă învaţă
nu numai cum să lucraţi cu economia, inflaţia, şomajul, lucruri mari, grele, nu numai cum să
lucraţi cu banii, banii – toată lumea se gândeşte la ei – ci, mai ales, cum să lucraţi cu omul, cu
consumatorul. Consumatorul este cel mai important întotdeauna, ne întoarcem la el, fără el
nu se poate nimic. Nici noi n-am exista fără ca dumneavoastră să fiţi astăzi aici şi peste câteva
luni să veniţi la admitere.
Mă opresc şi o invit pe colega mea să vă spună câteva cuvinte despre noi.
Cuvântul conf. univ. dr. Ioana Cecilia Popescu,
Prodecan al Facultăţii de Marketing:
Mulţumim, domnule Decan!
Bună ziua tuturor şi la mulţi ani Academiei de Studii Economice din Bucureşti!
Ne bucurăm să fim astăzi prezenţi în faţa dumneavoastră pentru a vorbi despre Facultatea de
Marketing care, în acest an important pentru Academia noastră, aniversează şi ea 10 ani de la
înfiinţare.
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Suntem o facultate tânără, dar avem în spate o istorie, o istorie care ne oferă competenţele
necesare pentru a ne asuma misiunea de formator pentru liderii de piaţă şi asta pentru că
absolvenţii noştri, cu care ne mândrim, ajung să lucreze în companii importante şi adesea pe
funcţii de conducere ca directori de marketing, directori de comunicare, ajung să lucreze în
agenţii de publicitate, agenţii de relaţii publice şi, evident, întotdeauna ne mândrim cu acest
lucru.
Misiunea ne este susţinută de practicieni, pentru că preocuparea noastră este să oferim
studenţilor competenţele necesare pentru a deveni marketeri cu ajutorul celor care îi vor
angaja, care se vor ocupa de ei mai departe, preluându-i de la noi. De aceea am constituit un
Consiliu Consultativ al Facultăţii de Marketing – Marketing Business Academics, din care fac
parte reprezentanţi ai mediului de afaceri, oameni care, în cariera lor profesională sau prin
ceea ce fac în viaţa lor de zi cu zi, au un cuvânt de spus, inclusiv în zona marketingului.
Am dezvoltat parteneriate şi aici am ales să prezint doar două dintre acestea: parteneriatul cu
JTI şi parteneriatul cu Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea
Programelor şi Strategiilor din România.
De asemenea, am ales să vă aducem astăzi cuvântul câtorva dintre reprezentanţii facultăţii:
domnul Călin Vegheş – Decanul facultăţii – pleacă de la ideea că este un om de ştiinţă, prin
urmare nimic nu-l şochează. Eu le spun adesea studenţilor că este bine să aibă aspiraţii cât
mai înalte, căci, cu cât zbori mai sus, cu atât vezi mai departe. Colegul nostru, Ionel Dumitru,
care este şi el Prodecan al Facultăţii de Marketing, ne spune că imaginaţia este la fel de
importantă ca şi cunoaşterea, iar imaginaţia este un ingredient esenţial în profesia unui
marketer. Colegul nostru, Mihai Orzan, Prodecan şi el al Facultăţii de Marketing, le spune
studenţilor că această perioadă de studenţie este minunată, dar să nu încerce să o
prelungească excesiv. Colegul nostru, domnul profesor Laurenţiu Dan Anghel, Directorul
Departamentului de Marketing, ne spune că, învăţând pe alţii, învăţăm şi noi. Iar domnul
profesor Răzvan Zaharia, care este Preşedintele Senatului universitar al Academiei de Studii
Economice din Bucureşti şi este şi membru al Departamentului de Marketing, ne spune că,
dacă oamenii ar privi continuu cerul, ar sfârşi prin a avea aripi.
Vă îndemnăm, aşadar, să studiaţi şi oferta Facultăţii de Marketing, veţi găsi foarte multe
informaţii despre noi: evenimentele pe care le organizăm pentru studenţii noştri pe pagina
Facultăţii de Marketing, pe pagina de Facebook a facultăţii. Serile marketer pe platforma
comunitateadepractică.ro ne permit să dezvoltăm parteneriate pentru programele de
practică ale studenţilor noştri.
Vă dorim succes şi aş dori să închei cu un sfat: vă asigur că toate facultăţile Academiei de
Studii Economice din Bucureşti vă oferă programe de studii la cele mai înalte standarde. Ceea
ce este foarte important pentru dumneavoastră este să studiaţi oferta şi să încercaţi să vă daţi
seama care este calea ce vi se potriveşte, pentru că cel mai important în viaţă este să faci ceea
ce îţi place. Succes!
Prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Mulţumim Facultăţii de Marketing, urmează Facultatea de Economie şi aici vreau să adaug
că, pe lângă domnul Decan, le avem aici pe doamnele Prodecan Liliana Crăciun,
Diana Hristache şi Cristina Voicu. Deci domnul Decan a venit cu artileria grea, cu toată
echipa sa managerială.
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Prof. univ. dr. Dorel Ailenei, Decanul Facultăţii de Economie:
Bună ziua! Bine aţi venit la noi! Ne bucurăm să sărbătorim Centenarul ASE împreună!
După cum spunea şi domnul Rector, eu am venit cu toată echipa managerială de la Economie
ca o dovadă a faptului că noi chiar vă luăm în serios.
Ce înseamnă Facultatea de Economie? În engleză s-ar folosi termenul economics, în franceză
économies politiques, în germană wirtschafts, ceea ce înseamnă un fel de fundamentele
ştiinţei economice. De ce? Pentru că, dacă ai o pregătire fundamentală bine realizată, poţi
face tot ce-ţi doreşti în domeniul economic, poţi să-ţi alegi orice profesie şi, dacă ai în spate
personalităţile fondatoare ale Academiei de Studii Economice, ai o mare responsabilitate care
te obligă să te menţii la standarde de calitate deosebită. Ca o dovadă a acestui fapt, noi
suntem singura facultate din categoria economics din ţară, evaluată în 2011. Toate facultăţile
din ASE sunt în categoria A de calitate, am fost evaluaţi la nivel internaţional în primul lot,
avem programe de studiu, de licenţă, economie şi comunicare economică în afaceri, avem
programe de masterat, de cercetare, de economie europeană, de specializare – „Comunicare
în afaceri” –, complementar – „Analiză şi strategii economice” – şi, bineînţeles, programul
doctoral. Vreau să subliniez că puteţi ajunge inclusiv la Şcoala postdoctorală, înfiinţată din
iniţiativa facultăţii noastre.
Nu vă speriaţi că sunt atât de multe discipline. În ASE există un mănunchi de discipline,
convenite cu AFER, Asociaţia Facultăţilor de Economie, care se predau la toate facultăţile.
Vreau să subliniez ca avem o ofertă specifică, completată şi cu discipline opţionale şi
obligatorii, adică puteţi prelua discipline şi de la alte facultăţi pentru că, în definitiv, în tot
ASE-ul avem cadre didactice de înaltă calitate şi atunci puteţi apela la serviciile lor.
Ce înseamnă domeniul economics din punctul de vedere al posibilităţilor de angajare pe piaţa
forţei de muncă? Puteţi opta pentru profesii de genul: analist economic, analist financiarbancar, jurnalist economic, specialist în comunicare economică şi aşa mai departe.
Din punctul de vedere al performanţelor, observaţi şi dumneavoastră că cea mai mare parte a
absolvenţilor noştri îşi găsesc un loc de muncă, un loc de muncă bine plătit, cu şanse reale de
promovare. Aici avem şi un grafic elocvent, care vă arată cam cât câştigă un absolvent al
Facultăţii de Economie, aşa că vă aşteptăm la Facultatea de Economie.
Ce vedeţi acolo este imaginea, identitatea vizuală a unui program, finanţat cu fonduri
europene, de practică a studenţilor. Şi ne mai putem lăuda cu faptul că, în sondajul de opinie
făcut la nivelul ASE, studenţii facultăţii noastre erau cei mai încântaţi de ceea ce facem la
facultate, ca grad de satisfacţie, aşa că vă aşteptăm în echipa Facultăţii de Economie. Ceea ce
vedeţi acolo este echipa de fotbal a Facultăţii de Economie, de trei ori consecutiv campioană
în campionatul ASE, de două ori deţinătoare a supercupei şi o dată deţinătoare a cupei. Anul
acesta suntem, matematic, campioni. Astăzi ne batem pentru cupă pentru că ne-am propus să
câştigăm şi supercupa. Vă aşteptăm cu mare drag la Facultatea de Economie!
Prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Mulţumim!
În continuare o invit pe doamna Prodecan Olimpia State de la Facultatea de Comerţ!
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Cuvântul conf. univ. dr. Olimpia State:
Bună ziua tuturor! La mulţi ani, Academia de Studii Economice! Bine aţi venit în această zi
aniversară!
Aveţi prezentat aici, pentru mai multe informaţii, site-ul nostru, www.comert.ase.ro, alături
de site-ul instituţiei.
De ce la Facultatea de Comerţ? Pentru că vă iniţiază în profesiile din business.
De ce la Facultatea de Comerţ? Pentru că, încă din 1913, când a fost creată Academia noastră,
care se numea Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, termenul comerţ a fost
încă de acum 100 de ani în denumirea universităţii noastre.
Ca denumire, Facultatea de Comerţ există din anul 1951, acum doi ani am aniversat 60 de ani
de denumire neîntreruptă, de Facultate de Comerţ.
Absolvenţii noştri îşi aduc în continuare copiii în Facultatea de Comerţ, ceea ce înseamnă că
locurile pe care le-au ocupat, locurile de muncă acolo unde au ajuns să lucreze le-au plăcut,
sunt mulţumiţi, sunt încântaţi şi îşi aduc copii în continuare, chiar nepoţii. Tot spunea
domnul guvernator Mugur Isărescu zilele trecute, când am avut onoarea să-l avem aici alături
de noi în Aulă, că şi tatăl dumnealui a terminat Academia de Studii Economice, şi fiica sa a
terminat tot Academia de Studii Economice. Prin urmare, noi la Facultatea de Comerţ avem
generaţii de studenţi, de absolvenţi, care îşi aduc copiii în facultatea noastră.
De ce la Facultatea de Comerţ? Pentru că avem o specializare de administrare a afacerilor şi
pregătim, ulterior, în masterate, specialişti în domenii ca: business, turism, servicii,
managementul calităţii. Deci, cei care vă doriţi turism în cadrul Facultăţii de Comerţ regăsiţi
această specializare la masterat.
De ce la Facultatea de Comerţ? Pentru că programele noastre de masterat şi cele de cercetare
vă pregătesc atât pentru învăţământul universitar, în mod special, cât şi pentru cercetare.
Cele de specializare profesională sunt pentru absolvenţii noştri, iar cele complementare sunt
pentru cei care termină alte facultăţi, dar vin să facă un masterat complementar la noi. Avem
absolvenţi de la multe universităţi din ţară, care vin şi fac un masterat la Facultatea de
Comerţ. Un număr de studenţi impresionant am avut de-a lungul timpului în facultatea
noastră, iar 58 de cadre didactice sunt pregătite să vă înveţe, să vă deschidă către viitor, către
piaţa forţei de muncă.
Absolvenţii noştri dobândesc competenţe în multe domenii. Am selectat aici numai câteva
pentru dumneavoastră. Aveţi aici câteva discipline de specialitate, care se regăsesc alături de
disciplinele din trunchiul comun tuturor facultăţilor din Academia de Studii Economice:
există discipline de specialitate în anii de licenţă, urmând specializarea, după aceea, în cei doi
ani de masterat.
Aici avem o fotografie cu manifestările noastre ştiinţifice, cu olimpicii noştri. Aveţi
posibilitatea să participaţi la olimpiadele naţionale ale studenţilor economişti, sunt premii
interesante, sunt provocări deosebite. Avem studenţi olimpici, avem absolvenţi cu care ne
mândrim, avem şcoli de vară, în cadrul cărora vă puteţi dezvolta personal făcând şi turism,
învăţând mai multe, dar în acelaşi timp, şi distrându-vă.
În concluzie, vă aşteptăm la Facultatea de Comerţ pentru a vă înfăptui visele! Vă aşteptăm cu
drag alături de echipa noastră!
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Prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Mulţumim, doamnă Prodecan!
În continuare, îi invit pe domnii Prodecani Sebastian Ceptureanu şi Răzvan Corboş de la
Facultatea de Management!
Cuvântul lect. univ. dr. Sebastian Ceptureanu:
Bine aţi venit la Academia de Studii Economice şi la Facultatea de Management! La mulţi ani,
Academia de Studii Economice pentru suta de ani împlinită!
Facultatea de Management este, alături de Facultatea de Comerţ, una dintre cele mai vechi şi
mai de prestigiu facultăţi din Academia de Studii Economice. Practic, din denumirea sa
iniţială, Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, partea de industrie a fost
preluată de Facultatea de Management. În domeniul de studii este clasificată în prima
categorie, alături de toate celelalte facultăţi din cadrul Academiei de Studii Economice.
Ce aş vrea să subliniez ar fi, în primul rând, faptul că, totuşi, corpul nostru profesoral este
poate cel mai tânăr din cadrul Academiei. Avem cea mai tânără echipă managerială dintre
toate facultăţile din cadrul universităţii şi aici am ales să vă prezentăm câţiva dintre colegii
noştri, tineri cu mare perspectivă, deja specialişti recunoscuţi în domeniu.
Din punctul de vedere al organizării facultăţii, avem două departamente majore:
Departamentul de Management, cel care dă, în ultimă instanţă, denumirea facultăţii, şi
Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane.
Avem un set de programe de masterat extrem de puternic. Colegul nostru de la Facultatea de
Marketing spunea că tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru este marketing. Suntem de acord,
însă decizia ţine de partea managerială. Prin urmare, ceea ce veţi alege dumneavoastră ţine,
în ultimă instanţă, de profilul Facultăţii de Management.
Pentru ce vă pregătim, în esenţă? Pentru licenţă vă oferim două programe: un program în
limba română, programul tradiţional, aşa cum au toate celelalte facultăţi, şi, în premieră, un
program în limba engleză, aşa cum a fost prezentat şi în oferta Academiei de Studii
Economice, având 50 de locuri, şi care vă pregăteşte şi pentru continuarea studiilor în
România, dar noi sperăm şi în străinătate, la universităţi de prestigiu.
Pe partea de programe de masterat aş vrea să scot în evidenţă câteva elemente, câteva dintre
programe. În primul rând, este vorba de programul de masterat în management, cu o latură
foarte importantă legată de managementul proiectelor. Practic, domeniile noastre de
specializare se orientează spre antreprenoriat şi considerăm, sincer, că una dintre puţinele
modalităţi pe care ţara noastră le mai are la dispoziţie pentru a recupera decalajul faţă de alte
ţări este prin antreprenoriat, pe partea de managementul proiectelor şi pe partea de
consultanţă. În aceste domenii am făcut eforturi pentru a încheia parteneriate cu instituţii
sau organisme de prestigiu în domeniu. De exemplu, avem un parteneriat de lungă durată cu
Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România. Practic,
200 dintre studenţii noştri urmează practica de specialitate în IMM-uri din România şi
sperăm ca acest program să se permanentizeze în următoarea perioadă. De asemenea,
masteranzii noştri urmează şi practica de specialitate în consultanţă, printr-un parteneriat pe
care-l avem cu Asociaţia Consultanţilor în Management din România (AMCOR).
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Revenind însă la oferta noastră de studii de masterat, pe partea profesională vă oferim
programe în domeniul managementului şi marketingului internaţional, în domeniul
afacerilor şi managementului afacerilor, dar şi programe de strictă specializare, cum ar fi
managementul serviciilor de sănătate.
Pregătirea în management este extrem de importantă şi, dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă
în firmele puternice din lume, vedem că, practic, nu puteţi avea acces în tot ce înseamnă top
management fără specializări în domeniu. Avem chiar un program de MBA în cadrul
facultăţii, este vorba de programul INDE, realizat împreună cu o universitate din Franţa.
Pe lângă parteneriatele acestea cu AMCOR-ul, Ruskin Cambridge, cu Anglia, pe un program
european privind antreprenoriatul avem o serie întreagă de parteneriate cu reţele de
IMM-uri, cum ar fi reţelele NETIMM şi MANPRACT. Sunt destul de mulţi studenţi angajaţi
după finalizarea studiilor în urma programelor de practică sau a programelor de intrenship
ce sunt urmate în cadrul acestei facultăţi.
În consecinţă, vă aşteptăm în cadrul facultăţii noastre. Suntem convinşi că ceea ce avem de
transmis din punct de vedere profesional şi din punct de vedere uman vă va satisface în
totalitate. Vă mulţumim!
Prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Mulţumim domnilor Prodecani!
În continuare, o invit pe doamna Daniela Calu, Prodecan la Facultatea de Contabilitate şi
Informatică de Gestiune.
Prof. univ. dr. Daniela Calu:
Bună dimineaţa tuturor! La mulţi ani, ASE!
Am să îmi încep prezentarea din perspectiva a ceea ce veţi face după ce veţi absolvi Facultatea
de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, pentru că atuul facultăţii noastre este acela că vă
netezeşte calea către profesia contabilă. Ce înseamnă acest lucru? În niciun caz profesia
contabilă nu mai este ceea ce era, să zicem, în urmă cu 50 de ani, când se vorbea despre acel
contabil cu mânecuţe care tot încerca să întocmească documente şi diverse situaţii despre
ceea ce exista în viaţa unei firme. Astăzi vorbim despre un contabil modern, vorbim despre
cel ce comunică informaţii pentru luarea deciziilor, vorbim despre un ajutor important în
managementul unei întreprinderi. În acest sens, facultatea noastră are parteneriate cu
organismele profesiei contabile şi menţionez aici faptul că există un parteneriat încheiat cu
CAFR şi CECAR, iar absolvenţi facultăţii pot avea acces mai uşor la această profesie.
De asemenea, în plan internaţional ne mândrim cu faptul că suntem acreditaţi de către
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), ceea ce înseamnă că veţi putea fi
recunoscuţi la nivel internaţional şi aveţi un număr de examene care vă sunt echivalate pe
baza materiilor studiate în planul nostru de învăţământ.
De neglijat nu trebuie să fie faptul că facultatea vă asigură competenţe şi în domeniul
informaticii de gestiune, ceea ce reprezintă un nou trend din ce în ce mai solicitat pe piaţa
forţei de muncă.
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Nu în ultimul rând, meseria de contabil se află în topul celor mai căutate cinci profesii din
domeniu şi, deşi ne aflăm în plină criză economică, cererea a crescut, nu a scăzut.
Revenind la statutul de viitori studenţi al Facultăţi de Contabilitate şi Informatică de
Gestiune, vă oferim şi noi aceleaşi facilităţi în ceea ce priveşte studiul prin programele
Erasmus, implicarea în asociaţii profesionale, tabere studenţeşti etc., ca şi celelalte facultăţi.
Pentru a sintetiza cele spuse, vă prezentăm şi un filmuleţ al facultăţii.
Vă mulţumim şi vă aşteptăm la noi!
Prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Mulţumim, doamnă Prodecan!
Îl invit pe domnul Marian Dârdală, Prodecan al Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi
Informatică Economică!
Prof. univ. dr. Marian Dârdală:
Bună ziua! Şi eu vă spun bine aţi venit în cadrul universităţii noastre!
Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică vă oferă, de asemenea, la nivel
de programe academice, atât programul de licenţă şi programe de masterat, cât şi programe
de doctorat.
Legat de programul de licenţă, avem o anumită particularitate faţă de celelalte facultăţi, în
sensul că, la admitere, vă înscrieţi pe domenii de studii, adică aveţi posibilitatea să optaţi
pentru cibernetică, pentru informatică sau pentru statistică şi trebuie să cunoaşteţi că toate
trei fac parte din aceeaşi facultate.
După cum observaţi, programul de licenţă este structurat pe două cicluri, este vorba de
primele trei semestre, care formează un aşa-numit trunchi comun. Cu alte cuvinte, planul de
învăţământ este comun pentru cele trei specializări, după care următoarele trei semestre se
desfăşoară pe specializări: informatică economică, cibernetică economică, statistică.
Am simţit această necesitate de a evidenţia specializările încă din ciclul licenţă datorită
faptului că domeniile respective au luat amploare în economia reală, astfel încât informatica
economică vizează pregătirea specialiştilor pentru dezvoltare software, pentru proiectare şi
implementare de baze de date, pentru proiectare şi implementare de sisteme informatice ori
economice. Ca discipline reprezentative vă pot enumera pentru domeniul programare:
structuri de date, tehnologii web, multimedia, grafică computerizată. Pe partea de baze de
date avem: baze de date multimedia, baze de date spaţiale, baze de date distribuite, iar pe
partea de proiectare de sisteme informaţionale – proiectare de sisteme informatice.
Legat de cibernetică, specializarea urmăreşte să realizeze modelarea cu instrumente specifice,
cu instrumente matematice, a fenomenelor economice. Avem aici teoria jocurilor, a
sistemelor, modelarea sistemelor, teoria deciziei, cibernetică, macroeconomie,
microeconomie ş.a.m.d.
Partea de statistică se ocupă cu specializarea, în special cu observarea fenomenelor
economice prin prisma instrumentelor statistice şi analiza acestora. Este vorba de: sondaje şi
anchete, ca materii reprezentative, statistica populaţiei, cunoscută sub numele demografie,
statistică spaţială, statistică macroeconomică etc.
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La fel, nu insist pe numărul de studenţi. Cam aşa stau lucrurile, adică mulţi optează pentru
informatică, apoi pentru cibernetică, apoi pentru statistică.
Nici la programele de masterat nu insist, doar vă spun că puteţi continua studiul pe fiecare
specializare, deci vă sunt asigurate programe de masterat atât pentru informatică, cât şi
pentru cibernetică şi statistică.
La fel cum au spus şi colegii mei, avem parteneriate în programul Erasmus, vă oferim
posibilitatea de a face practică în producţie la firme renumite, cum ar fi: Microsoft, IBM,
Oracle, Ericson; instituţii publice de prestigiu, cum ar fi Institutul Naţional de Statistică,
Institutul de Prognoză.
În concluzie, ca să nu vă mai reţin cu mai multe amănunte, vă aşteptăm la facultatea noastră!
Vă mulţumim!

Prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Mulţumim!
Îl invit pe domnul Laurenţiu Frăţilă, Prodecan al Facultăţii de Administrare a Afacerilor, cu
predare în limbi străine!

Conf. univ. dr. Laurenţiu Frăţilă, Prodecan al Facultăţii de Administrare
a Afacerilor, cu predare în limbi străine:
Domnule Rector,
Domnule Preşedinte,
Dragi Colegi,
Stimaţi Invitaţi,
Permiteţi-mi să prezint în câteva minute Facultatea Administrare a Afacerilor, cu predare în
limbi străine, din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
Creată în 1990, Facultatea noastră formează specialişti în domeniul administrării afacerilor.
Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că aici, studenţii acumulează cunoştinţe necesare pentru
crearea şi dezvoltarea unei afaceri. Totodată, FABIZ permite şi dezvoltarea de cariere în
companii puternice, multinaţionale. Ne mândrim să afirmăm că am ajuns în prezent să
trimitem anual pe piaţa muncii, la finalizarea ciclului de masterat, peste 300 de specialişti
care sunt rapid integraţi în sectorul industrial, bancar, distribuţie, comunicaţii, servicii de
consultanţă, ca să enumerăm doar câteva dintre ele.
De ce să alegeţi FABIZ?
În primul rând, pentru că facultatea are un curriculum compatibil cu cel al unor universităţi
de prestigiu din Europa şi SUA. Apoi, pentru că studenţii pot urma cursurile într-una din cele
trei secţii ale facultăţii: secţia cu predare în limba engleză, cea cu predare în limba franceză şi
cea cu predare în limba germană. Pentru că, la absolvirea ciclului de licenţă, , fiecare student
va cunoaşte cel puţin două limbi de circulaţie internaţională (engleză - franceză, engleză –
germană, franceză – germană). Apoi, pentru că facultatea dispune de cadrele didactice tinere,
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dinamice, absolvenţi ai unor universităţi de prestigiu din Statele Unite, Europa sau Asia şi cu
rezultate de cercetare remarcabile. Ei predau discipline interesante cum ar fi: economie,
finanţe, contabilitate, drept, informatică de gestiune, marketing, management, statistică,
asigurări, analiză economico-financiară şi/sau limbi străine. Sau pentru că orice candidat
poate alege unul dintre programele de studii din oferta facultăţii: există trei programe de
licenţă (cu specializarea administrarea afacerilor) în engleză, franceză, germană; trei
programe de master în antreprenoriat şi administrarea afacerilor (în engleză, franceză,
germană); un program de masterat complementar, în limba engleză; un masterat de
cercetare – Business research; un program MBA Româno-German, acreditat internaţional de
FIBA şi cu dublă diplomă, (diplomă ASE şi diplomă din partea Universităţii de Ştiinţe
Economice din Gelsenkirchen, Germania) şi un program de de tip MBA pe domeniul
energetic. Este util de reţinut că orice student poate candida şi beneficia de mobilităţi de
studiu în cadrul programelor Erasmus şi Socrates. Şi pentru cei care doresc să studieze mai
mult, există posibilitatea să urmeze Şcoala Doctorală în specializarea Administrarea
afacerilor şi să întreprindă cercetări în domeniul antreprenoriatului, capitalului intelectual şi
managementului strategic. Şi, deloc de neglijat, ne desfăşurăm activitatea într-un imobil
plăcut, în care dispunem de toate condiţiile necesare activităţii de învăţare.
În plus, activitatea ştiinţifică din cadrul facultăţii ne permite să organizăm anual o conferinţă
internaţională pentru excelenţă în afaceri – Business Excelence şi să edităm o revistă de
management şi marketing, cotată foarte bine în opt baze de date internaţionale.
Pentru cei interesaţi, găsiţi informaţii utile pe site-ul facultăţii Administrarea Afacerilor, cu
predare în limbi străine, la adresa: www.fabiz.ase.ro. Suntem convinşi că după ce ne veţi
cunoaşte mai bine veţi dori să vă alăturaţi studenţilor FABIZ şi vă aşteptăm cu nerăbdare şi
interes. Vă doresc mult succes şi vă mulţumesc!

Prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
Aţi văzut, aţi audiat propunerile noastre de programe, oferta educaţională, vreau să le
mulţumesc colegilor mei, domnilor Decani şi Prodecani prezenţi aici.
Aş dori să ştiu dacă sunt întrebări din partea dumneavoastră. Clarificări? Să înţeleg că nu
sunt şi asta mă face să cred că vă grăbiţi să ajungeţi şi la lecţiile de pregătire.
Dacă nu sunt întrebări, urmează decernarea diplomelor pentru profesorii de liceu, după care
vom încheia cu imnul Gaudeamus, pentru a închide serbarea festivă de astăzi.
Avem o expoziţie de pictură pe holul spre bibliotecă. La etajul 2, în faţa intrării în Aulă, se
află Muzeul ASE pe care l-am deschis de câteva zile. Puteţi să faceţi şi alte vizite, unde doriţi
dumneavoastră în universitate. Avem deja lecţiile de pregătire, care sunt în desfăşurare.
Prin urmare, vreau să vă mulţumesc încă o dată pentru că aţi avut amabilitatea şi interesul să
veniţi la universitatea noastră, să ne cunoaşteţi mai bine şi nu uitaţi că oricând vă stăm la
dispoziţie cu alte informaţii suplimentare, astfel încât să alegeţi varianta cea mai potrivită
pentru dumneavoastră.
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În concluzie, vă spun că toate facultăţile universităţii noastre sunt foarte bune.
Aşa cum aţi văzut, programele noastre de studii sunt pe primul loc în domeniul economic în
România. Facem un pas important spre internaţionalizarea universităţii cu aceste şase
programe noi în limba engleză, vă aşteptăm cu toată deschiderea şi vrem să vă oferim condiţii
bune de studiu, de pregătire, de petrecere a timpului liber, aşa cum aţi văzut în prezentările
de astăzi.

Prof. univ. dr. Răzvan Zaharia, Preşedintele Senatului universitar
al Academiei de Studii Economice din Bucureşti:
O să-l rog acum pe domnul Rector să coboare de la prezidiu, pentru a fi mai aproape de
distinşii profesori care ne onorează cu prezenţa. Eu o să citesc lista invitaţilor, profesori de
liceu, în ordine alfabetică, să nu se supere nimeni. Se decernează diplome de participare:
domnului profesor Daniel Bădulescu de la Grupul Şcolar Economic Administrativ
„Mircea Vulcănescu”, doamnei profesoare Camelia Chitcă de la Colegiul Economic
„A. D. Xenopol”, doamnei profesoare Ioana Irinel Chiran de la Colegiul Naţional
„Iulia Haşdeu”, doamnei profesoare Teodora Chiac de la Şcoala Superioară Comercială
„Nicolae Kreţulescu”, domnului profesor Ioan Gogoloi de la Colegiul Economic
„Virgil Madgearu”, doamnei profesoare Alina Gheuca de la Colegiul Naţional
„Mihail Cantacuzino” din Sinaia, doamnei profesoare Maria Alexandra Gălbează de la
Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, domnului profesor Constantin Negulescu de la
Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, doamnei profesoare Camelia Panciu de la Şcoala
Superioară Comercială „Nicolae Kreţulescu”, doamnei profesoare Cristina Pop de la Grupul
Şcolar Economic Administrativ „Mircea Vulcănescu”, doamnei profesoare Gheorghiţa Pascu
de la Colegiul Economic „A. D. Xenopol”, doamnei profesoare Isabela Panaite de la Colegiul
Naţional „Gheorghe Şincai”, doamnei profesoare Luminiţa Popescu de la Colegiul Naţional
„Mihai Eminescu”, doamnei profesoare Florina Ruse de la Colegiul Naţional Bilingv
„George Coşbuc”, doamnei profesoare Marilena Stancu de la Colegiul Economic
„Virgil Madgearu” , doamnei profesoare Florenţa Ştefan de la Grupul Şcolar Economic
Administrativ „Mircea Vulcănescu” şi domnului profesor George Zidu de la Liceul Teoretic
„Dimitrie Bolintineanu”.
Dacă cumva sunt şi alţi profesori pe care i-am omis din această listă, îi rugăm să ne
contacteze pentru a scrie diplomele respective.
De asemenea, îi rugăm pe colegii noştri şi pe profesorii din licee să accepte invitaţia noastră
la o cupă de şampanie.
Vă mulţumim!
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EVENIMENTE CULTURALE ŞI SPORTIVE STUDENŢEŞTI
Flash Mob Hug ASE

În data de 6 aprilie 2013, începând
cu ora 16, câteva sute de studenţi
ai Academiei de Studii Economice
din Bucureşti s-au reunit în
Piaţa Romană pentru a forma un
lanţ uman ce a înconjurat
Palatul Rectoratului ASE, clădirea
„Ion
N.
Angelescu”.
Prin
intermediul acestui eveniment,
studenţii au transmis universităţii
şi comunităţii acesteia gândurile
lor bune la ceas aniversar printr-o
„îmbrăţişare”. Totodată aceştia au
cântat „La Mulţi Ani!” Academiei
de Studii Economice din Bucureşti
chiar în ziua în care, în urmă cu un
secol, Regele Carol I a semnat Decretul Regal de înfiinţare a Academiei de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale.
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Meciuri demonstrative de fotbal
Pentru ca fotbalul să fie iubit şi practicat de studenţii care au pasiunea desfăşurării de
activităţi extracurriculare şi nu numai, Clubul Sportiv din cadrul Uniunii Studenţilor
Academiei de Studii Economice din Bucureşti le oferă periodic acestora posibilitatea de a
cunoaşte vedete sportive şi de a le vedea pe teren. Cu ocazia aniversării Centenarului
universităţii, au fost alături de noi: Miodrag Belodedici, Jean Vlădoiu, Bogdan Stelea,
Ionuţ Lupescu, Narcis Răducan, Teia Sponte, Valeriu Argăseală, Helmuth Duckadam,
Edi Petroşel, Dan Bittman, Andrei Duban, Romică Ţociu, Mihai Mitoşeru, Victor Yila,
Mihai Georgescu, Mihai Ionescu etc. Pe lângă cei menţionaţi, studenţii şi profesorii
ASE au primit vizita staff-ului echipei Steaua Bucureşti, formată din antrenorul
Laurenţiu Reghecampf, secunzii Cristian Ţermure şi Anton Petrea, portarul Eugen Nae,
team-managerul Marius Ianuli, managerul general Mihai Stoica şi foştii jucători Iulian Miu şi
Ionuţ Luţu.
Cupa Economistul la streetball
Streetball este un sport relativ nou în România, studenţii fiind promotorii acestui sport foarte
căutat şi promovat peste ocean. Streetball este o copie în miniatură a baschetului, diferenţa
fiind dată atât de spaţiul în care se desfăşoară jocul, cât şi de numărul de participanţi. Fiind
un sport neconvenţional, regulile pot fi stabilite de comun acord între cei care joacă. Cupa
Economistul la streetball, organizat de Clubul Sportiv, s-a desfăşurat în complexul studenţesc
Belvedere Nou. Echipele care au evoluat au fost formate din trei jucători, sistemul practicat
fiind asemănător unui joc de cupă, cu meciuri eliminatorii. Imboldul practicării acestui sport
de cât mai mulţi studenţi sau cadre didactice este dat de noutatea sportului, de posibilităţile
multiple de a juca şi de înclinaţia către baschet a acestei categorii de vârstă.
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BALUL COMUNITĂŢII ASE, COMPLEX MOXA
Cu prilejul Centenarului ASE, s-a organizat în Cantina Moxa un prilej de socializare a
personalului universităţii noastre. La scurt timp după debutul acestui eveniment, Rectorul
Academiei de Studii Economice din Bucureşti, domnul prof. univ. dr. Pavel Năstase,
a anunţat cu regret decesul prof. univ. dr. Ion Roşca, Rector al Academiei în perioada
2004-2012, ceea ce a dus la sistarea Balului comunităţii ASE.
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Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine
Activităţi

Perioada de desfăşurare

Modalităţi de intensificare a parteneriatului dintre universitate
şi mediul de afaceri

4 aprilie 2013

Pasul către universitate se pregăteşte în liceu

4 aprilie 2013

Conferinţa „Business Excellence”

18-20 octombrie 2013

Şcoala de vară

15 august-14 septembrie 2013

Ziua Porţilor Deschise

1-6 aprilie 2013

Facultatea de Administraţie şi Management Public
Activităţi

Perioada de desfăşurare

Seminarul „Parteneriatul public privat – soluţie pentru serviciile
publice de alimentare cu apă şi canalizare,
în contextul crizei economice”

10 octombrie 2012

Dezbaterea „Eficientizarea serviciilor de energie
la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti”

1 noiembrie 2012

Dezbaterea „Administraţia publică încotro?”
Profesor invitat: prof. univ. dr. André Cabanis, vicepreşedinte
al Universităţii Toulouse – Capitole, Franţa, şi doctor honoris
causa al Academiei de Studii Economice din Bucureşti

4 aprilie 2013

Întâlnirea comunităţii ALUMNI cu foşti studenţi şi actuali
profesori, care au studiat/predat la FAMP

5 aprilie 2013

Ziua facultăţii şi Ziua Porţilor Deschise

30 mai 2013

A IX-a ediţie a Conferinţei Internaţionale de Administraţie
şi Management Public "Governance and management
in a globalized context"

17-18 iunie 2013

Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
Activităţi

Perioada de desfăşurare

Expoziţie de manuale şi carte didactică elaborate
de profesorii facultăţii

aprilie 2013

Întâlnire cu absolvenţi de prestigiu ai facultăţii

4 aprilie 2013

Conferinţa ştiinţifică internaţională de informatică economică

25-28 aprilie 2013
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Activităţi

Perioada de desfăşurare

Întâlnire cu foşti profesori ai facultăţii
care predau în străinătate

4 aprilie 2013

Editare materiale promoţionale (mapă, pix, stick etc.)

aprilie 2013

Workshop privind dezvoltarea învăţământului statistic românesc

22 martie 2013

Workshop tematic "Nonparametric Frontier Analysis:
Recent Theoretical Developments and Applications"

3-4 aprilie 2013

Workshop tematic RO - CH: Energia şi dezvoltarea durabilă

24 aprilie 2013

Facultatea de Contabilitate şi Informatica de Gestiune
Activităţi

Perioada de desfăşurare

Trecut, prezent şi viitor în cercetarea contabilă din România
(masă rotundă cu participarea profesorilor de la CIG,
a doctoranzilor şi profesorilor invitaţi din afara ASE)

4 aprilie 2013

„Rememorarea istoriei contabilităţii româneşti”
(masă rotundă cu participarea profesorilor de la CIG,
masteranzilor şi a unor invitaţi care au jucat un rol-cheie
în reforma contabilităţii)

4 aprilie 2013

„Profesia contabilă încotro?” (masă rotundă cu participarea
profesorilor de la CIG şi a reprezentanţilor mediului
de afaceri şi organismelor profesiei contabile)

4 aprilie 2013

„CIG ASE – trecut, prezent şi viitor”
(întâlnire cu foşti absolvenţi)

2 aprilie 2013

Gala profesorului de contabilitate (premiere)

5 aprilie 2013

Conferinţa internaţională
"Accounting and Management Information Systems"

12-13 iunie 2013

Facultatea de Comerţ
Activităţi

Perioada de desfăşurare

„Excelenţa în business prin produse şi servicii”
Organizator: Departamentul Business,
Ştiinţele consumatorului şi Managementul calităţii

4 aprilie 2013

„Integrarea durabilă a zonelor turistice fragile”
Organizator: Departamentul de Turism şi Geografie

4 aprilie 2013

Lansare de carte: Istorie şi comerţ. O (scurtă) istorie ilustrată

4 aprilie 2013
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Perioada de desfăşurare

a învăţământului de comerţ de la Academia de Studii Economice
din Bucureşti, autor: prof. univ. dr. Nicolae Lupu
Workshopul „Degustarea vinului ca exerciţiu de cultură”
în cadrul Târgului de Turism al României

16 noiembrie 2013

„Întâlniri între generaţii”: promoţia Merceologie 1963-2013,
promoţia Comerţ 1983-2013 şi promoţia Economia Serviciilor
de Administraţie Publică 1993-2013

noiembrie 2013

Conferinţa internaţională de turism „Contemporary approaches
and challenge of tourism sustainability”

13-16 noiembrie 2013

Facultatea de Economie
Activităţi

Perioada de desfăşurare

Conferinţa ştiinţifică internaţională

22-23 noiembrie 2013

Întâlnire festivă cu foşti absolvenţi ai facultăţii, mari personalităţi

9-10 aprilie 2013

Expoziţie de carte „Mari profesori ai departamentelor Economie,
Doctrine şi Pedagogie”

10 aprilie 2013

Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului
Activităţi

Perioada de desfăşurare

Ziua Porţilor Deschise. Întâlnire cu reprezentanţi ai liceelor
din Bucureşti şi din ţară (elevi şi profesori)

9 martie 2013

Întâlnire cu absolvenţii facultăţii

2 aprilie 2013

„Fii profesor pentru o zi /Fii decan pentru o zi /
Fii student pentru o zi”

4 aprilie 2013

Întâlnire cu profesorii pensionari şi profesorii colaboratori.
Acordare de diplome aniversare

2 aprilie 2013
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Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori
Activităţi

Perioada de desfăşurare

Conferinţa „Servicii bancare”, organizată în cadrul seriei
de conferinţe "New challenges in the financial world"
cu partenerul FABBV, Libra Bank

25 februarie-1 martie 2013

Conferinţa „Idei inovatoare de reformă fiscală”, organizată
în cadrul seriei de conferinţe "New challenges in the financial
world" cu partenerul FABBV, ARSIT

4-8 martie 2013

Conferinţa „Cheia succesului în viaţă” organizată
în cadrul seriei de conferinţe "New challenges in the financial
world" cu partenerul FABBV, UniCredit Tiriac Bank

11-15 martie 2013

Conferinţa internaţională "Finance and Banking Conference FI BA 2013"

28-29 martie 2013

Workshop exploratoriu: „Perfecţionarea instrumentelor
bugetare pentru a răspunde provocărilor economice actuale”

5, 6 şi 8 aprilie 2013

Facultatea de Management
Activităţi

Perioada de desfăşurare

Lansare de carte: Management

4 aprilie 2013

Masa rotundă cu reprezentanţii mediului de afaceri

4 aprilie 2013

Workshop „Managementul în societatea contemporană”
(participanţi: profesori ASE, membri ai Societăţii Academice
de Management din România – SAMRO, doctoranzi)

4 aprilie 2013

Facultatea de Marketing
Activităţi

Perioada de desfăşurare

Ziua Porţilor Deschise

4 aprilie 2013

Zilele Marketingului – eveniment al comunităţii academice
şi de afaceri

4 aprilie 2013

Lansarea în activitatea a unei asociaţii academice
şi profesionale de marketing

4 aprilie 2013

Organizarea unei expoziţii de carte de marketing şi business

4 aprilie 2013
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Perioada de desfăşurare

Organizarea unei competiţii academice de marketing destinate
studenţilor ASE

4 aprilie 2013

Organizarea unor competiţii sportive dedicate membrilor
comunităţii academice ASE

5 aprilie 2013

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale
Activităţi
Masa rotundă „Educaţia pentru comerţ exterior şi mediul
de afaceri global”

Perioada de desfăşurare
3 aprilie 2013

Lansare de carte:
Personalităţi şi instituţii economice româneşti –
valoare adăugată la identitatea europeană
Istoria limbilor moderne în ASE. O perspectivă centenară

2-4 aprilie 2013

Culturi şi organizaţii. Softul mintal
Logica argumentului economic
Workshop „Antreprenor internaţional”

mai 2013

ReStart ASE

4 aprilie 2013

Dor de ASE

4 aprilie 2013

Serie de dezbateri publice
„Cauzele crizei – abordări conceptuale polemice”

martie, aprilie, mai 2013
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Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine
Activităţi
Concurs de şah rapid

Perioada de desfăşurare
4 aprilie 2013

Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
Activităţi

Perioada de desfăşurare

Expoziţie de fotografie şi proiecţii privind istoria facultăţii
(inclusiv CD)

aprilie 2013

Concurs profesional ştiinţific studenţesc
„Cel mai bun programator”

4 aprilie 2013

Conferinţa ştiinţifică studenţească

6 aprilie 2013

Activităţi sportive cu participarea unor echipe de studenţi
şi profesori (fotbal, tenis, şah etc.)

6 aprilie 2013

Facultatea de Contabilitate şi Informatica de Gestiune
Activităţi
Expoziţie de fotografie „Student la CIG”

Perioada de desfăşurare
1-5 aprilie 2013

Facultatea de Economie
Activităţi

Perioada de desfăşurare

Eveniment artistic susţinut de studenţii facultăţii

11-13 aprilie 2013

Meci de fotbal între echipa facultăţii şi stafful tehnic
al echipei Steaua Bucureşti

6 aprilie 2013

Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului
Activităţi

Perioada de desfăşurare

Lansarea oficială a asociaţiei studenţeşti a facultăţii

4 aprilie 2013

Organizarea unei expoziţii cu produse hand-made,
realizate de studenţi

29 martie-5 aprilie 2013

„Fii profesor pentru o zi /Fii decan pentru o zi /
Fii student pentru o zi”

4 aprilie 2013

Concursuri studenţeşti

30 martie 2013

Bal mascat caritabil „Sărbătoarea soarelui”

30 martie 2013

Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori
Activităţi
Sesiunea ştiinţifică a studenţilor facultăţii FABBV –
„ABC-ul lumii financiare”

Perioada de desfăşurare
12-13 aprilie 2013
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Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale
Activităţi

Perioada de desfăşurare

Concurs de eseuri pe teme economice, în parteneriat
cu TUD Business Consulting

18 februarie-3 aprilie 2013

Concurs de fotografie, urmat de expoziţia cu vernisaj
„ASE 100 fotografii de azi şi documente istorice”

1-30 martie 2013

Programul manifestărilor studenţeşti
Eveniment

Data / perioada
de desfăşurare

Organizator

Locul
de desfăşurare

Ora

Aerobic pentru toţi

februarie - mai

USASE
prin intermediul
Clubului Sportiv

etaj I, sala
de sport
din str. Cihoski

19:30-20:30

ASE Open Tennis

23 februarie;
2, 9, 16, 23 martie;
7, 13, 20, 27 aprilie;
18, 25 mai;
1 iunie

USASE,
prin intermediul
Clubului Sportiv

etaj II, sala
de sport
din str. Cihoski

10:00

Board Games

24 februarie,
31 martie,
7 aprilie,
26 mai

USASE,
prin intermediul
Clubului Sportiv

Cantina Moxa

17:00 21:00

Târg hand-made

25 februarie8 martie

USASE,
prin intermediul
Clubului
pentru sănătate
şi implicare socială

etaj I, clădirea
„M. Eminescu”

09:00-16:00

Gala Ligii
Economistului

27 februarie

USASE,
prin intermediul
Clubului Sportiv

Aula Magna

19:00

Liga Economistelor

27 februarie15 martie

USASE,
prin intermediul
Clubului Sportiv

Clădirea
„I. N. Angelescu”

10:00-15:00

Filme aniversare
„La mulţi ani ASE!”

martie-aprilie

USASE,
prin intermediul
Senatului Studenţilor

Seara filmului
în ASE

14 martie –
The Brussels
Business
28 martie –
Condamnat la viaţă
4 aprilie –
Poziţia copilului
18 aprilie –
Peste dealuri
23 mai – Despre
oameni şi melci

USASE,
prin intermediul
Clubului
pentru Cultură

Amfiteatrul I

18:00-21:30

ANEXA 2

Eveniment

Data / perioada
de desfăşurare

Organizator
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Locul
de desfăşurare

Ora

ASE Quest

9 martie-31 aprilie

USASE,
prin intermediul
Direcţiei
Interculturalitate
şi mobilităţi
internaţionale
din cadrul Senatului
Studenţilor

Donează sânge
pentru viaţă!

11-15 martie

USASE,
prin intermediul
Clubului pentru
sănătate şi implicare
socială

etaj II, clădirea
„I. N. Angelescu”

Liga / Cupa /
Supercupa
Economistului
la fotbal mixt

16, 23, 30 martie;
6, 13, 20, 27 aprilie;
18, 25 mai

USASE,
prin intermediul
Clubului Sportiv

Terenurile
10:00-16:00
sintetice, complex
Sportul Studenţesc
(Regie).

100 pentru ASE

18 martie-24 aprilie

USASE

08:00-13:00

100 lucruri
18 martie-7 aprilie
pe care trebuie
să le ştii despre ASE

USASE

Tir cu arcul

27 martie

USASE,
prin intermediul
Clubului Sportiv

Magazin
Decathlon
(Bd. Iuliu Maniu)

16:00-19:00

Clubul Studenţilor
Diplomaţi (CSD)

28 martie-18 aprilie

ASER

Aula Magna
(28 martie)

13:30-16:30

Academia Speranţei 6-27 aprilie

SiSC

Campionat
de baschet –
Sala de sport
din str. Cihoski
(13 aprilie)

10:00-16:00

Proud

2-4 aprilie

BOS România

2 martie –
Hotel LevOr
3 martie Hotel LevOr
4 martie –
Casa RAF

2 martie12:00-17:30
3 martie12:00-18:30
4 martie12:00-16:00

Petrecere Miss &
Mister ASE 100

4 aprilie

USASE,
prin intermediul
Senatului Studenţilor

Biavatti Balroom

22:00

Pasi ASE 100

4 aprilie

USASE,
prin intermediul
Senatului Studenţilor

Metrou RomanăBastiliei-Moxa

ASE ŞAH

4 aprilie

USASE,

Clădirea

14:00-18:00
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Eveniment

Data / perioada
de desfăşurare

Organizator

Locul
de desfăşurare

Ora

prin intermediul
Clubului Sportiv

„Victor Slăvescu”

Expoziţie fotografică 4 aprilie

USASE

Parterul clădirii
„I. N. Angelescu”

12:00

ASE vs. Oncescu

5 aprilie

USASE,
prin intermediul
Clubului Sportiv

parter, sala
de sport
din str. Cihoski

14:00-18:00

Meciuri
demonstrative
de fotbal

6 aprilie

USASE,
prin intermediul
Clubului Sportiv

Teren sintetic,
Facultatea
de Drept

11:00-17:00

Flash Mob "Hug
ASE"

6 aprilie

USASE

Piaţa Romană

16:00

Cupa Economistului 6, 14, 21, 28 aprilie; 2 USASE
la streetball
iunie
prin intermediul
Clubului Sportiv

Curtea
complexului
Belvedere Nou

17:00-21:00

Campionate
E-Games

7 aprilie,
17-19 mai

USASE
prin intermediul
Clubului Sportiv

Cantina Moxa

17:00-21:00

Tur biciclete

7 aprilie

USASE,
prin intermediul
Clubului Sportiv

Piaţa RomanăGriviţa-MoxaBelvedere

12:00-15:00

Cross ASE 100

8 aprilie

USASE,
prin intermediul
Clubului Sportiv

Parcul Herăstrău

12:00-15:00

ASE Hot Wheels

8 aprilie

USASE,
prin intermediul
Clubului Sportiv

Parcul Herăstrău

16:00-18:00

Cupa Economistului 8-10 aprilie
la volei

Departamentul
de Educaţie Fizică
şi Sport

Sala de sport
din str. Cihoski

Colorimetrul cultural 8-14 aprilie

VIP România

Spring IT

SiSC

8-19 aprilie

Personal
8-21 aprilie
Development School

VIP România

Visual Playground

8-21 aprilie

VIP România

AIESEC Academy

8-29 aprilie

AIESEC Bucureşti

Risk Management

9 - 12 aprilie

VIP România

Serile Teatrului
studenţesc

9 - 13 aprilie

SiSC

IT is Business

11-12 aprilie

BOS România

Sala 2013

9:00-16:30

Aula Magna
(deschidere),
diverse săli ASE
(workshopuri)

Deschidere:
10:00-13:30

CCSB

14:00-20:00

ANEXA 2

Eveniment
Cinema sport

Data / perioada
de desfăşurare

Organizator

12, 23, 24, 30 aprilie; USASE,
1, 2, 15, 25 mai;
prin intermediul
1 iunie
Clubului Sportiv

Campionate sportive 14, 21, 28 aprilie
de weekend

USASE,
prin intermediul
Clubului Sportiv

Good 2 Go

15-20 aprilie

VIP România

Onlined

15-29 aprilie

VIP România

ASE Talent Show

15 aprilie-15 mai

USASE

Changemakers

15 aprilie - 3 mai

ASER
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Locul
de desfăşurare

Ora

Curtea
complexului
Belvedere Nou

20:00-00:30

Complexul
Belvedere Nou

17:00 22:00

14:00-17:00

Expoziţie "vintage" / 15-19 aprilie
obiecte de epoca

USASE,
prin intermediul
Senatului Studenţilor

Etajul II
al clădirii
„I. N. Angelescu”

Impact Marketing
School

20-29 aprilie

VIP România

Economics through
a Macrofying Glass

24 aprilie-2 mai

VIP România

The Diplomatic
Agenda

26-30 aprilie

VIP România

Sărbătoare
în Casa studenţilor
economişti

13-17 mai

USASE

Jocuri distractive
de weekend

19 mai-2 iunie

Bucharest Summer
University,
ediţia a IX-a

11-25 august

USASE,
prin intermediul
Senatului Studenţilor

Complex Moxa

Concert în aer liber
ASE 100

5 octombrie

USASE,
prin intermediul
Senatului Studenţilor

Complex
Belvedere Nou

Anexa 3






Bustul lui Nicolae D. Xenopol, ctitorul ASE
Expoziţia exterioară de fotografii
„Oameni care au fost Dascăli şi Magiştri”
Plăci memoriale
Distincţii, diplome, însemne, invitaţii realizate
de Academia de Studii Economice din Bucureşti
cu ocazia Centenarului ASE
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ANEXA 3

Bustul lui Nicolae D. Xenopol
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Expoziţia exterioară de fotografii „Oameni care au fost Dascăli şi Magiştri”
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ANEXA 3

Placa memorială dedicată Centenarului ASE
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Placa memorială dedicată primului Rector al universităţii noastre, Anton Davidoglu

Placa de inaugurare a „Clădirii bibliotecii”,
redezvelită cu ocazia Centenarului ASE

ANEXA 3

Placheta aniversară Centenar ASE
(faţă-verso)

231

CENTENAR ASE. MEMORII ŞI DOCUMENTE

Diploma „Virgil Madgearu”
(exterior)
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Diploma „Virgil Madgearu”
(interior)

ANEXA 3
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Diploma „Virgil Madgearu” cu Medalie de aur
(exterior)
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Diploma „Virgil Madgearu” cu Medalie de aur
(interior)

ANEXA 3
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Medalia de aur „Virgil Madgearu”
(avers)

Medalia de aur „Virgil Madgearu”
(revers)

ANEXA 3

Diploma „Cecilia Cuţescu-Storck” acordată personalităţilor implicate
în proiectul de spiritualizare şi educaţie prin cultură a studenţilor
(faţă-verso)
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Premiul acordat pentru cercetare ştiinţifică de excelenţă
(faţă-verso)

ANEXA 3

Diploma aniversară acordată salariaţilor ASE
(faţă-verso)
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Invitaţia la Balul comunităţii ASE, organizat cu ocazia Centenarului ASE

Insigna acordată salariaţilor ASE

Anexa 4

•
•

Distincţii oferite Academiei de Studii Economice din Bucureşti
cu ocazia Centenarului
Emisiuni filatelice şi numismatice, prilejuite de Centenarul ASE
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Ordinul şi Medalia „Meritul pentru Învăţământ” în gradul de Comandor
decernate de Preşedintele României, Traian Băsescu,
Academiei de Studii Economice din Bucureşti cu ocazia Centenarului
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Decoraţia Regală „Nihil Sine Deo” oferită de Majestatea Sa Regele Mihai I
(avers-revers)
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Diploma aniversară „Meritul Academic”
conferită de Academia Română cu ocazia Centenarului ASE
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Diploma aniversară „Nicolae Iorga” şi placheta
decernate de Ministerul Educaţiei Naţionale cu ocazia Centenarului ASE

246

247

ANEXA 4

Emisiune filatelică aniversară, prilejuită de Centenarul ASE
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Emisiune numismatică a BNR, prilejuită de Centenarul ASE
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