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Principalele activităţi ale Consiliului de Administraţie al ASE, desfăşurate pe parcursul lunii
aprilie 2013, au fost:
1. Organizarea evenimentelor prilejuite de sărbătorirea centenarului ASE;
2. Organizarea celui de-al doilea eveniment din Ciclul de Conferinţe ASE 100;
3. Cele mai importante Hotărâri ale CA.
1. Organizarea evenimentelor prilejuite de sărbătorirea centenarului ASE.
Luna aprilie 2013 a reprezentat o perioada importantă pentru comunitatea ASE, în care am
sărbătorit împreună împlinirea a 100 de ani de existenţă si, apoi, din chiar ziua Centenarului (6
aprilie 2013), am fost profund marcaţi de o mare Despărţire, domnul prof. uniuv. Dr. Ion Gh.
Roșca a plecat dintre noi, după o grea suferință. Vă mulţumim din nou, pentru că în situaţii atât
de diferite ca semnificaţie emoţională, am fost uniţi şi ne-am înclinat, cu tot respectul cuvenit,
în faţa Oamenilor şi Faptelor, care scriu file din Istoria prezentă şi viitoare a universităţii
noastre.
LUNI, 1 APRILIE
Depunerea coroanelor de flori la mormintele regilor Carol I şi Ferdinand
Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale a fost fondată prin Decretul Regal nr.
2978 din 6 aprilie 1913, semnat de Carol I, iar sediul principal al Universității se află în Palatul
din Piața Romană nr. 6, inaugurat la 15 noiembrie 1926, sub auspiciile Regelui Ferdinand.
O delegație a Academiei de Studii Economice din București alcătuită din Prof. univ. dr. Răzvan
Zaharia, Președintele Senatului Universitar, Prof. univ. dr. Constantin Mitruț, Prorector al ASE,
Prof. univ. dr. Marius Profiroiu, Decanul Facultății de Administrație și Management Public,
Prof. univ. dr. Mariana Nicolae, Directorul Departamentului de Limbi Moderne și Comunicare
în Afaceri și Cristina Partenie, reprezentantul studenților în Senatul Universitar, s-a deplsat la
Mănăstirea Curtea de Argeș și a depus coroane de flori la mormintele regilor Carol I și
Ferdinand. Depunerea de coroane a avut loc cu binecuvântarea Înaltpreasființiei Sale, părintele
Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului.
Delegația a înmânat o scrisoare de mulțumire din partea ASE primăriei din comuna argeșeană
Leordeni, întrucât la școala din satul Ciulnița au fost adăpostite pe perioada celui de-al Doilea

Război Mondial, arhiva și o parte din bunurile Academiei de Înalte Studii Comerciale și
Industriale.
Vernisajul expoziţiei pictorului Viorel Mărginean
Academia de Studii Economice din București derulează de aproape 3 ani un proiect ce
încurajează expunerea de lucrări artistice în cadrul instituției și promovarea valorilor culturale
în rândul tuturor celor care îi calcă pragul. Luni, 1 Aprilie a avut loc vernisajul expoziției
pictorului Viorel Mărginean în spațiul expozițional al ASE (Clădirea Ion N. Angelescu), ce
poartă numele Ceciliei Cuțescu Stork (autoarea frescei monumentale „Istoria Comerţului
Românesc” din Aula Magna ASE). Expoziția inaugurată cu ocazia împlinirii a 100 de ani de
existență a Academiei de Studii Economice, poartă numele „Întâlniri semnificative”.
Viorel Mărginean, membru de onoare al Academiei Române, este un pictor recunoscut atât la
nivel național, cât și internațional, lucrările sale fiind expuse în SUA, Germania, Italia, Franța,
Spania, Austria, Bulgaria și România. Cu acest prilej au fost decernate diplome “ASE 100”
artiștilor care au avut expoziții în ASE.
MARŢI, 2 APRILIE
În memoriam - Depunere de coroane la mormintele unor mari personalităţi ale
ASE
La Cimitirul Bellu din Bucureşti a avut loc ceremonia de depunere de coroane la mormintele
celor care în 1913 au pus bazele Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale: Nicolae
D. Xenopol, Virgil Madgearu, Nicolae Iorga şi Stanislas Cihoski. În aceeaşi zi au fost depuse
coroane şi la mormintele foştilor rectori ai ASE, Constantin Bărbulescu şi Paul Bran.
Au fost depuse de asemenea coroane de flori din partea facultăţilor la mormintele profesorilor
care nu mai sunt astăzi printre noi.
Întâlnire festiva "Profesorii ASE de-a lungul celor 100 de ani"
La această întâlnire, au fost invitați foştii Rectori ai ASE: prof. univ. dr. Gheorghe Dolgu și
prof. univ. dr. Alexandru Puiu. Au participat profesori pensionari ai ASE, cadre didactice în
activitate, studenţi, precum și alţi membri ai comunităţii universitare.
Cu ocazia acestui eveniment a avut loc și lansarea a trei cărți reprezentative pentru istoria
Academiei de Studii Economice: "Bogaţia României ", autor N.D. Xenopol (ediție revizită de
Ion Vorovenci); "Rectorii ASE", autori: Ion Gh. Roşca, Liviu Bogdan Vlad; "Elita universitara
din Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (1913-1940)", autori: Maria Mureşan,
Mihail Opriţescu, Corneliu Olaru.
Membrii corului Byzantion au susținut un concert de muzică bizantină în memoria rectorilor și
a tuturor dascălilor instituției, adormiți întru Domnul. Un moment aparte, de invocare a
sonorităților bizantine, a fost reprezentat de o lucrare cu importanță istorică, trisaghionul Sfinte
Dumnezeule în glas nenano, de Ioan Klada (secolul al XIX-lea), „al treilea izvor al Muzicii”,
după Sf. Ioan din Damasc și Sf. Ioan Cucuzel.
CA - Buletin informativ nr. 4 / aprilie 2013

Page 2

Evenimentul a fost încheiat de lansarea filmului "Istoria ASE", realizat de profesorul Ion
Vorovenci, cu susținerea și implicarea Televiziunii Române.
MIERCURI, 3 APRILIE
Adunarea Festivă dedicată Centenarului ASE
Miercuri, 3 aprilie a avut loc Adunarea festivă a comunităţii ASE, eveniment ce a marcat
centenarul universităţii. La acest eveniment au participat Excelenţa Sa Domnul Preşedinte
Traian Băsescu; Preşedintele Senatului, Domnul Crin Antonescu; Preşedintele Camerei
Deputaților, Domnul Valeriu Zgonea; Domnul Viceprim-ministru Daniel Chiţoiu; Domnul
Remus Pricopie - Ministrul Educaţiei Naţionale; Domnul Mihnea Costoiu – Ministrul delegat
pentru Învățământ Superior, Cercetare Ştiințifică și Dezvoltare Tehnologică; Domnul Nicolae
Văcăroiu – Preşedintele Curţii de Conturi; Primarul Sectorului 1, Domnul Andrei Chiliman,
precum şi alţi reprezentanţi ai Guvernului României, ai instituţiilor publice centrale şi locale,
ambasadori, rectori şi preşedinţi ai universităţilor din ţară, Senatul ASE, Consiliul de
Administraţie al ASE, invitaţi ai Consiliului Consultativ al ASE precum şi alţi invitaţi de
marcă.
Preşedintele României a conferit Ordinul Meritul pentru Învăţământ - în grad de Comandor
Academiei de Studii Economice din Bucureşti, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înfiinţare,
„pentru profesionalismul de excepţie şi abnegaţia manifestate de cadrele didactice în procesul
de afirmare şi dezvoltare a învăţământului, ştiinţei şi culturii economice din România.”
Cu prilejul aniversării Centenarului, ASE Bucureşti a acordat Diploma „Virgil Madgearu” cu
medalie de aur pentru contribuţia adusă la dezvoltarea universităţii, următoarelor instituţii şi
persoane: Banca Naţională a României, Academia Română, Camera de Comerţ şi Industrie a
Municipiului Bucureşti, Universităţii Toulouse 1 Capitole, precum şi Domnului Prof. univ. dr.
Ion Gh. Roşca, Rector al ASE în perioada 2004-2012.
Inaugurarea şi vizitarea Muzeului ASE
Pe 3 aprilie a fost inaugurat Muzeul Academiei de Studii Economice Bucureşti. Considerăm
că “înfiinţarea Muzeului a fost un deziderat mai vechi, stipulat prin lege de Nicolae D. Xenopol,
pe care l-am realizat şi noi astăzi, la un secol distanţă, sperând ca iubitorii de istorie să-l
îmbogăţească cu noi documente pentru cunoaşterea şi înţelegerea trecutului.”
Muzeul prezintă istoricul universităţii, cuprinde exponate originale şi facsimile: cursuri,
diplome, manuscrise, mobilier, fonduri arhivistice ale unor foşti profesori şi îşi propune
restituirea unei părţi importante din trecutul mai puţin cunoscut al instituţiei noastre. Muzeul
poate fi vizitat la sala 0206 în Clădirea Ion N. Angelescu.
Concertul Orchestrei „Camerata Regală”, Ateneul Român,
Sabin Pautza
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Evenimentul organizat la Ateneul Român a debutat cu discursul Domnului Rector Prof. univ.dr.
Pavel Năstase, Rectorul ASE Bucureşti şi al Domnului Acad. Mugur Isărescu, în calitatea
domniei sale de Preşedinte al Asociaţiei Absolvenţilor ASE (ALUMNI ASE).
JOI, 4 APRILIE
Evenimente festive la nivelul facultăţilor
Cu prilejul ASE 100, facultăţile din ASE au organizat o serie de evenimente, atât în ziua de 4
aprilie, cât şi pe parcursul săptâmânii. Evenimentele vor continua pe tot parcursul anului.
Detalii despre evenimentele facultăţilor găsiţi pe 100.ase.ro, secţiunea Evenimente – Facultăţi.
Evenimente studenţeşti
Printre evenimentele derulate de organizațiile studențești amintim Flash Mob "Hug ASE", Paşi
ASE 100, ASE SAH, Expoziţie fotografică. Evenimentele se vor derula pe tot parcursul anului,
calendarul acestora fiind disponibil pe 100.ase.ro, secţiunea Evenimente – Studenţi.
Biblioteca la centenar
Biblioteca 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.
Lansarea monografiei bibliotecii, Istoria Bibliotecii Academiei de Studii Economice din
Bucureşti, autor Paul Croitoru, a constituit punctul central al evenimentului. Monografia
cuprinde istoricul bibliotecii, reliefează evoluţia acesteia, realizările ei, prezintă evoluţia
structurii organizatorice, a colecţiilor de publicaţii, a resurselor umane, a publicaţiilor
bibliotecii. Cartea a fost prezentată de domnul prof. univ. dr. Mircea Regneală, preşedintele
Asociaţiei Bibliotecarilor din România şi de doamna dr. Simona Buşoi, director al Editurii
ASE.
A urmat discursul domnului academician Iulian Văcărel, care a donat Bibliotecii ASE,
biblioteca personală, fond de carte cu profil economic.
Agenda evenimentului a inclus prezentări de baze 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 ale rectorilor AISCI, profesorilor AISCI,
lucrări privind istoria instituţiei noastre, precum şi Analele statistice şi economice şi revista
Independenţa economică.
Au fost realizate trei expoziţii de carte: Manuale de altădată şi profesori de seamă ai AISCI,
Publicaţiile Bibliotecii de-a lungul vremii, Donaţie de carte Academician profesor doctor Iulian
Văcărel. În cadrul manifestării, au fost decernate diplome aniversare Biblioteca 100 tuturor
celor care au contribuit şi sprijinit activitatea acestei importante instituţii de cultură.
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Masa rotunda cu diaspora românească, tema "Parteneriate pentru educaţie şi
cercetare"
Masa rotunda cu invitaţii străini, tema "Strategii de dezvoltare universitară"
S-au organizat două întâlniri de lucru ale conducerii ASE şi invitaţilor români şi străini pe teme
de educaţie, parteneriate în proiecte de cercetare, precum şi privind strategia pe termen lung a
universităţilor şi rolul instituţiilor de învăţământ superior în contextul globalizării educației.
Discuţiile au conturat o serie de propuneri ce vor fi parte a dezbaterilor privind strategia pe
termen lung a ASE Bucureşti.
Eveniment al Casei Regale a României dedicat aniversarii Centenarului ASE Acordarea Distincţiei "NIHIL SINE DEO".
Academia de Studii Economice din Bucureşti a primit distincția « Nihil Sine Deo » din partea
Casei Regale a României reprezentată de Alteţa Sa Regala Principesa Margareta. Evenimentul
de decorare a avut loc la Palatul Elisabeta, Sala Regilor. La eveniment au participat
reprezentanţii conducerii ASE, precum şi reprezentanţi mass-media. Ceremonia de decorare a
debutat cu intonarea imnului regal, după care Prof. univ. dr. Pavel Năstase, Rectorul ASE
Bucureşti a primit distincția din partea Alteţei Sale Regale Principesa Margareta.
Seara studenţeasca - Miss & Mister ASE 100
Evenimentul a marcat momentul studenţilor de sărbătorire a Centenarului ASE.

VINERI, 5 APRILIE
Senatul festiv dedicat Centenarului ASE
La ședința senatul festiv, pe lângă membrii senatului au participat și membrii ai Consiliului de
Administraţie al ASE precum şi alți invitaţi. Cu acest prilej a fost lansată cartea omagială
“Academia de Studii Economice din București - un secol de existență”. Cu acest prilej a fost
acordată Diploma „Virgil Madgearu” unor distinşi profesori din ASE, precum și unor
personalități din afara ASE, care prin activitatea acestora au contribuit la creșterea prestigiului
universității noastre.
Conferinţa « Despre îngeri şi lumea în care trăim » susţinută de Dan Puric
La acest eveniment au participat peste 200 de 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 ».
Alumni ASE ReConnect - Eveniment al Asociaţiei „Alumni ASE”, organizat la
BNR
Momentul principal al evenimentului l-a reprezentat dezvelirea bustului lui Nicolae D.
Xenopol, ctitorul ASE Bucureşti, bust ce a fost dăruit de Asociaţia „Alumni ASE”. În discursul
CA - Buletin informativ nr. 4 / aprilie 2013

Page 5

de deschidere domnul Acad. Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR, a evocat realizările lui
Nicolae D. Xenopol prezentând încercările licenţiaţilor, încă din anii `20, de realizare a bustului
ctitorului ASE. În discursul de mulţumire către Asociaţia „Alumni ASE”, Domnul Rector Pavel
Năstase a evidenţiat rolul important pe care absolvenţii ASE îl au în consolidarea poziţiei
universităţii noastre. În cadrul acestui eveniment, orchestra Vivarte a susţinut un concert de
muzică clasică.
SÂMBATA, 6 APRILIE
Ziua Porţilor Deschise
La acest eveniment au participat peste 350 de elevi de liceu din toată ţara, cadre diactice şi
părinţi. Participanţii au fost primiţi în Aula Magna, unde au avut loc prezentări privind oferta
educaţională a facultăţilor din cadrul ASE şi condiţiile de studiu. A fost de asemenea organizat
un tur al Academiei de Studii Economice, în cadrul căruia elevii au fost familiarizaţi cu
Biblioteca, au vizitat Muzeul, le-a fost prezentată sala de sport şi alte facilități de pregătire.
Lansarea emisiei filatelice ASE 100
Cu ocazia împlinirii unui secol de existență, Romfilatelia a introdus în circulație o emisiune de
timbre poștale dedicată acestui eveniment. Pe timbrul cu valoare nominală de 8,10 lei, este
ilustrat Palatul Academiei de Studii Economice din București, alături de portretul Regelui Carol
I, iar pe colița emisiunii sunt reprezentate personalități importante din istoria acesteia: Ion N.
Angelescu, Virgil Madgearu, Nicolae Xenopol, Victor Slăvescu.
Dezvelirea plăcii omagiale cu ocazia sărbătoriri centenarului (Clădirea Ion. N.
Angelescu, intrarea din Piața Romană)
Balul angajaților ASE, complex Moxa
Au fost invitate toate cadrele didactice și personalul didactic auxiliar şi cel administrativ.

2. Organizarea celui de-al doilea eveniment din Ciclul de Conferinţe ASE 100
Ciclul de Conferinţe ASE 100 a continuat în 25 aprilie cu conferinţa susţinută de:
- Lucian Croitoru - Consilierul Guvernatorului Băncii Naţionale a României, cu tema
“Sfârşitul reglementării şi ultimul reglementator”;
- Ionuţ Dumitru - Preşedintele Consiliului Fiscal, cu tema “Reformele structurale –
ingredient cheie pentru creşterea economica”.
La acest eveniment au participat studenţi şi profesori din ASE.

3. Cele mai importante Hotărâri ale CA (HCA) publicate pe site-ul www.ase.ro
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HCA nr. 54/24.04.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
modificare și completare a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
vacante
HCA nr. 55/24.04.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
modificare și completare a Metodologiei de evaluare periodică a personalului didactic
HCA nr. 56/24.04.2013 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
modificare a Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la
programele de studii universitare de licenţă și masterat, anul universitar 2013-2014

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE
Preşedintele Consiliului de Administraţie ASE
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