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Dorind sã vinã în

întâmpinarea tinerilor

absolvenþi ai liceelor din

judeþul Vâlcea care opteazã

pentru studii superioare,

Facultatea de Management

Marketing în Afaceri

Economice Rm. Vâlcea, din

cadrul Universitãþii

Constantin Brâncoveanu, a

organizat miercuri, 25 mai

2011, ZIUA PORÞILOR

DESCHISE. Acþiunea a avut

ca obiectiv cunoaºterea

opþiunilor elevilor cu privire la

viitorul traseu educaþional,

familiarizarea liceenilor din

clasele a XII-a cu mediul

universitar ºi aspectele

caracteristice ale vieþii

studenþeºti, prezentarea

ofertei educaþionale a

Universitãþii pentru anul

universitar 2011-2012 ºi a

bazei materiale a facultãþii din

municipiul Rm Vâlcea. Pentru

început, elevii prezenþi au fost

conduºi în Aula facultãþii,

unde le-au fost prezentate

informaþii cu privire la istoric,

statut juridic, structuri de

conducere, cadre didactice,

activitatea de cercetare

ºtiinþificã desfãºuratã în

cadrul Universitãþii

Constantin Brâncoveanu,

Departamentul de Relaþii

Internaþionale. 

Conf. univ. dr. Remus

Grigorescu, Secretar ªtiinþific

al Senatului Universitãþii, a

avut totodatã plãcerea de a le

vorbi tuturor celor prezenþi

despre viaþa studentului

brâncovean, despre activiãþile

cultural-sportive ºi artistice

organizate de ºi pentru

studenþi. Liceenii, împreunã cu

profesorii care i-au însoþit în

aceastã activitate, au avut, în

continuare, ocazia sã viziteze

sãlile de curs ºi seminar din

cele douã corpuri, asistând la

scurtele prezentãri oferite

pentru fiecare specializare

inclusã în oferta educaþionalã,

împãrtãºind, alãturi de

studenþii organizatori, plãcerea

de a fi Student pentru o zi. La

final, liceenii au urmãrit piesa

de teatru „Ionesco”, aparþinând

actorilor de la Teatrul

Municipal „Ariel”.  

„Ziua porþilor deschise“
la Universitatea Constantin Brâncoveanu,

Rm. Vâlcea
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ªtefania Valentina Dinu,
specializarea Contabiilitate 
ºi Informaticã de Gestiune, 
anul III, UCB Brãila

„Mi-am promis cã nu voi face acest
lucru pe durata celor 3 ani de facultate,
însã mã vãd nevoitã sã recurg la o
metodã studenþeascã folositã din toate
timpurile… fiþuica. Discursul meu este
unul destul de scurt, dar vã asigur cã
este din inimã.

Iatã cã am ajuns la un moment destul
de des întâlnit în viaþa noastrã, acela în
care un ciclu se sfârºeºte pentru a
începe un altul nou, cu alte provocãri ºi
noi experienþe. 
Este o onoare pentru mine sã þin acest
discurs ºi sã vã împãrtãºesc experienþa

mea cu aceastã universitate.

ªi sunt convinsã cã vã regãsiþi ºi voi în
ea.  

Fãcând un bilanþ al acestor 3 ani, pot
spune cã mi-au schimbat viaþa. Am
învãþat sã gândesc, sã acþionez, sã
valorific mai mult oportunitãþile pe care
viaþa mi le oferã. 
De acum înainte nu depinde decât de noi

dacã alegem sã valorificãm ceea ce am

acumulat. 

Mã bucur nespus cã am avut ocazia sã
vã cunosc ºi sã iau parte la dezvoltarea
noastrã comunã.

Mulþumirile sunt cele mai importante la
acest eveniment. În numele colegilor mei,
vreau sã le mulþumesc ºi eu pãrinþilor
noºtri care au fãcut sacrificii ºi ne-au
îndrumat cãtre acest nivel educaþional

superior. 
De teama de a nu uita pe cineva doresc

sã le mulþumesc tuturor profesorilor noºtri
pentru contribuþia lor la dezvoltarea
noastrã, pentru mustrãrile pe care le-am
primit de la ei. Deºi pe moment ne-am
supãrat, în timp s-au dovedit a fi
constructive.

Le mulþumesc tuturor colegilor pentru
prietenia, înþelegerea ºi cooperarea de care

au dat dovadã atunci când puneam la cale
serile de karaoke, plimbãrile pe falezã ºi
sesiunile de xeroxare ale cursurilor lipsã.  

Tot ceea ce îmi doresc în momentul
acesta este sã trecem cu bine peste
examenele ce vor urma, sã „facem o figurã
bunã” cu lucrãrile de licenþã ºi,
bineînþeles, o vacanþã!

Vã mulþumesc ºi baftã tuturor la
licenþã!“.
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Andreea Sorina Tãtaru,
specializarea Comunicare
ºi Relaþii Publice, anul
III, UCB Brãila

„Stimaþi profesori, dragi
colegi ºi distinºi invitaþi,

Mulþi dintre cei prezenþi
astãzi ºi în numele cãrora am
onoarea de a vorbi au pãºit
pragul Universitãþii, cu gândul
de a face o facultate. Plecãm cu
toþii plini de speranþe ºi cu
împlinirea dorinþei de a ºti.

În ultimii 3 ani, s-au
schimbat ierarhii mondiale,
percepþia a tot ceea ce ne
înconjoarã, s-au iscat rãzboaie,
s-au prãbuºit economii. În
acest rãstimp, ne-am schimbat
ºi noi, cei care, în octombrie
2008, ascultam plini de emoþie
cuvintele de bun venit ale
domnului Rector, Profesor

universitar doctor Alexandru
Puiu.

Avem astãzi privilegiul de a fi
absolvit o instituþie unicã în
învãþãmântul superior din
România, instituþie care ne-a
fãcut cunoscutã, în anii
petrecuþi aici, baza viitoarei
noastre cariere.

Vã mulþumim aºadar, dragi
dascãli, domnule Rector,
domnilor Decani, pentru
îndrumarea ºi pentru
entuziasmul dumneavoastrã,
pe care doar acum, dupã 3 ani
de zile, îl putem înþelege.

Vã mulþumim pentru 
cã aþi transformat relaþia
rigidã student - profesor
într-una de comunicare

deschisã ºi prietenie 
ºi pentru cã ne-aþi format

ca oameni. 

Vã mulþumim pentru
nenumãratele întrebãri
adresate la cursuri ºi
seminarii, pentru lucrãrile
anunþate ºi pentru cuvintele
cheie pe care ni le-aþi oferit ca
punct de plecare în cãutãrile
noastre. Mulþumim profesorilor
noºtri cã ne-au oferit ocazia sã
descoperim lucruri noi, cã nu
au ezitat sã ne tragã de urechi
atunci când mai adunam în
palmares câte o restanþã. De
asemenea, personal vã
muþumesc pentru toate
discuþiile off-topic pe care le-
am purtat ºi pentru sprijinul
acordat în momentele de
impas. Dumneavoastrã sunteþi
cei care astãzi meritã toate
aplauzele noastre.  

Le mai mulþumim pãrinþilor
noºtri, care au fãcut sacrificii

pentru ca noi sã ne aflãm
astãzi aici. Mulþumim pentru
taxele ºi restanþele plãtite ºi
iatã cã visul vostru s-a
împlinit, nimic nu a fost în
zadar: copiii au crescut ºi, în
sfârºit, puiul mamii a terminat
ºi el o facultate. Toate
aplauzele noastre le meritaþi! 

ªi nu în ultimul rând, le
mulþumesc colegilor mei de an,
alãturi de care am trãit ºi
bune, ºi rele, sesiuni, lucrãri,
interminabile pregãtiri pentru
colocvii ºi proiecte, drame
personale, ºi cu care am reuºit
sã leg prietenii ce sunt
convinsã cã vor dãinui în timp.

Astãzi realizãm cã am intrat
pe ultima sutã de metri, dupã
care un nou început, o nouã
viaþã ne aºteaptã. Va fi
momentul când cele învãþate
pe bãncile ºcolii vor fi puse în
practicã ºi vor legitima
valoarea câºtigatã în timpul
facultãþii. 

Vom avea nu numai
pregãtirea necesarã unor

buni specialiºti, ci ºi
capacitatea de a reuºi 

în viaþã.
Cu siguranþã dupã

numeroasele exemene prin care
am trecut ºi experienþa
cãpãtatã în anii de facultate,
suntem pregãtiþi sã facem faþã
obstacolelor care ne vor aºtepta
de acum înainte.

Dupã absolvire vom fi
membri cu drepturi depline în
„clasa muncitoare” ºi vom trãi
toate acele lucruri frumoase pe
care viaþa ni le va oferi: un loc
de muncã, o cãsãtorie, copii,
rate mult prea mari la bãnci,
privirile suspicioase ale soacrei
ºi ºefilor.

Îmi doresc ca, peste 10 ani,

sã ne întâlnim cu toþii aici, la

fel de frumoºi, entuziaºti,

zâmbitori ºi veseli, chiar dacã

drumurile noastre se vor

despãrþi.

Mã întorc din nou cãtre

domniile voastre, profesorii, sã

vã mulþumesc, cãci prin

excelenþã ºi dãruire aþi îmbinat

perfect ºi firesc frumosul

vechiului ºi fascinaþia noului,

instruind întregi de generaþii

absolvente, aici prezente,

generaþii pregãtite prin ºi

pentru schimbare.

Aºadar, mulþumirile se

îndreaptã cãtre domnul

Rector Alexandru Puiu,

doamna Decan Elena

Enache, ºi domnul Decan

Dorian Rais, dar ºi spre

profesorii noºtri: Liliana

Gherman, Zamfir Bãlan,

Camelia Vechiu, Cristian

Morozan, Marian Chivu,

Silviu Niculcea, Geanina

Ciorãºteanu, Mariana

Mihãilescu, Cristinel

Munteanu, Valentin

Popa, Anca Popoacã-

Giuran, Nicolae Filote,

Nicoleta Cârjilã, ªerban

George, Suzana Purice,

Nicoleta Ciacu, Lucia

Popa, Daniela Þuvec.

Vã promitem cã vom

continua oriunde am fi ceea ce

am început împreunã aici, la

Universitatea Constantin

Brâncoveanu, ºi anume

transformarea din bun în

excelent. Vã mulþumesc ºi

baftã tuturor la licenþã!“.

Colaj din gândurile viitorilor absolvenþi

„Am învãþat sã gândesc, 
sã acþionez, sã valorific mai

bine oportunitãþile“

„Plecãm cu toþii plini de speranþe 
ºi cu împlinirea dorinþei de a ºti“
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UNIVERSITÃÞI PARTENERE ALE UCB ÎN PROGRAMUL EUROPEAN DE MOBILITÃÞI ERASMUS 

Universitatea Paris-Sud 11 deþine
cel mai mare campus din Franþa,
întins pe o suprafaþã de 270 de
hectare, ea cuprinzând mai multe
locaþii situate în suburbiile din Sudul
Parisului (Orsay, Cachan, Châtenay-
Malabry, Sceaux and Kremlin-
Bicêtre), cel mai important campus
fiind cel din Orsay. Universitatea
este constituitã din 5 Unitãþi de
Formare ºi Cercetare, 3 Institute
Universitare de Tehnologie (IUT) ºi
o ºcoalã de ingineri (IFIPS).

Universitatea Paris Sud 11 este una
dintre cele mai mari ºi mai renumite
universitãþi din Franþa, în special în
domeniul ºtiinþelor exacte. Aceasta s-
a clasat pe locul 43 în ierarhia
universitãþilor din lume pe anul 2009
- Academic Ranking of World
Universities - ºi pe locul 18 în
domeniul ªtiinþelor Naturale ºi al
Matematicii, fiind cea mai
prestigioasã ºcoalã din Franþa pentru
domenii ca matematica ºi fizica. 

Istoric

Formarea ca instituþie academicã
independentã a început încã din
anul 1940, evenimentul decisiv
survenind în 1954, când Franþa a
decis, cu ocazia participãrii la CERN,
sã dezvolte cercetarea în domniul
fizicii nucleare. Cu aceastã ocazie,
Irène JOLIOT-CURIE a propus
crearea unui Institut de Fizicã
Nuclearã la Orsay. Pentru a dezvolta
învãþãmântul universitar în Franþa,
în anul 1958 s-a decis transferul la
Orsay a unei pãrþi din specializãrile

Facultãþii de ªtiinþe din Paris. 
În 1965, a fost recunoscutã

independenþa Facultãþii de ªtiinþe de
la Orsay ºi, în 1970, aceasta a devenit
oficial parte componentã a
Universitãþii Paris-Sud, alãturi de
alte facultãþi, precum: Facultatea de
Medicinã, Facultatea de Farmacie,
Facultatea de Drept ºi de Economie,
Institutul de Electricã ºi Mecanicã
(IUT), Institutul de Chimie,
Informaticã (Orsay), Institutul de
Gestiune ºi Comerþ (Sceaux).

Mediu academic 
Cercetarea academicã reprezintã

preocuparea de bazã în cadrul
universitãþii, aceasta  deþinând 120
de laboratoare recunoscute
internaþional, în cadrul cãrora se
realizeazã o cercetare aplicatã
destinatã nevoilor social -
economice.

În prezent, Universitatea Paris-
Sud are aproape 30.000 de studenþi,
înscriºi la studii de licenþã, masterat
ºi ºcoalã doctoralã; dintre aceºtia un
numãr de peste 4.800 sunt de
naþionalitate strãinã, provenind din
132 de þãri. 

Universitatea Paris-Sud 11 oferã o
largã paletã de specializãri într-o
mare varietate de domenii: de la
ºtiinþe exacte, la sãnãtate, ºtiinþe
sociale ºi sport, cursurile de formare
propuse având o mare diversitate:
cursuri clasice, cursuri aplicative
profesionale, în cadrul formãrii
iniþiale sau continue. 

Universitatea a ales sã se
înscrie în programul LMD
încã din anul 2004, aceasta
acordând o mare atenþie
formãrii profesionale,
efortul sãu îndreptându-se
în urmãtoarele direcþii
majore: favorizarea
accesului la formarea
academicã, dezvoltarea

formãrii profesionale, perfecþionarea
profesionalã.

Servicii pentru integrarea
profesionalã a studenþilor 

În cadrul campusului,
funcþioneazã servicii de consiliere, de
informare ºi de încadrare
profesionalã, pentru a facilita
încadrarea studenþilor pe piaþa
muncii. Acestea sunt:

- Serviciul Comun Universitar de
Informare ºi Orientare (Le Service
Commun Universitaire
d’Information et d’Orientation -
SCUIO), având ca misiune
informarea, consilierea ºi pregãtirea
în vederea inserãrii profesionale.

- Serviciul de Inserare Profesionalã
(Le Service d’Insertion
Professionnelle - SIP), care   îºi
propune sã iniþieze ºi sã stabileascã
un mecanism de inserare
profesionalã în parteneriat cu toate
stadiile de formare universitarã. 

- Biroul de angajare, cel care  pune
la dispoziþia studenþilor resurse
documentare, cercetãri în domeniu
ºi, cu ajutorul unui personal calificat,
aceºtia sunt ajutaþi sã dezvolte relaþii
cu întreprinderile, în vederea unui
stagiu de practicã sau o eventualã
angajare. 

BURSE ERASMUS LA
UNIVERSITATEA PARIS SUD 11
2011-2012

6 locuri pentru câte 5 luni fiecare
(nivel de licenþã)

Domenii: Drept internaþional ºi
Managementul întreprinderilor

ªerban Romina Aniºoara, absolvent,
Facultatea de Management Marketing
în Afaceri Economice Brãila

Mi-a surâs ideea 
de a experimenta necunoscutul! 

Ceea ce m-a determinat sã particip la
programul Erasmus ºi sã efectuez o mobilitate

la Universitatea Paris Sud XI, Facultatea Jean
Monet, specializarea Economie, a fost dorinþa
de a învãþa cât mai multe lucruri, de a-mi lãrgi
orizontul cunoaºterii ºi, de ce nu, dorinþa de a
reuºi! Eram conºtientã, la acel moment, cã o
astfel de experienþã îmi va putea fi de folos pe
viitor, aºa cã am acceptat provocarea cu mintea
deschisã ºi cu o viziune cât mai optimistã! Un alt
motiv pentru care am dorit sã particip la acest
program a fost faptul cã îmi doream sã petrec
un timp mai îndelungat într-o þarã strãinã, sã-i
cunosc obiceiurile, modul de viaþã, mentalitatea

unor alþi oameni cu un stil de viaþã ºi culturi
diferite. Mi-a surâs ideea de a experimenta
necunoscutul ºi, probabil, de a-mi înfrânge
anumite temeri, pe care nu le cunoscusem pânã
atunci...
Oamenii m-au impresionat în mod deosebit

Studenþii francezi sunt foarte comunicativi, îºi
exprimã de fiecare datã punctul de vedere,
opinia despre un anumit subiect, temã, fãrã sã le
fie teamã cã ar putea spune ceva eronat sau cã
profesorul i-ar putea pune într-o posturã
jenantã... ce-i drept, chiar dacã sunt foarte gentili
ºi drãguþi ca persoane, profesorii sunt destul de
exigenþi în ceea ce priveºte acordarea notelor,
tocmai din motivul de a-i obiºnui pe studenþi sã
se autodepãºeascã, sã înveþe cât mai mult ºi cât
mai bine. Personal, am fost surprinsã într-un
mod extrem de plãcut de la ceea ce am vãzut ºi
trãit. Ceea ce m-a impresionat în mod deosebit
au fost oamenii... amabili, gentili, serviabili în tot
ceea ce fac, dornici în permanenþã de a ºti cât
mai multe. Ei citesc tot timpul... am reþinut
simplitatea pe care o afiºeazã ºi zâmbetul
natural ºi, de asemenea, cultura lor,
rafinamentul ºi eleganþa pe care ºtiu sã le punã
în valoare, atunci când este cazul!

Experienþa ERASMUS, 
o investiþie în tine ºi în viitorul tãu!

Din experienþa pe care am trãit-o, vã pot
prezenta acum avantajele: în primul rând, te
simþi un om mai bogat din punct de vedere
cultural, îþi dezvolþi anumite abilitãþi personale,

investeºti în tine practic, pentru cã o astfel de
experienþã nu se gãseºte la tot pasul, aºa cã
trebuie sã ºtii cum sã o valorifici! În al doilea
rând, eºti conºtient cã aceasta va reprezenta un
punct de sprijin în viitor ºi un punct forte în
cunoºtinþele acumulate de-a lungul anilor de
studiu. În al treilea rând, un eventual angajator
ar putea pune CV-ul tãu la categoria interviu
pentru obþinerea unui loc de muncã, tocmai
pentru a-i împãrtãºi din experienþa ºi din
cunoºtinþele acumulate acolo, interesat fiind în
permanenþã de o continuã schimbare în bine.

Mobilitatea a influenþat 
decisiv decizia angajatorului!

În prezent, sunt angajata uneia dintre cele mai
importante bãnci din România. Tot ce pot
spune este cã, dupã întoarcerea în þarã, am
început sã depun CV-uri pentru angajare la
diverse companii ºi firme, printre care ºi firma la
care lucrez acum. la doar o sãptãmânã dupã ce
am depus CV-ul la bancã, am fost sunatã, în
vederea prezentãrii la un interviu de recrutare.
ªi da, pot spune cã mobilitatea a influenþat
pozitiv obþinerea acestui loc de muncã. 
Emilia Ghinea, Facultatea de
Management Marketing în Afaceri
Economice Rm. Vâlcea, Masterat 

Îi îndemn pe toþi cei care au o asemenea
ºansã sã nu o piardã!

Am primit cu bucurie ºi entuziasm
propunerea de a fi student bursier la Paris.

Perioada de 6 luni de studiu în Franþa a
însemnat una dintre cele mai frumoase
perioade din timpul studenþiei. Având un
caracter flexibil, m-am adaptat foarte repede la
viaþa tinerilor studenþi francezi. 

Profesorii erau deschiºi la discuþiile cu
studenþii, dar ºi studenþii erau interesaþi de tema
discuþiei. Un alt aspect plãcut mie era disciplina
din timpul cursurilor, pe care, de altfel, am
vãzut-o ºi resimþit-o chiar ºi în afara cursurilor,
la cantinã, pe coridoare, în curte. Sãlile de sport,
de gimnasticã erau frecventate de cãtre
majoritatea studenþilor, interesul lor pentru
sport fiind foarte mare. Cu mine s-au purtat
foarte frumos arãtându-mi prietenie ºi interes.
Se ofereau sã-mi
î m p r u m u t e
cursuri, sã mã
îndrume, când
le ceream sfaturi.
Ei sunt obiºnuiþi
ca în preajmã sã
le fie tot timpul
studenþi strãini
care vin sã
înveþe în ºcolile
lor. Se simt bine
atunci când pot sã ajute, sã îndrume. Pentru
mine a rãmas o amintire frumoasã ºi o
experienþã studenþeascã minunatã, alãturi de
colegii studenþi de la Facultatea de Drept –Jean
Monnet din Paris. Îi îndemn pe toþi cei care au o
asemenea ºansã, sã nu o piardã! Este unicã în
viaþa de student.

Universitatea 
Paris Sud 11, Franþa

STUDENÞI UCB, BURSIERI ERASMUS LA UNIVERSITATEA PARIS SUD 11



Mesajul de felicitare al
Înalt Preasfinþiei Sale
Calinic, Arhiepiscop al
Argeºului ºi Muscelului 

Domnule Rector,
Vã mulþumim pentru

dragostea Domniei Voastre de a
ne trimite poftire, la aniversarea
a 20 de ani de la înfiinþarea
Universitãþii Constantin
Brâncoveanu, fapt ce ne-a
umplut inima de bucurie ºi
frumoase amintiri. 

Bunul Dumnezeu sã Vã
binecuvânteze cu spor
binecuvântat, sãnãtate de
diamant ºi lucrarea Domniei

Voastre sã fie rodnicã pentru toþi
cei care doresc sã studieze într-o
universitate ce are ca patron
spiritual pe Sfântul Constantin
Brâncoveanu.
Mesajul de felicitare al
Comisiei pentru
Învãþãmânt, ªtiinþã,
Tineret ºi Sport din
Camera Deputaþilor  

La împlinirea a 20 de ani de la
înfiinþare transmitem întregii
comunitãþi academice sincere ºi
meritate felicitãri pentru
performanþele ºtiinþifice ºi
educaþionale atinse, însoþite de
urarea de a persevera în aceastã

lãudabilã tradiþie. 
Se cunoaºte deja în întreaga

þarã cã Universitatea Constantin
Brâncoveanu din Piteºti a
devenit în aceste decenii un
prestigios centru educaþional,
ºtiinþific ºi cultural, izvor de
reputaþi specialiºti în varii
domenii, loc în care îºi exercitã
excelenþa un corp profesoral
dedicat ºi consacrat activitãþii
academice ºi ºtiinþifice.

Suntem cât se poate de
bucuroºi ca, la acest moment de
sãrbãtoare, sã vã felicitãm
pentru prezent ºi sã vã
încurajãm pentru viitor.

La mulþi ani!

Prof. univ. dr. Cristian Sorin
Dumitrescu, preºedinte 

Mesajul de felicitare din
partea Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului -
Cabinet Secretar de Stat
Cãtãlin Ovidiu BABA

Stimate Domnule Rector,
Vã felicit cu ocazia aniversãrii

a 20 de ani de la înfiinþarea
Universitãþii Constantin
Brâncoveanu ºi sã vã urez mult
succes în activitatea profesionalã
ºi personalã. 
Cu deosebitã stimã, Cãtãlin
Ovidiu Baba,  Secretar de Stat
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la aniversarea a 20 de ani de la înfiinþare

Mesajul de felicitare 
al prof. univ. dr. Ion Gh.
Roºca, Rector al Academiei 
de Studii Economice din
Bucureºti

Sãrbãtorirea a douã decenii de
strãdanii în peisajul învãþãmântului
superior economic naþional ºi
european oferã membrilor
comunitãþii universitare de la
Academia de Studii Economice
Bucureºti plãcutul prilej de a vã
transmite dumneavoastrã ºi, prin
intermediul dumneavostrã, tuturor
colegilor, cadre didactice, cercetãtori
ºi studenþi, mesajul nostru sincer ºi
prietenesc. 

Ne-am bucurat constant pentru
realizãrile repurtate de Universitatea
Constantin Brâncoveanu din Piteºti.

Folosim acest prilej, în care
dumeavostrã faceþi un fructuos
bilanþ academic, pentru a vã felicita,
fiind convinºi cã vor urma mulþi ani
de reuºite care se bazeazã pe atuurile
competitive ale universitãþii,
verificate în timp, pe competenþa
personalului didactic ºi de cercetare,
pe calitatea studenþilor,
profesionalismul ºi fidelitatea
absolvenþilor ºi pe relaþiile
parteneriale iniþiate ºi dezvoltate.

În dorinþa de aºezare a procesului
didactic pe principii noi, care sã
asigure compatibilitatea între
învãþãmântul superior românesc ºi
cel din alte þãri ºi de relansare a
activitãþii de cercetare ºtiinþificã,
contãm pe un dialog permanent ºi
pe o colaborare rodnicã pe probleme
de învãþãmânt, cercetare ºi
documentare între Universitatea
Constantin Brâncoveanu din Piteºti
ºi Academia de Studii Economice
din Bucureºti. 

La împlinirea a 20 de ani pe
tãrâmul celei mai nobile profesiuni,
aceea de a educa tânãra generaþie, vã
dorim multe decenii pline de reuºite
în procesul de educaþie ºi cercetare,
în asumarea valorilor definitorii
pentru Spaþiul European al
Învãþãmântului Superior ºi un climat
propice pentru performanþã. 

Permiteþi-mi ca, în numele
comunitãþii noastre universitare, sã
urez Universitãþii Constantin
Brâncoveanu din Piteºti o
poziþionare adecvatã în raport cu
valenþele culturii, calitãþii ºi
leadership-ului academic modern.

La mulþi ani!
Mesajul de felicitare 
al prof. univ. dr. Ioan
Pânzaru, Rectorul
Universitãþii din Bucureºti

Stimate Domnule Rector,
Performanþa ºi calitatea academicã

a unei universitãþi sunt dovada
iniþiativei, viziunii ºi dedicãrii. În cei
douãzeci de ani de la înfiinþare,
Universitatea Constantin
Brâncoveanu din Piteºti s-a remarcat
prin toate aceste atribute.

Cu ocazia aniversãrii a douãzeci
de ani de la înfiinþarea Universitãþii
Constantin Brâncoveanu din Piteºti,
Senatul Universitãþii din Bucureºti
are bucuria de a vã adresa cele mai
sincere felicitãri. 

Suntem alãturi de dumeavoastrã
în aceste momente festive ºi vã
susþinem în activitatea
dumneavostrã de cultivare a
standardelor de excelenþã în
educaþie ºi în culturã. Vã dorim ca
roadele muncii depuse de întregul
colectiv academic sã se întruchipeze
în succesele absolvenþilor
Universitãþii Constantin

Brâncoveanu, cei care vor avea
dificila misiune de a moderniza
domeniile ºtiinþelor economice,
juridice, administrative, ale
comunicãrii sociale ºi relaþiilor
internaþionale. 
Mesajul de felicitare 
al prof. univ. dr. Gheorghe
Barbu, Rectorul Universitãþii
din Piteºti

Stimate Domnule Rector, 
Stimaþi membri ai Senatului ºi ai

comunitãþii academice,
Dragi studenþi,
Îmi revine deosebita plãcere ºi

onoare în acelaºi timp de a vã
trasmite, în numele Senatului
Universitãþii din Piteºti, al corpului
profesoral, al studenþilor ºi al meu
personal, cele mai sincere felicitãri cu
ocazia aniversãrii a 20 de ani de
existenþã a Universitãþii Constantin
Brâncoveanu din Piteºti. 

De-a lungul anilor, de la înfiinþare
ºi pânã acum, Universitatea
dumneavoastrã s-a dovedit a fi un
competitor remarcabil în evoluþia
învãþãmântului superior românesc,
al cercetãrii ºtiinþifice ºi al vieþii
culturale în ansamblu.

Vã dorim sã aveþi ºi în anii care
urmeazã succese deosebite în
întreaga dumneavostrã activitate!

Vivat, crescat, floreat, Alma Mater
„Constantin Brâncoveanu”!
Mesajul de felicitare 
al prof. univ. dr. Ion Cucui,
Rectorul Universitãþii
Valahia din Târgoviºte

Stimate Domnule Rector,
Stimaþi Membri ai Senatului,
Dragi colegi,
Cea de-a douãzecea aniversare de

la înfiinþarea Universitãþii Constantin

Brâncoveanu din Piteºti, instituþie
reputatã a învãþãmântului superior
românesc, ne oferã oportunitatea de
a vã adresa expresia sentimentelor
noastre cele mai sincere cu privire la
bogata activitate didacticã ºi
ºtiinþificã pe care aþi depus-o în tot
aceºti ani. 

Trãim într-o erã agitatã, plinã de
provocãri ºi dinamism, în care
lumea academicã este chematã sã se
poziþioneze în avangarda eºalonului
menit sã ducã România în elita
europeanã a învãþãmântului ºi
cercetãrii. 

În acest context, vã transmitem
toatã aprecierea noastrã pentru
eforturile deosebite pe care colectivul
dumneavoastrã de cadre didactice ºi
studenþi le-au depus pentru
realizarea obiectivelor propuse

Vã rugãm sã primiþi salutul nostru
cãlduros, împreunã cu felicitãrile de
viaþã lungã pe tãrâmul ºtiinþei. 
Mesajul de felicitare 
al prof. univ. dr. Aurel
Ardelean, Rectorul
Universitãþii de Vest
Vasile Goldiº din Arad

Stimate Domnule Rector,
Distins corp academic,
Doamnelor ºi domnilor,
Cu prilejul aniversãrii a 20 de

ani de istorie instituþionalã de
cãtre Universitatea Constantin
Brâncoveanu din Piteºti, doresc
sã transmit în numele
Senatului Universitãþii de Vest
Vasile Goldiº din Arad ºi în
nume personal cele mai calde
felicitãri conducerii
Universitãþii dumneavoastrã ºi
întregii comunitãþi academice!

Impresionantele realizãri ale
Universitãþii dumneavoastrã în

cei 20 de ani nu sunt un rod al
deciziilor politicienilor, nici al aºa-
zisei „reforme a educaþiei”, ci sunt
un rezultat al muncii stãruitoare ºi
responsabile a membrilor
comunitãþii academice ºi al
managementului universitar
performant.

Pe baza experienþei acumulate în
realizarea misiunii asumate, atât
conducerea, cât ºi cadrele didactice,
cercetãtorii ºi studenþii Universitãþii
dumneavoastrã sunt îndreptãþiþi sã
aspire în viitor spre excelenþã,
corespunzãtor principiilor societãþii
bazate pe cunoaºtere, sã consolideze
prestigiul instituþiei la nivel
european ºi internaþional. 

La ceas aniversar, doresc tuturor
cadrelor didactice ºi personalului
administrativ noi succese în
dezvoltarea pe treptele calitãþii a
Universitãþii Constantin
Brâncoveanu!

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!

În aceºti 20 de ani pe care Universitatea
Constantin Brâncoveanu din Piteºti i-a
strãbãtut, drumul nu a fost uºor, dar, spre
cinstea tuturor celor care au onorat-o, ca
dascãli sau ca studenþi, fiecare a contribuit
prin entuziasm, competenþã ºi dãruire, la
înãlþarea edificiului modern care este
Universitatea dumneavoastrã. Munca
înfãptuitã s-a materializat prin generaþiile de
studenþi pe care i-a educat ºi instruit sã facã
performanþã în societatea româneascã ºi nu
numai, prin condiþiile ºtiinþifice ale corpului
profesoral, iar efortul vã este recunoscut prin
acordarea de cãtre ARACIS a calificativului

GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT 
Toate aceste realizãri ne îndreptãþesc sã

credem cã veþi consacra toate eforturile ºi
întreg potenþialul ºtiinþific în nobila activitate
de a forma, instrui ºi educa tânãra generaþie,
de a realiza caractere de granit care sã
contribuie la progresul societãþii româneºti,a
menþinerea patriei române în circuitul
mondial de valori. 

Agenþia Românã de Asigurare a Calitãþii
în Învãþãmântul Superior – ARACIS are cel
mai bun prilej de a exprima respectul ºi
admiraþia pentru realizãrile obþinute de
Universitatea Constantin Brâncoveanu din

piteºti în domeniul educaþional ºi ºtiinþific
precum ºi pentru contribuþia adusã la
sporirea prestigiului internaþional al
învãþãmântului superior românesc.

Vã urãm sã fiþi precum lumina, sã aveþi
þinta sus ºi drumul drept ºi sã nu cunoaºteþi
calea spre înapoi.

VIVAT – mulþi ani de acum înainte,
CRESCAT – ca izvor de culturã 

al acestei naþiuni,
FLOREAT – ca universitate 

a României ºi a Uniunii Europene!
Prof. univ. dr. Ioan Curtu, preºedinte

Mesajul de felicitare al Agenþiei Române de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior -
ARACIS -pentru întreaga comunitate academicã a Universitãþii Constantin Brâncoveanu


