Mesaj cu ocazia celebrării centenarului

Înfiinţată prin Decret Regal, la 6 aprilie 1913, sub denumirea iniţială de Academia de
Înalte Studii Comerciale şi Industriale (AISCI), Academia de Studii Economice din Bucureşti
împlineşte anul acesta un secol de existenţă.
Ideea înfiinţării unei Academii Comerciale încolţise cu mult timp înainte, fructul era
copt şi cineva trebuia să-l culeagă. În contextul dezvoltării economice a României în primul
deceniu al secolului al XX-lea, un grup de tineri economişti, formaţi în universităţile europene
de prestigiu, pe baza experienţei Academiilor Comerciale din Europa Occidentală, au gândit
şi au iniţiat proiectul de înfiinţare a Academiei noastre, sub egida Ministerului Industriei şi
Comerţului, condus la acea vreme de Nicolae D. Xenopol. Întreaga răspundere, dar şi întregul
merit au revenit acestuia, Nicolae D. Xenopol fiind cel care a demonstrat în faţa opoziţiei
politice şi a opiniei publice utilitatea şi necesitatea unei asemenea instituţii de învăţământ
superior economic, cu rang universitar. Au fost voci care au contestat înfiinţarea Academiei în
acel moment, în care România se pregătea şi chiar şi-a trimis trupele la sud de Dunăre în cel
de-al doilea război balcanic. Dar, optimismul şi aşteptarea celor ce au dorit înfiinţarea acestei
instituţii sunt dovedite de înscrierea în primul an de studiu a 600 de studenţi, dintre care 107
străini, în condiţiile în care nu exista încă un local propriu.
La centenarul ASE, se cuvine să ne reamintim rolul universităţii, pe care primul
Rector al AISCI, profesorul Anton Davidoglu, matematician de reputaţie internaţională, în
cuvântul de deschidere a cursurilor, pe 1 noiembrie 1913, îl stabilea “Această Academie
trebuie să devină un focar în jurul căruia să se concentreze şi de care să depindă întreaga
activitate economică”.
De-a lungul existenţei sale, universitatea noastră a reuşit să depăşească cu succes toate
obstacolele generate de transformările prin care a trecut societatea românească, suişurile şi
coborâşurile istoriei reflectându-se şi asupra comunităţii academice.

Astfel, aflată în primele două decenii ale existenţei sale în subordinea Ministerului
Industriei şi Comerţului, AISCI a beneficiat de sprijinul necondiţionat al acestuia, mai ales
dacă ne gândim la contribuţia pe care a avut-o la construirea Palatului din Piaţa Lascăr
Catargiu, astăzi Piaţa Romană. Perioada 1913-1947, în care a funcţionat sub denumirea
iniţială de AISCI, a fost o etapă benefică, în care s-au creat primele programe de studii
universitare în domeniul economic, de inspiraţie occidentală, în cadrul cărora au predat
profesori iluştri precum: Gheorghe Taşcă, Virgil Madgearu, Ion Răducanu, Nicolae Iorga,
Victor Slăvescu şi alţii.
În 1947, AISCI a fuzionat cu Academia de Studii Cooperatiste, rezultând Academia de
Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste (ASCC), dar, după niciun an, prin reforma învăţământului
din 1948, a fost retrogradată în ierarhia învăţământului superior din acea epocă şi transformată
în Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare. Au urmat două decenii de reaşezare a
învăţământului după modelul sovietic, dar, începând cu anul universitar 1967/1968, se
încearcă redescoperirea valorilor occidentale. În acest context, prin procesul de modernizare a
învăţământului superior, universitatea noastră devine Academia de Studii Economice din
Bucureşti, denumire de care nu au fost străini nici profesorii fondatori, care, în 1941,
propuneau denumirea de ,,Academia de Ştiinţe Economice”.
După Revoluţia din decembrie 1989, Academia de Studii Economice din Bucureşti şi
întreaga societate românească au trecut prin transformări profunde, căutând să-şi întărească
locul şi rolul pe care înaintaşii noştri le-au stabilit încă de la înfiinţare. A fost o perioadă de
reorganizare şi restructurare instituţională, de racordare la valorile şi principiile Uniunii
Europene, prin implementarea sistemului Bologna şi crearea Ariei Europene a Cercetării şi
Învăţământului Superior.
Pe lângă transformările instituţionale, universitatea noastră a cunoscut un proces
permanent de regenerare a corpului profesoral, acesta fiind îmbogăţit cu dascăli de mare
valoare, dintre care o mare parte au studiat şi au obţinut diplome de masterat sau doctorat la
universităţi de prestigiu din întreaga lume. Putem spune, fără falsă modestie, că avem astăzi
profesori de elită, care fac posibilă renaşterea spiritului marilor noştri predecesori, cei care au
dat strălucire Academiei încă de la înfiinţare.

Am avut şi avem, de asemenea, studenţi şi cursanţi eminenţi, care s-au remarcat, după
absolvire, ca profesionişti de excepţie în toate domeniile vieţii economice şi sociale, atât în
România, cât şi în străinătate. Astăzi, în băncile ASE studiază şi cercetează 22684 de studenţi,
la toate nivelurile, începând cu licenţa şi continuând cu masteratul, doctoratul, cursurile
postuniversitare sau cele postdoctorale. În istoria sa centenară, ASE a contribuit la şlefuirea
destinelor a peste 300.000 de tineri, care se mândresc cu universitatea pe care au absolvit-o.
Prin efortul, dăruirea şi pasiunea cadrelor didactice, studenţilor şi personalului
administrativ, ASE este astăzi o universitate de cercetare avansată şi educaţie, acreditată
instituţional de către ARACIS cu “grad de încredere ridicat”, având programele de studii
universitare ierarhizate în prima categorie. Această poziţionare ne onorează şi în acelaşi timp
ne obligă să gândim strategii şi programe de management universitar prin care să valorificăm
tradiţia şi prestigiul de care ne bucurăm în prezent, astfel încât să devenim o universitate
competitivă pe plan internaţional.
Acesta este argumentul pentru care deviza noastră este “Excelenţă prin unitate şi
diversitate!”. Excelenţa se atinge numai prin valorificarea diversităţii şi catalizarea
competenţelor spre obiective comune. Este ceea ce ne propunem pentru viitor.
Anul 2013 este anul centenarului. Vă invităm, pe toţi membrii comunităţii noastre
universitare (foşti sau actuali studenţi, foşti sau actuali profesori, personal administrativ), dar
şi pe prietenii noştri din alte universităţi, institute de cercetare, organe ale administraţiei
publice sau firme partenere, să ne bucurăm împreună!
Să cinstim cu tot respectul memoria înaintaşilor, să depăşim cu demnitate dificultăţile
prezentului şi să făurim cu încredere un viitor strălucit!
La multi ani, cu tot respectul, comunităţii noastre academice şi tuturor absolvenţilor noştri!
La multi ani, Academia de Studii Economice din Bucureşti!
Vivat, crescat, floreat!
Rector,
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