
   

MESAJUL RECTORULUI 
Dragi prieteni, 
Este o onoare să ne bucurăm împreună de împlinirea a 110 ani de la înființarea primei și celei mai performante 
universități de profil economic și administrație publică din România. Ne mândrim cu această vârstă, pentru că ea este 
oglinda luminoasă a eforturilor depuse de zecile de generații de cadre didactice și de cei peste 350 000 de absolvenți, care 
au slujit onest țara, dezvoltarea ei, dinamica progresului și a bunăstării oamenilor ei. „Această Academie trebuie să 
devină un focar în jurul căruia să se concentreze şi de care să depindă întreaga activitate economică”, spunea pe 1 
noiembrie 1913, în cuvântul de deschidere a cursurilor proaspăt înființatei universități, primul Rector al Academiei de 
Înalte Studii Comerciale și Industriale, profesorul Anton Davidoglu, matematician de reputație internațională. 
Standardelor înalte, stabilite de înaintașii cei mai reprezentativi, precum ctitorul nostru, Nicolae D. Xenopol, prim-
ministrul Titu Maiorescu, iluștrii profesori și rectori Stanislas Cihoski, Ion Răducanu, Gheorghe Taşcă, Virgil Madgearu, 
Nicolae Iorga, Victor Slăvescu, le-au răspuns generații și generații de cadre didactice, la loc de cinste numărându-se 
Nicolae N. Constantinescu, Emilian Dobrescu, Iulian Văcărel, Vladimir Trebici, Alexandru Gheorghiu, Gheorghe Dolgu, 
mulți alții. 
La 110 ani de excelență academică suntem o comunitate puternică, cu peste 25 000 de membri, un brand cu notorietate, 
cu aspirații ambițioase, conștient de răspunderea ce îi revine în formarea oamenilor integri, dedicați profesional și frumoși 
sufletește, care să poarte cu ei în timp, prin viață, valorile pe care Alma Mater își propune să le transmită prin ei de aici, din 
inima Bucureștiului, din Piața Romană, de la kilometrul zero al învățământului economic superior din România, către 
viitorul societății noastre și al tinerilor de mâine! 
Cu încredere și emoție, ca mândru alumni al său, urez „La Mulți Ani!” Academiei de Studii Economice din București!  
Vivat, Crescat, Floreat! 
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