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De 20 de ani, spre excelenþã

Mesaje la ceas de sãrbãtoare
Distinºi invitaþi, dragi colegi ºi studenþi, suntem astãzi împreunã pentru a marca
împlinirea a 20 de ani de existenþã a Universitãþii Constantin Brâncoveanu.
„Aniversãrile sunt prilejuri
de aducere aminte, de bucurii
pentru succesele obþinute, de
reflecþii asupra greutãþilor
întâmpinate ºi a cãilor pe care
le-am ales pentru a le depãºi.
Ne onoreazã prezenþa
dumneavoastrã: personalitãþi
din domeniul învãþãmântului
ºi cercetãrii ºtiinþifice din þarã
ºi strãinãtate, reprezentanþi ai
structurilor politico-administrative naþionale ºi locale, ai

mediului de afaceri, ai massmedia, personalitãþi care neau sprijinit pe tot parcursul
existenþei universitãþii noastre,
precum ºi colegi cu care am
început aceastã epopee acum
20 de ani.
În acest moment aniversar,
conducerea Universitãþii
Constantin Brâncoveanu din
Piteºti mulþumeºte studenþilor
ºi absolvenþilor, cadrelor
didactice ºi personalului

administrativ, conducerii
politico-administrative a
judeþelor ºi oraºelor în care
funcþionãm, companiilor ºi
instituþiilor cu care avem
relaþii de colaborare, massmedia
ºi întregii comunitãþi locale,
universitãþilor partenere din
þarã ºi strãinãtate ºi conducerii
SPACE.
De asemenea, aducem
mulþumirile noastre ºi calda

recunoºtinþã pentru îndrumãrile ºi sprijinul competent
acordat Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, Agenþiei Române
de Asigurare a Calitãþii în
Învãþãmântul Superior ºi
Consiliului Naþional al
Rectorilor“.
Prof. univ. dr. Alexandru
Puiu, rectorul Universitãþii
Constantin Brâncoveanu

„Mulþumim tuturor celor
care, timp de 20 de ani, ne-au
susþinut ºi au fãcut ca visul
fondatorilor sã devinã realitate.
Le mulþumim totodatã ºi
prietenilor mai puþin buni, care
ne-au facut sã devenim ºi mai
buni! Am muncit mult cu toþii
ºi ne-am transformat într-o
familie adevãratã”.
Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu,
prorector al Universitãþii
Constantin Brâncoveanu

Diplome ºi mesaje
primite de
Universitatea
Constantin
Brâncoveanu la
aniversarea a 20 de
ani de la înfiinþare

Nicolae Vãcãroiu,
preºedintele Curþii
de Conturi a României
„E o onoare deosebitã de a fi
martor la aceastã aniversare. La
UCB, avem de-a face cu o
îmbinare fericitã între experienþa
prof.univ.dr. Alexandru Puiu ºi
tinereþea prof.univ.dr.Ovidiu
Puiu, care a dat rezultate de
excepþie. La UCB, s-a pus accent
pe calitatea corpului profesoral
ºi are cu ce se mândri dupã 20
de ani. Vã doresc sã fiþi mereu
în frunte!”.
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Prof. univ. dr.
Ecaterina Andronescu,
preºedinte al Consiliului
Naþional
al Rectorilor ºi rector la
Universitatea
Politehnicã Bucureºti
„Am urmãrit cu mare interes
evoluþia UCB în cei 20 de ani ºi
apreciez cã ce aþi realizat e un
succes! Cel care a pornit acest
demers a venit cu
profesionalism ºi a avut o
abordare înþeleaptã. Cred cu
tãrie cã, dacã România va avea
mai multe ºcoli, va avea, în
acelaºi timp, mai puþine
puºcãrii! O adevãratã ºcoalã este
aceea în care nu se ºtie cine dã ºi
cine primeºte. Felicitãri,
domnule Rector!“.

Prof. univ. dr.

Ion Mihãilescu,
preºedintele Camerei
Auditorilor Financiari
din România
„Sunt mândru cã sunt profesor
al acestei Universitãþi ºi, în
calitate de evaluator al Agenþiei
Române de Asigurare a Calitãþii
în Învãþãmântul Superior, vã
transmit mesajul membrilor
conducerii: <<Vã urãm sã fiþi
precum lumina, sã aveþi þinta
sus ºi drumul drept ºi sã nu
cunoaºteþi calea spre înapoi>>”.

Marius Burduºel,
director executiv,
Camera Auditorilor
Financiari din România
„Universitatea Constantin
Brâncoveanu a pregãtit, în toþi
aceºti ani, un numãr
semnificativ de specialiºti! Vã
dorim sã aveþi noi succese ºi,
totodatã, vã asigurãm de
întregul nostru sprijin!”.

Prof. univ. dr. Victor
Manole, decan al
Facultãþii de Economie
Agroalimentarã
ºi a Mediului, ASE
Bucureºti
„UCB este astãzi un brand de
temut pe piaþa formãrii la nivel
superior în România! Dacã
Brâncoveanu ar vedea
mãrinimia ºi marele caracter al
profesorului Alexandru Puiu,

cred ca i-ar ierta ºi pe turci!
Multe decenii pline de reuºitã!”.

Prof. univ. dr.
Ovidiu Folcuþ, rector,
Universitatea RomânoAmericanã
„Mã bucur cã pot fi alãturi de
dumneavoastrã în aceastã zi de
sãrbãtoare. Vã felicit, domnule
Rector, pentru cã aþi ales calea
exigenþei! Rostul unei ºcoli este
acela de a educa, iar
dumneavostrã aþi fãcut asta cu
mare pricepere! La mulþi ani!”.

Prof. univ. dr.
Cãlin Oprea, Academia
de Studii Economice
Bucureºti
„Sunt mândru sã particip la un
astfel de eveniment, la o
Universitate pe care o cunosc de
la înfiinþare. Îi felicit pe studenþii
care au ales sã vinã la aceastã
Universitate care se situeazã
astãzi în topul instituþiilor de
învãþãmânt superior din
România. Îl felicit pe domnul
Rector, care s-a implicat în
proiectele pe care le-a iniþiat ºi lea dus la bun sfârºit!”.

Gheorghe Davidescu,
prefectul judeþului
Argeº
„Transmit salutul Guvernului
României ºi al meu personal, la
ceas aniversar. Sunt mândru de
ceea ce se întâmplã în mediul
universitar din Piteºti. Vã doresc
sã aveþi, în continuare,

performanþe semnificative ºi sã
ne vedem peste 10 ani cu
rezultate de excepþie!”.

Florin Tecãu,
vicepreºedinte
al Consiliului
Judeþean Argeº
„În acest moment de sãrbãtoare,
adresãm mulþumiri ºi felicitãri
cadrelor didactice, studenþilor ºi
absolvenþilor. Vã dorim sã aveþi
rezultate din ce în ce mai bune!”.

Tudor Pendiuc, primarul
municipiului Piteºti
„La mulþi ani, Piteºti! La mulþi
ani, UCB!
În numele municipalitaþii, vã
aduc mulþumiri sincere,
domnule Rector, pentru cã,
alãturi de echipa dumneavostrã,
aþi realizat nu doar clãdiri, ci aþi
pregãtit 20 de generaþii!”.

Mihaela Stãnciulescu,
Avocatul Poporului Biroul Teritorial Piteºti
„Nu existã bãtrâneþe, ci doar o
vârstã cu ceva mai multe
amintiri. Vã doresc sã duceþi
brandul Universitatea
Constantin Brâncoveanu cât mai
departe!“.

Mihai Golescu,
directorul cotidianului
Argeºul
„De 20 de ani avem în Piteºti o
universitate în care, cu eforturi
formidabile, s-a luptat pentru
promovarea valorii. Vivat!
Crescat! Floreat UCB!”.

▼ Mesajul Înalt Preasfinþiei Sale Calinic,
Arhiepiscopul Argeºului ºi Muscelului
▼ Mesaj de felicitare din partea Comisiei
pentru Învãþãmânt, ªtiinþã, Tineret
ºi Sport din Camera Deputaþilor
▼ Mesaj de felicitare din partea
Ministerului Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului - Cabinet Secretar
de Stat Cãtãlin Ovidiu Baba
▼ Mesajul Agenþiei Române de
Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul
Superior
▼ Diplomã de Excelenþã din partea
prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu,
preºedintele Consiliului Naþional
al Rectorilor
▼ Plachetã aniversarã din partea Camerei
Auditorilor Financiari din România
▼ Diplomã de Excelenþã ºi Plachetã
aniversarã din partea Consiliului
Judeþean Argeº
▼ Diplomã de Excelenþã din partea
Primãriei Muncipiului Piteºti
▼ Diplomã de Excelenþã din partea
Universitãþii Politehnice din Bucureºti
▼ Diplomã de Onoare din partea
Universitãþii Valahia din Târgoviºte
▼ Mesajul Academiei de Studii
Economice din Bucureºti
▼ Mesajul prof. univ. dr. Ioan Pânzaru,
Rectorul Universitãþii din Bucureºti
▼ Mesajul prof. univ. dr. Gheorghe
Barbu, Rectorul Universitãþii din Piteºti
▼ Mesajul prof. univ. dr. Aurel Ardelean,
Rectorul Universitãþii de Vest Vasile
Goldiº din Arad

