
   

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! 
 
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 
Rector 
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MESAJUL PREȘEDINTELUI SENATULUI UNIVERSITAR 

Nu putem fi decât mândri că, de 110 ani, la Academia de Studii Economice, s-a înțeles pe deplin că o educație 
economică de cea mai înaltă calitate este strategică pentru succesul societății noastre și pentru stocul de capital 
relațional. 
Ne prezentăm la ceas aniversar ca o comunitate universitară responsabilă, unită, performantă, dedicată valorilor 
referențiale, ai cărei membri produc și diseminează cunoaștere avansată către mediul profesional și științific național și 
internațional și prestează servicii cu înaltă valoare adăugată către comunitatea largă din care fac parte. 
Avem datoria să continuăm să excelăm în direcții strategice cum ar fi: asigurarea unei calități înalte a ofertei noastre 
educaționale, contribuția la profesionalizarea mediului antreprenorial românesc, găsirea de soluții optime la 
problemele cu care se confruntă economia românească, o și mai amplă deschidere către mediul extern. 
Avem toate atuurile să rămânem sediul principal al dezbaterii marilor idei economice, al unor școli de afaceri care 
diseminează cele mai bune practici, spațiul propice pentru evitarea capcanei autosuficienței și întronarea convingerii că 
prosperitatea are, pe lângă latura sa măsurabilă cu indicatori cantitativi, și mai multe fațete calitative care se pot 
surprinde doar cu instrumentarul multidisciplinarității. 
Vivat, Crescat, Floreat Academia de Studii Economice din București!  
 
Prof. univ. dr. Dumitru MIRON 
Președintele Senatului Universitar 
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MESAJUL PREȘEDINTELUI USASE 

Anul acesta este un an special pentru întreaga comunitate a Academiei de Studii Economice din București. De 110 ani 
continuăm să transmitem din generație în generație excelența care ne situează în cele mai prestigioase clasamente 
internaționale și este un moment oportun pentru a ne întoarce cu mândrie și recunoștință privirea către instituția care 
ne-a crescut, care ne-a învățat să credem în aspirațiile noastre și în faptul că noi reprezentăm viitorul acestei țări. 
ASE reprezintă pentru noi, studenții, locul în care am întâlnit profesori cu experiență, care ne-au format și ne-au sprijinit 
pe drumul științelor economice și ne-au deschis orizonturile către cercetare și către mediul economico-social național și 
internațional. În toți acești ani, ASE a oferit studenților care i-au călcat pragul mediul oportun pentru dezvoltarea 
punctelor forte și talentelor; ne-a provocat în moduri pe care nu le credeam posibile; ne-a ajutat să dobândim cunoștinte 
și înțelegere; să explorăm. Academia de Studii Economice din București ne-a învățat cât de important este să profităm de 
toate oportunitățile de dezvoltare disponibile, să fim perseverenți în atingerea scopurilor propuse și cât mai implicați în 
viața civică. 
La ceas aniversar, este un bun prilej să vedem unde ne situăm în 2023 în piață? Cel mai bun exemplu îl pot da 
absolvenții și studenții noștri. De la directori de multinaționale până la miniștrii, de la CEO ai unor bănci până la cei mai 
buni experți contabili, de la statisticieni de renume până la ambasadori de succes; absolvenții noști vorbesc zilnic despre 
calitatea programelor noastre de studii prin performanțele lor. 
Suntem recunoscători acestei prestigioase instituții pentru căldura cu care ne întâmpină de fiecare dată, pentru lucrurile 
învățate și pentru viitorul pe care ni-l construiește! 
 
drd. Andra MECU 
Președinte USASE 
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