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DIALOG
studenþesc brâncovenesc

� Mare bal la UCB!

BALUL BOBOCILOR 2012
UNIVERSITATEA CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU
FELICITĂRI CÂŞTIGĂTORILOR!
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Miercuri, 19 decembrie 2012, la Universitatea „Constantin
Brâncoveanu” din Piteşti a avut loc Balul Bobocilor 2012.
Evenimentul a reunit studenţi, cadre didactice şi personalul
administrativ al instituţiei, toţi urmărind cu atenţie probele
concurenţilor şi susţinându-i pe aceştia în drumul lor spre
câştigarea titlului de Miss şi Mister Boboc.

În ordinea intrării lor pe scenă, concurenţii au fost: Enache
Diana, Vasilescu Alexandru, Tudor Luiza, Cătănoiu Andrei,
Zaidel Alexandra, Gheorghe Emanuel, Dumitrică Ana
Maria, Baciu Alexandru, Rotaru Alexandra, Cristea
Alexandru, Malacea Mădălina, Motoveleţ Radu, Gheorghe
Raluca, Bungeanu Andrei, Iacob Alexandra şi Manea Aurel.
Prezentatorii din acesta an au fost Crissa şi Ionuţ (vezi Foto).

Prima probă a constat în descrierea succintă pe care şi-a
făcut-o fiecare concurent. Astfel am aflat despre Diana
Enache că are 22 de ani şi este studentă la Facultatea de
Finanţe - Contabilitate, specializarea Finanţe - Bănci. Diana
este boboc pentru a doua oară: în acest an, ea a devenit
licenţiată în „Economia Agroalimentară şi a Mediului”, dar
şi-a dorit să meargă mai departe, înscriindu-se la
Universitatea „Constantin Brâncoveanu”. Iubeşte sportul, a
practicat baletul timp de 4 ani şi a urcat până acum de mai
multe ori pe scene atât din Piteşti, cât şi din ţară.
Alexandru Vasilescu are 19 ani şi este născut în zodia

Gemeni. A absolvit Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”.
Se descrie ca fiind o fire sociabilă, amuzantă şi plină de
optimism. Îi place să fie în centrul atenţiei şi să viziteze locuri
noi. Este foarte încântat de fiecare dată când apar lucruri noi
în viaţa lui. Iubeşte muzica şi dansul. Practică dans sportiv de
12 ani, a participat la numeroase concursuri naţionale şi
internaţionale, unde a obţinut rezultate excelente.
Luiza Tudor are 19 ani şi a terminat Colegiul Tehnic

„Armand Călinescu”. Este o fire sociabilă, încrezătoare,
curioasă si optimistă. De multe ori îşi schimbă
comportamentul, în funcţie de starea de spirit. Iubeşte
schimbările, se adaptează uşor la toate situaţiile de viaţă
apărute şi caută în permanenţă latura veselă a vieţii. În
copilărie, a practicat dansul – specializarea Coregrafie, îi place
foarte mult tot ceea ce ţine de industria muzicală, de aceea
dansul şi muzica sunt principalele sale pasiuni.
Andrei Cătănoiu are 21 de ani, este unul din numărul

mare de concurenţi din zodia Berbecului şi a terminat
Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” din Piteşti. Andrei
spune despre el că este sociabil, spontan şi că îi place să
lucreze în echipă. Cu toate acestea, uneori timiditatea nu îl
lasă să îşi impună punctul de vedere în anumite situaţii. Îi
place foarte mult să călătorească pe oriunde în lume, să
vizioneze piese de teatru şi să asculte muzică.
Alexandra Zaidel a absolvit liceul „Zinca Golescu”, iar

acum este studentă în anul I la Facultatea de Management-
Marketing în Afaceri Economice a Universităţii. Spune
despre ea că este o fire sociabilă, căreia îi place compania

celorlalţi, cu care să petreacă momente frumoase. O altă
trăsătură a sa este carisma, cu ajutorul căreia împarte zâmbete
şi înfrumuseţează ziua prietenilor săi.
Emanuel Gheorghe are 19 ani şi este din Câmpulung

Muscel. Emanuel este o fire liniştită şi îi place să îşi petreacă
timpul liber alături de familie şi de prietenii săi. La sfârşit de
săptămână preferă să joace fotbal sau baschet, păstrându-şi o
alură atletică. De asemenea, este o persoană sociabilă, care se
amuză în permanenţă de situaţiile în care îl pune viaţa. Este
mereu punctual şi priveşte cu seriozitate fiecare oportunitate
care îi apare în viaţă.
Ana Maria Dumitrică are 19 ani, este în zodia Leu şi a

terminat Liceul „I.C. Petrescu”. Acum este studentă a
Facultăţii de Management-Marketing în Afaceri Economice,
la specializarea Management. Ana Maria este o fire
ambiţioasă, amuzantă şi sociabilă, căreia îi face plăcere să
petreacă timpul alături de prietenii săi. Motto-ul său este:
„Cine nu cade, nu se poate înălţa, de aceea fără sacrificii nu
există progres”.
Alexandru Baciu are 21 ani şi este student la facultatea de

Management-Marketing în Afaceri Economice, specializarea
Management. Spune despre el că este foarte încăpăţânat şi că
preferă să se convingă singur de realitatea unor lucruri. Cu
certitudine, nu agrează planurile pe termen lung şi preferă
deciziile de moment, care aduc rezultate imediate. Motto său:
“Everything ‘s possible!”
Alexandra Rotaru are 19 ani şi este nascută in zodia

Taurului. Acum, este studentă în anul I la Facultatea de
Management-Marketing în Afaceri Economice, la
specializarea Management. Alexandra spune despre sine că
este o persoană foarte romantică, căreia uneori i se întâmplă
să viseze cu ochii deschişi. Opinia ei este că greşelile sunt cei
mai buni învăţători ai unei persoane, conform motto-ului
ales: „Nu vezi pragul de jos, până nu te loveşti cu capul de cel
de sus”.
Alexandru Cristea este un tânăr student al Facultăţii de

Management- Marketing în Afaceri Economice al
universităţii noastre. Alex este mereu la curent cu cele mai noi
piese din industria muzicală, pe care le face cunoscute
prietenilor săi ori de cate ori se întâlneşte cu ei. Ne-a spus că
nu agrează, sub nicio formă, minciuna şi falsitatea. Motto-ul
său în viaţă este unul direct şi foarte sugestiv: „Nu încerca să
fii ceea ce nu eşti!”
Mădălina Malacea are 19 şi studiază Management-

Marketing în Afaceri Economice la Universitatea
„Constantin Brâncoveanu”. Este pasionată de industria PR-
ului şi spune despre ea că este o „devoratoare de publicitate”.
A practicat handbal de performanţă, însă marea ei pasiune
este modellingul. Motto-ul ei este: „Nu e frumos ce e frumos,
e frumos ce-mi place mie.”
Radu Motoveleţ are 19 ani şi este stundent în anul I la

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale

Comunicării, specializarea Relaţii Publice. Radu se descrie pe
el însuşi ca fiind un băiat sociabil, întotdeauna dispus să
cunoască oameni noi, pe care să şi-i facă prieteni. Radu
încearcă mereu să se distreze la maximum şi nu regretă nimic
din ceea ce face.
Raluca Gheorghe este studentă la Facultatea de Ştiinţe

Juridice, Administrative şi ale Comunicării, specializarea
Drept. Ea se caracterizează ca fiind o persoană ambiţioasă, cu
aspiraţii înalte şi are un suflet mare. De asemenea, spune
despre ea că este distractivă şi serioasă atunci când se cere.
Sloganul ei în viaţă este: „Ceea ce nu trăim la timp, nu trăim
niciodată".
Andrei Bungeanu are 23 de ani şi a absolvit Liceul teoretic

„Ion Mihalache” din Topoloveni, specializarea Matematică-
Informatică. Este în zodia Peşti şi, conform caracteristicilor
acesteia, este o fire calmă şi îi place să viseze. Motto-ul după

care se ghidează în viaţă este : „Vrei să cunoşti lumea?
Priveşte-o de aproape. Vrei să-ţi placă? Priveşte-o de
departe.”
Iacob Alexandra are 20 ani şi este studentă la Drept. Îşi

doreşte ca după terminarea facultăţii să devină procuror
militar. Se caracterizează ca fiind o persoană distractivă,
ambiţioasă, sinceră şi serioasă. Sloganul ei în viaţă este: „Poţi
închide ochii, dar nu poţi stinge soarele”.
Aurel Manea are 19 ani, este din judeţul Teleorman, iar

acum locuieşte în Piteşti. A absolvit liceul Economic
Administrativ din Roşiorii de Vede. Este un Vărsător plin de
viaţă, care priveşte spre viitor cu încredere. Despre el afirmă
că este o persoană curioasă, cu un mod de a gândi original, şi
mereu deschis la noi experienţe. Crede foarte tare în zicala:
„Când îţi urmezi pasiunea, atingi perfecţiunea”.

Mare Bal la Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti
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Concurenţii au trecut cu brio prin probele concursului
După prima probă, a urmat o proba de

improvizaţie. Fiecare student a trebuit să aleagă trei
cuvinte dintr-un bol, cu care să alcătuiască un mic
text. Timpul de gândire a fost de zece secunde. Dacă
după intervalul de timp alocat, concurentul nu a fost
destul de inspirat sau dacă publicului nu i-a plăcut ce
a ieşit, acesta a primit proba-pedeapsă: testul de
dicţie. Dacă improvizaţia a strânit multă veselie prin
ineditul formulării, proba de dicţie s-a soldat cu multe
aplauze şi încurajări.
Cea de-a treia probă a fost cea de aptitudini, în care

fiecare concurent şi-a pus în valoare talentul. Cel care
a deschis această probă a fost concurentul cu numărul
2 – Alexandru Vasilescu - care, împreună cu partenera
sa, ne-au afăcut o demonstraţie de dans sportiv.
Următoarele două concurente, Diana Enache şi Ana
Maria Dumitrică, au demonstrat talentul lor
actoricesc înterpretând o miniscenetă făcută de către
două actriţe profesioniste la un show de televiziune
cunoscut. Sceneta lor a avut mare succes la public,
acestea primind multe aplauze.
Următorul grup de concurenţi - format din Ana

Maria Dumitrică, Alexandra Rotaru şi Alexandru
Baciu - a delectat audienţa tot cu un dans pe melodia
„Danca Kuduro”. Cei trei au făcut o echipă foarte
bună, s-au sincronizat perfect şi le-au arătat
membrilor juriului că merită din plin să câştige.
Alexandru Cristea şi Andrei Catanoiu au fost alţi doi
concurenţi care şi-au demonstrat talentul actoricesc,
alegând să interpreteze una dintre faimoasele scenete
cu Garcea, adică, celebrul cuplu Mugur Mihăescu şi
Radu Pietreanu. Publicul a apreciat prestaţia lor
actoricească şi glumele bine plasate, răsplătindu-i cu
multe aplauze.
Cea de-a cincea probă a constat într-un colaj de

dans, performat de către Alexandra Zaidel, ajutată de
către alte două prietene. Coregrafia a fost una dificilă,
Alexandra dovedind mult curaj şi talent. Singurul
concurent care a îndrăznit să vină în faţa juriului de
unul singur a fost Andrei Bngeanu, care şi-a ales
pentru această probă un monolog al marelui actor
Toma Caragiu – „O brad frumos!”. Umorul textului şi
interpretarea lui Andrei i-au adus multe aplauze şi
felicitări din partea studenţilor care l-au urmărit cu
atenţie.
Se pare că anul acesta mulţi concurenţi au fost

foarte înclinaţi către dans. Unul dintre aceştia a fost şi
Luiza Tudor, care a avut o coregrafie dificilă şi un
colaj muzical asemănător cu cel al unui dansator
profesionist. Emanuel Gheorghe şi Radu Motoveleţ,
ajutaţi de către Mădălina Malacea, au ales pentru bal
interpretarea unei scenete, utilizând doar muzică şi
pantomimă. După trei minute în care ne-au
demonstrat că se puteau încrie, fără probleme, la
UNATC, publicul le-a apreciat foarte mult efortul,
răsplătindu-i îndeplung cu aplauze. Proba de
aptitudini s-a încheiat, bineînţeles, cu un colaj
muzical ilustrat de Mădălina Malacea şi piesa care

este prezentă la toate radiourile din lume: “Gangnam
style”, pe ritmurile căreia au dansat: Aurel Manea,
Raluca Gheorghe şi Alexandra Iacob.
Cel din urmă a fost dansul, care a încheiat cea de-

a treia probă. Pentru ca participanţii să aibă timp să se
costumeze pentru ultima probă, ţinuta de club, unul
dintre sponsorii noştri a organizat o tombolă cu
premii, la care s-au câştigat o serie de produse
cosmetice.
La proba finală, concurenţii au defilat câte doi,

purtând pe faţă o mască de bal mascat, sugerând
publicului că urmează să participe la o petrecere
tematică ţinută în club.
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Şi câştigătorii sunt...
Membrii juriului de anul acesta au fost:
•Preşedintele juriului: prof. univ. dr.

Ovidiu Puiu - rector
•Prof. univ. dr. Marius Gust - prorector
•Conf. univ. dr. Sebastian Ene –prorector
•Prof. univ. dr. Radu Gabriel Pârvu -

Decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice,
Administrative şi ale Comunicării
•Tudorel Popescu – Directorul

Departamentului de Relaţii Internaţionale
şi Relaţii Publice
•Oana şi Răzvan Savu - „Medical Tours

Company”
•Camelia Ionescu -Herbalife
•Doiniţa Panaite şi Ioana Corcodel –

Florăria Olga
•Andreea Preda - PR „Bijuteria Teilor”

Balul Bobocilor nu ar fi fost posibil fără
ajutorul sponsorilor, care, ca de fiecare
dată, ne-au ajutat cu inima deschisă.
Aceştia au fost:

Universitatea „Constantin Brâncoveanu”
Fundaţia de Învăţământ şi Cultură

„Alexandru Puiu”
„Medical Tours Company”
„Bijuteria Teilor”
Avon Cosmetics
Herbalife
Florăria „Olga”.
Mulţumim Universităţii „Constantin

Brâncoveanu”, celorlalţi sponsori,
concurenţilor, organizatorilor, cadrelor
didactice şi tuturor celor care au ajutat
pentru ca acest eveniment să aibă loc!

Să înceapă petrecerea!


