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Vineri, 20 mai 2011, imnul Universitãþii
Constantin Brâncoveanu a rãsunat în Aula
Magna din Piteºti mai miºcãtor ca niciodatã. 

Ne-au fost aproape, la ceas aniversar:
personalitãþi de seamã ale vieþii publice din þarã
ºi strãinãtate: prof. Danute Rasimaviciene,
preºedinta Reþelei Europene pentru Studii de
Afaceri ºi Limbi Strãine, Nicolae Vãcãroiu,
preºedintele Curþii de Conturi a României, prof.
univ. dr. Ecaterina Andronescu, preºedintele
Consiliului Naþional al Rectorilor din România,
Constantin ªerban Valeca, senator, Bogdan
Niculescu Duvãz, deputat, Andrei Gerea,
deputat, Gheorghe Davidescu, prefectul
judeþului Argeº, Florin Tecãu ºi Simona Bucura

Oprescu, vicepreºedinþi ai Consiliului Judeþean
Argeº, Tudor Pendiuc, primarul municipiului
Piteºti, prof. univ. dr. Ion Mihãilescu,
preºedintele Camerei Auditorilor Financiari
din România, Marius Burduºel, director
executiv, Camera Auditorilor Financiari din
România, prof. univ. dr. Ovidiu Folcuþ,
Rectorul Universitãþii Româno-Americane,
prof. univ. dr. Victor Manole, decan al Facultãþii
de Economie Agroalimentarã ºi a Mediului din
cadrul Academiei de Studii Economice
Bucureºti, prof. univ. dr. Cãlin Oprea de la ASE
Bucureºti, Alexandra Albuquerque,
coordonator Relaþii Internaþionale la Instituto
Superior de Contabilidade e Administraçao din
cadrul Institutului Politehnic din Porto,
studenþi ºi cadre didactice, profesori de ieri ºi de
azi, directori de instituþii media, jurnaliºti ºi alþii,
într-un cuvânt oameni care au contribuit, de-a
lungul timpului, la scrierea poveºtii de succes
care a ajuns acum la cel de-al 20-lea capitol.

20 de ani de învãþãmânt superior la
Universitatea Constantin Brâncoveanu au fost
marcaþi prin evenimente pe parcursul unei
sãptãmâni aniversare, astfel: t vizite ale
partenerilor din strãinãtate; t vizite ale

elevilor claselor a XII-a de la licee din judeþul
Argeº; t Simpozion ºtiinþific cu participare
internaþionalã: „Statul de drept ºi
administraþia publicã”, Ediþia a II-a - marþi, 17
mai 2011; t Sesiunea Cercetãrii ªtiinþifice
Studenþeºti, ediþia a XIX-a, vineri, 20 mai 2011; 

Eveniment aniversar: 
20 DE ANI DE ÎNVÃÞÃMÂNT

SUPERIOR LA UNIVERSITATEA
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

DIN PITEªTI 
Momentul aniversar a fost încãrcat de

felicitãri sincere din partea invitaþilor, dar ºi de
emoþii din partea celor care au îmbrãcat roba
academicã: cadrele din conducerea
Universitãþii. În cadru oficial, urmând decizia
din data de 3 mai 2011, Senatul Universitãþii a
decis acordarea titlului de Professor Honoris
Causa prof. Danute Rasimaviciene, preºedinta
Reþelei Europene pentru Studii de Afaceri ºi
Limbi Strãine ºi Decan al Facultãþii de
Managementul Afacerilor de la Vilnius College
of Higher Education, Lituania, pentru
susþinerea politicii de internaþionalizare a
Universitãþii Constantin Brâncoveanu. Cu

acelaºi prilej, au fost oferite Diplome de
excelenþã ºi medalii aniversare tuturor celor
care au sprijinit dezvoltarea instituþionalã a
Universitãþii, precum ºi premii pentru studenþii

care s-au remarcat la Sesiunea Cercetãrii
ªtiinþifice Studenþeºti.

A curs multã cernealã dupã
acest eveniment aniversar, au
curs ºampanie ºi lacrimi de

bucurie pentru ceea ce a fost ºi
pentru ceea ce va sã vinã. La

mulþi ani, Universitatea
Constantin Brâncoveanu!

Universitatea Constantin Brâncoveanu,

în sãrbãtoare


