Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune
din Academia de Studii Economice din Bucureşti celebrează aniversarea
centenarului Academiei de Studii Economice din Bucureşti
În săptămâna 1 – 7 aprilie 2013 Academia de Studii Economice din Bucureşti sărbătoreşte
100 de ani de la înfiinţarea sa, prin Decret Regal, la 6 aprilie 1913 din iniţiativa lui Nicolae
D. Xenopol, Ministrul Industriei şi Comerţului, sprijinit de un grup de tineri economiști
formaţi la universităţi prestigioase din Germania, Franţa şi Anglia. Academia de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale a fost prima instituţie de învăţământ economic superior din
România.
Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din Academia de Studii Economice din
Bucureşti celebrează aniversarea centenarului ASE prin organizarea a numeroase evenimente
care reunesc mediul academic, studenţii şi mediul economico-social. “Prin evenimentele
organizate, facultatea noastră îşi propune să creeze punţi de comunicare şi legătură între
diversele generaţii de studenţi, profesori, profesionişti contabili şi absolvenţi. Comunitatea
noastră academică se mândreşte cu trecutul său şi intenţionează să creeze un viitor sustenabil,
care să ne poziţioneze şi mai bine în mediul academic şi profesional naţional şi internaţional.”
a spus decanul facultăţii, doamna prof. univ. dr. Liliana Feleagă.
Aspectele abordate în aceste evenimente cuprind întreaga arie de preocupări circumscrise
mediului academic contabil, precum cele legate de cercetarea, profesia şi educaţia contabilă.
Numeroase organizaţii şi organisme profesionale şi de reglementare onorează invitaţia pe
care le-am adresat-o, contribuind la calitatea dezbaterilor şi punctelor de vedere exprimate.
Nu în ultimul rând, absolvenţii noştri şi cadrele didactice ale facultăţii noastre contribuie în
mod esenţial la evenimentele organizate, pentru crearea unei comunităţi academice puternice.
Evenimentele organizate de facultatea noastră cuprind:
- CIG ASE – trecut, prezent, viitor – întâlnire a foştilor absolvenţi ai facultăţii, cadrelor
didactice şi studenţilor, care a avut loc pe data de 2 aprilie 2013. Obiectivul evenimentului
este crearea unei punţi între generaţii, prezentarea unor modele de cariere, discutarea despre
carieră în domeniul contabil şi despre sistemul educaţional românesc.
- Masă rotundă: Trecut, prezent şi viitor în cercetarea contabilă din România – 4 aprilie
2013, orele 9 – 11 – la discuţie participă profesori de la universităţi din străinătate, directori
de departamente, cadre didactice şi doctoranzi.
- Masă rotundă: Profesia contabilă – încotro? - 4 aprilie, 13-16. Obiectivul mesei rotunde
este de a pune în perspectivă profesia contabilă şi de a discuta implicaţiile pentru educaţie şi
cercetare. Panelişti:
Mihaela Roşu, Director Deloitte România
Andra Antonescu, Manager Deloitte România

Prof. univ. dr. Ion Anghel, ANEVAR
Gabriela Marinete, Senior Manager Pricewaterhouse Coopers Romania
Conf. univ dr. Ovidiu Constantin Bunget, Reprezentant CECCAR
Cristina Guţu, ACCA Romania International Staff Assembly representative
Alice Ivanovici, Senior Manager, Ernst & Young România
Clemente Kiss, Senior Manager Audit, KPMG România
Georgeta Petre, vicepreşedinte CAFR, Director Direcţia de legislaţie şi reglementări
contabile, Ministerul Finanţelor Publice
Ionut Stefan, vicepresendinte al Consiliului Superior si membru al Biroului Permanent al
Camerei Consultanţilor Fiscali
Adrian Vasile, ACCA Romania Steering Committee
Moderator: Prof. univ. dr. Liliana Feleagă
- Masă rotundă: Rememorarea istoriei contabilităţii româneşti - 4 aprilie, 16.30 – 19.00.
sala 1012. Obiectivul mesei rotunde este de a discuta principalele etape ale reformei contabile
din Romania.
- Gala profesorului de contabilitate şi informatică de gestiune - 5 aprilie, 16.00 – 18.00 –
are ca scop stimularea excelenţei în cercetare şi educaţie prin acordarea de premii pentru
activitatea desfăşurată în perioada 2012-2013.

