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Stimați membri ai comunității universitare,  

Dragi studenți, 

 

În aceste momente deosebite ar trebui să ne reamintim că Academia de Înalte Studii 

Comerciale și Industriale a fost fondată și a funcționat în primii săi ani în condiții cel puțin 

comparabile cu cele pe care le trăim noi în această perioadă, iar membrii de atunci ai 

comunității universitare ne-au dovedit că greutățile pot fi depășite. 

Pe fondul unor circumstanțe internaționale, europene și naționale dintre cele mai preocupante, 

facem apel la toți membrii comunității noastre universitare să își păstreze calmul, luciditatea, 

optimismul și determinarea astfel încât, respectând rigorile impuse de Starea de Urgență, să 

ne continuăm toate proiectele profesionale, științifice și organizaționale în condiții cât mai 

firești.  

Credem că ați luat notă în timp real de faptul că, deși condițiile în care trebuie să funcționăm 

s-au schimbat destul de mult, conducerea ASE, dar și cele ale facultăților, departamentelor și 

compartimentelor funcționale ale universității noastre acționează cu profundă determinare, și 

eficient coerent și vă asigurăm că se va proceda la fel și în perioada care urmează. 

Am luat notă cu satisfacție de mobilizarea cadrelor didactice și a studenților pentru identificarea 

celor mai eficiente modalități de relaționare profesională și științifică și, în ciuda câtorva 

scurtcircuite care au apărut în prima zi de funcționare a platformei online, justificabile din punct 

de vedere tehnologic, cursurile și seminariile se desfășoară conform graficului activităților și 

de cea mai bună calitate. Este încă o dovadă a unității care definește comunitatea noastră 

universitară și a creativității deosebite a membrilor acesteia.  

Ne exprimăm convingerea că avem de învățat cu toții să conviețuim și în condiții de criză și 

că, pentru ca acest proces să fie unul reciproc benefic, trebuie să ne dovedim umani,  

responsabili, riguroși, disponibili, dedicați obiectivelor noastre strategice comune, înțelegători 

față de anumite disfuncționalități obiective, plini de speranță în îmbunătățirea climatului extern 

universității noastre.  

Credem cu convingere că modalitățile prin care poate fi depășită starea de impas în care se 

află întreaga societate românească, și nu numai, pot fi: 

 Încrederea că deciziile pe care le iau forurile de conducere ale universității noastre  

sunt cele bune, aflate în concordanță cu regulile generale stabilite la nivel de țară, 

bazate pe deplina cunoaștere a realităților noastre specifice, rezultate în urma unor 

deliberări cu dumneavoastră și menite să minimizeze efectele negative ale crizei prin 

care trecem;  
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 Perseverență în derularea fără sincope a proiectelor profesionale și științifice pe care 

le avem fiecare dintre noi în agenda proprie; 

 Scoaterea la suprafață a celor mai solide și pozitive componente ale caracterului 

fiecăruia dintre noi. Avem ocazia să asigurăm echilibrul dintre nemulțumiri și satisfacții 

folosindu-ne de răbdare, controlul emoțiilor, empatie, îngăduință față de cei din jurul 

nostru, perseverență; 

 Probarea, în orice demers întreprins, a spiritului de solidaritate arătând că știm să 

părăsim starea de confort centrată pe protecția propriei persoane, devenind mai 

sensibili față de problematica întregii noastre comunități universitare; 

 Punerea accentului pe emoțiile pozitive cu ocazia cursurilor și seminariilor, luând în 

considerare faptul că, deși activitățile didactice se desfășoară  într-o manieră inedită 

pentru mulți dintre noi, va trebui să păstrăm cea mai mare parte din elementele 

definitorii pentru dialogul față în față, astfel încât să devină practic nesesizabilă 

diferența. 

Acum, mai mult ca oricând, pe lângă deciziile forurilor executive (Rectorul, Consiliul de 

Administrație, conducerile facultăților și departamentelor) și hotărârile forurilor deliberative 

(Senatul universitar, Consiliile facultăților și ale departamentelor) devine vitală 

responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Va trebui să dovedim, cu fiecare acțiune a noastră, că 

am înțeles dezideratele pe care ni le-am propus și acționăm pentru îndeplinirea lor neabătută. 

Avem multe argumente să apreciem că ne comportăm foarte bine în noile circumstanțe și că 

vom proceda la fel și în săptămânile care urmează.  

Vă invităm să accesați permanent mijloacele de comunicare instituțională, site-ul www.ase.ro, 

emailul de serviciu și pagina de Facebook, pentru a fi la curent cu deciziile pe care le vom lua 

în continuare și care ne privesc pe toți.  

 

Suntem convinși că vom depași împreună, cu bine, această situație specială. Suntem o 

comunitate puternică. 

Vă dorim succes în activitățile didactice și multă sănătate dumneavoastră și tuturor 

celor dragi!  

Cu drag, 

 

       PREȘEDINTE,      RECTOR, 

Prof. univ. dr. Miron DUMITRU               Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

http://www.ase.ro/

