COLECŢIA ASE 100 – UN PERIPLU
EDITORIAL PRIN ISTORIA
ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE
DIN BUCUREŞTI
Viorela-Valentina DIMA1
viorelaval@yahoo.co.uk

ABSTRACT: The review presents “Colecţia ASE 100” (the ASE 100
Collection), published by the ASE Publishing House, Bucharest,
which contains a wide range of books dedicated to the history
of the Bucharest University of Economic Studies, ASE, on the
occasion of its 100th anniversary. The main topics covered are:
the history of the university, the study programmes it has offered
throughout time (in Romanian and several foreign languages),
the rectors, professors and outstanding graduates that have
marked its existence and the Romanian economy, etc.
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Înființată la 6 aprilie 1913 prin Decret Regal, Academia de Studii Economice
din București a sărbătorit anul acesta 100 de ani de existență. La ceas aniversar, a fost lansată Colecţia ASE 100, care cuprinde un număr de opt
volume dedicate istoriei celei mai prestigioase instituții de învățământ
superior economic. Articolul de față își propune să enumere și apoi să prezinte pe scurt fiecare volum.
Colecţia ASE 100 este formată din următoarele titluri:
1. Pavel Năstase & Ion Gh. Roşca (coord.) – Academia de Studii
Economice din Bucureşti: Un secol de existenţă, Editura ASE,
Bucureşti, 2013, 623p., ISBN 978-606-505-597-1 (cu varianta în
limba engleză A Short History of the Bucharest University of Economic
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Doctor în filologie, Lector univ. la Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în
Afaceri, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice,
Bucureşti, membru asociat al Diviziei de Istoria Ştiinței a CRIFST al Academiei Române.
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Studies: A Century of Existence, traducătoare Viorela-Valentina
Dima şi Elena Tălmăcian, Editura ASE, Bucureşti, 2013, 83p.)
2. Ion Gh. Roşca, Liviu Bogdan Vlad – Rectorii Academiei de Studii
Economice din Bucureşti, Editura ASE, Bucureşti, 2013, 220p., ISBN
978-606-505-672-5

Foto: Colecţia ASE 100, Editura ASE, Bucureşti, fotografie realizată
de dl. artist fotograf Cornel Constantin, ASE Bucureşti

3. Ion Gh. Roşca – Istoria Palatului Academiei de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale şi oamenii ei, ed. a 2-a, revizuită şi adăugită,
Editura ASE, Bucureşti, 2013, 262p., ISBN 978-606-505-593-3
4. Ion Gh. Roşca – ASE 100. Aventura programelor de studii, Editura
ASE, Bucureşti, 2013, 262p., ISBN 978-606-505-649-7
5. Maria Mureşan, Corneliu Olaru și Mihail Opriţescu – Elita universitară din Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale
(1913–1940), Editura ASE, Bucureşti, 2013, 174p., ISBN
978-606-505-552-0
6. Mariana Nicolae și Mara Magda Maftei (ed.) – Istoria limbilor
moderne în ASE. O perspectivă centenară, Editura ASE, Bucureşti,
2013, 203p., ISBN 978-606-505-634-3
7. Paul Croitoru – Istoria Bibliotecii Academiei de Studii Economice
din Bucureşti, Editura ASE, Bucureşti, 2013, 258p., ISBN
978-606-505-646-6
8. Nicolae Xenopol – Bogăţia României, Editura ASE, Bucureşti,
2013, 239p., ISBN 978-606-505-673-2, versiune în limba română

Colecţia ASE 100 – un periplu editorial prin istoria Academiei de Studii Economice

|

483

realizată de Roxana Bârlea, Corina Lascu-Cilianu, MariaAntoaneta Lorentz, Maria Ana Oprescu, Mihai Şerban, Deliana
Vasiliu.
Volumul Academia de Studii Economice din Bucureşti: Un secol de existenţă, coordonat de Pavel Năstase și Ion Gh. Roşca, este „vedeta” colecției,
fiind rezultatul eforturilor conjugate ale unui număr impresionant de
co-autori, cadre didactice de la toate facultățile ASE București. Volumul
are 19 capitole, după cum urmează: primele două capitole prezintă istoria centenară a instituției (menționând contextul înființării acesteia,
evoluția structurii și a programelor de studii, marile personalități care au
predat sau au studiat la ASE etc.), următoarele unsprezece capitole sunt
dedicate istoriei fiecăreia dintre facultățile ASE, restul capitolelor oferind detalii despre aspecte conexe activităților de învățământ economic
(„Activitatea editorială”, „Biblioteca”, „Baza materială a învățământului
și cercetării”, „Condițiile sociale”, „Activitatea culturală, artistică și sportivă”, „Organizații ale studenților și ale absolvenților Academiei de Studii
Economice din București”).
Ion Gh. Roşca și Liviu Bogdan Vlad sunt co-autorii volumului Rectorii
Academiei de Studii Economice din Bucureşti, care prezintă detalii din
viața și opera personalităților de seamă care au contribuit la înființarea
ASE București – Nicolae D. Xenopol, ministrul de atunci al Industriei şi
Comerţului, și care au condus instituția de-a lungul a 100 de ani de existență.
Rectorii ASE București au fost: Anton Davidoglu (1913–1918), Eugen
Ludwig (1918–1919), Stanislas Cihoski (1919–1924), Ion N. Angelescu (1924–
1929), Gheorghe Taşcă (1929–1930), Ion Răducanu (1930–1940), Marin I.
Mazilescu (1940–1941, 1947–1948), Eftimie Antonescu (1941–1944), Victor
Slăvescu (1944), Ştefan Stănescu (1944–1945), Nicolae Maxim (1945–
1947), Gromoslav Mladenatz (1948), Anton Alexandrescu (1948–1949),
Vasile Malinschi (1949–1954), Ştefan Arsene (1954), Mihail Haşeganu
(1955–1959), Mircea Nicolaescu (1959–1961), Marin A. Lupu (1962–1971),
Gheorghe Dolgu (1971–1980), Ilie Văduva (1980–1985), Alexandru Puiu
(1985–1990), Constantin Bărbulescu (1990–1996), Paul Bran (1996–2004),
Ion Gh. Roşca (2004–2012). Capitolele dedicate fiecărei personalități sunt
însoțite de un citat semnificativ din Nicolae Iorga și de fotografii ale fiecărui rector și ale cărților sau cursurilor pe care le-au scris. Volumul cuprinde
și trei Anexe care prezintă pe scurt „Succesiunea mandatelor Rectorilor
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ASE”, „Principalele repere din existența ASE”, „Succesiunea denumirilor
Academiei de Studii Economice din București și subordonarea sa”.
Ion Gh. Roşca, autorul cărții intitulate Istoria Palatului Academiei de
Înalte Studii Comerciale şi Industriale şi oamenii ei, mărturisește că această
carte a luat naștere oarecum întâmplător, în timp ce se documenta pentru volumul Rectorii Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Pas cu
pas, a căutat și găsit documente care „vorbesc” nu doar despre diferitele
evenimente din istoria ASE ca instituție de învățământ superior economic, ci și despre etapele construirii Palatului ASE, aflat în Piața Romană,
descoperind „hotărârea, rigoarea şi sacrificiul slujitorilor şcolii, precum şi
satisfacţia lucrurilor bine făcute” (p. 10). Prin urmare, fiecare dintre cele
cinci capitole ale cărții oglindește și crâmpeie de viață ale celor care au
contribuit într-un fel sau altul la construcția, reconstrucția și modernizarea Palatului Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale, dar și
a altor clădiri precum căminele sau dispensarul studențesc. Volumul se
încheie cu o generoasă colecție de anexe în care sunt redate documente de
arhivă: hărți, contracte, oferte de donații etc.
Volumul ASE 100. Aventura programelor de studii, scris de Ion Gh.
Roşca, oferă informații despre evoluția programelor de studii organizate
de ASE București de-a lungul timpului. Volumul este structurat în douăsprezece capitole care reflectă perioadele semnificative din istoria ASE
București. Se menționează faptul că „structura şi conţinutul procesului
de învăţământ s-au modificat frecvent, atât din raţiuni obiective, cât şi
subiective” (p. 11), sub influența evenimentelor din istoria națională. Din
acest motiv, volumul cuprinde și căteva date mai importante menite să
înlesnească înțelegerea contextului național care a influențat atât evoluția
programelor de studii cât și viața studențească.
Profesorii Maria Mureşan, Corneliu Olaru și Mihail Opriţescu sunt
autorii cărții Elita universitară din Academia de Înalte Studii Comerciale şi
Industriale (1913–1940), dedicată marilor personalități care au predat
la Academia Comercială în perioada avută în vedere. Se consideră că
„Meritoriu pentru fiecare dintre aceşti profesori ai academiei noastre
este faptul că, după ce au absolvit în mod strălucit studiile în străinătate,
întorşi acasă, au făcut şcoală şi politică economică românească, au modelat
specialiştii necesari mersului economiei naţionale în epocă. Apreciem că,
dincolo de opţiunea politică, a primat deontologia profesională, imensa
plajă a cunoaşterii, devotamentul faţă de viitoarele generaţii de economişti
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cărora li se adresau şi, nu în ultimul rând, patriotismul de care au fost animaţi” (p. 7). Pentru a reliefa contextul în care și-au desfășurat activitatea
profesorii menționați, volumul debutează cu „Schiţa evoluţiei economiei
româneşti în perioada interbelică”. Se subliniază apoi „Contribuţii ale
corpului didactic al Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale
din Bucureşti pe domenii de referinţă” (comerț, transporturi, agricultură, industrie, monedă și finanțe). Următoarele capitole sunt dedicate
desfășurării studiilor doctorale în prima jumătate a secolului al XX-lea,
modului în care profesorii AISCI s-au implicat în viața politică a României
sau activității acestora în medii ştiinţifice şi organisme politice internaţionale. În concluzie, se arată că „Într-o societate românească interbelică în
care se produc schimbări profunde, iar orientarea proeuropeană triumfă
asupra spiritului tradiţionalist dominant în secolul precedent, Academia
de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti, prin corpul său
profesoral, format în mediul universitar european, preponderent german
şi francez, a promovat un învăţământ modern, la standardele europene
ale epocii. Învăţământul economic a fost în măsură să asigure economişti practicanţi, capabili să aplice principiile de management economic
modern atât în economia naţională, cât şi în continuitatea procesului de
învăţământ universitar şi de cercetare ştiinţifică” (p. 165).
Volumul Istoria limbilor moderne în ASE. O perspectivă centenară
apare sub coordonarea prof. Mariana Nicolae și Mara Magda Maftei, reunind secțiuni la care au contribuit peste douăzeci de cadre didactice de
la Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri din ASE
București. Nu vom insista asupra acestei cărți întrucât ea este prezentată
pe larg de dl. Valentin Marin în Studii și Comunicări/ DIS, vol. VI, 2013.
Menționăm doar că volumul este scris în spiritul întregii Colecții ASE 100,
ca un omagiu adus predecesorilor care – timp de 100 de ani – au dat dovadă
de abnegație și professionalism în munca de la catedră, implicându-se în
variate activități conexe care au adus noi dimensiuni orelor de limbi străine și au contribuit semnificativ la dezvoltarea unei instituții caracterizată
încă de la începuturi printr-o deschidere internațională.
Istoria unei instituții de învățământ ar fi incompletă fără un volum
dedicat unei instituții-suport, cum este biblioteca. Astfel, Istoria Bibliotecii
Academiei de Studii Economice din Bucureşti, scrisă de Paul Croitoru, vine să
întregească o colecție cuprinzătoare. Volumul este structurat în cinci capitole:
„Înființarea Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale”, „Biblioteca
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Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale la început de drum
(1913–1926)”, „Epoca interbelică – epocă de înflorire a Bibliotecii AISCI”,
„Biblioteca ASE în perioada comunistă (1948–1989)” și „Modernizarea
Bibliotecii ASE”. În „Cuvânt-înainte”, prof. Mircea Regneală, președinte al
Asociației Bibliotecarilor din România, semnalează meritele acestei lucrări,
considerând că „este fără îndoială cea mai reprezentativă monografie făcută
vreodată în România unei biblioteci universitare. Lectura acesteia este utilă
nu doar celor care lucrează în biblioteci sau studenţilor în biblioteconomie,
spre a-şi face o idee despre evoluţia unei importante biblioteci universitare
româneşti, dar şi studenţilor, cercetătorilor şi profesorilor care astăzi aparţin
acestei prestigioase instituţii de învăţământ superior, precum şi altor oameni
interesaţi de istoricul instituţiilor culturale româneşti” (p. 10).
În cadrul colecției prezentate, salutăm apariția pentru prima dată în
limba română a cărții Bogăţia României, scrisă în 1916 de Nicolae Xenopol,
unul dintre ‘părinții fondatori’ ai ASE București, fost ministru al Industriei
şi Comerţului. Traducerea din limba franceză a fost realizată de prof.
Roxana Bârlea, Corina Lascu-Cilianu, Maria-Antoaneta Lorentz, Maria Ana
Oprescu, Mihai Şerban, Deliana Vasiliu. Volumul are douăsprezece capitole:
„Agricultura”, „Industria românească”, „Balanța economică”, „Creșterea
bogăției”, „Povara impozitelor”, „Avuția națională a României”, „Repartiția
bogăției”, „O perioadă excepțională”, „Relațiile economice dintre Franța și
România”, „Relațiile noastre economice cu Austro-Ungaria”, „Convențiile
comerciale cu Austro-Ungaria”, „Statele-Unite danubiene și proiectul unei
uniuni vamale cu Austro-Ungaria”, „Chestiunea Dunării”, „Expansiunea
germană în Orient”, „România nouă”. Alături de capitolele redactate de
Nicolae Xenopol, traducerea în limba română conține și un „Argument” și
„Câteva considerații asupra vieții și activității lui Nicolae D. Xenopol”, întocmite de prof. Ion Vorovenci, care oferă informații valoroase cititorului avid
de a se instrui în legătură cu contextul în care a trăit și a lucrat autorul cărții.
Putem afirma fără teama de a greși că fiecare volum din Colecția ASE
100 este o bijuterie editorială. Citind, descoperim oameni remarcabili care
și-au lăsat amprenta asupra vremii sau locuri și evenimente cu semnificație
istorică incontestabilă și putem spune alături de regretatul Ion Gh. Roșca,
Rector al ASE București în perioada 2004–2012: „Descoperiți-vă, descoperindu-vă înaintașii. Eu am făcut-o și mă simt mai aproape de fericire”2.
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Istoria Palatului Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale şi oamenii ei, Editura a
2-a, revizuită şi adăugită, Editura ASE, Bucureşti, 2013, p. 5

