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Mesaje primite de Universitatea Constantin Brâncoveanu
la aniversarea a 20 de ani de la înfiinþare
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

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

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
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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

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

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

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

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 aºazisei „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!

