
Mesajul 

Academiei de Studii Economice din București 

cu ocazia sărbătoririi a 150 de ani 

de la înființarea Universității din București 

 

Stimate Domnule Rector, 

Stimate Domnule Președinte al Senatului universitar, 

Distinși Membri ai comunității universitare,  

Doamnelor și Domnilor Invitați, 

Dragi Studenți, 

 Este o onoare deosebită pentru comunitatea universitară a Academiei de Studii Economice din 

București să adreseze prestigioasei Universități din București felicitările sale colegiale cu ocazia 

sărbătoririi celor 150 de ani de prezență remarcabilă în rândul universităților din România și Europa. 

 De-a lungul acestor 150 de ani, Universitatea din București a contribuit permanent și cu 

performanțe onorante la evoluția învățământului superior românesc, a cercetării științifice și a vieții 

culturale a țării. 

 Bilanțul academic de excepție, validat înainte de toate prin calitatea numeroaselor generații de 

absolvenți, care pot afirma cu mândrie că au fost studenți ai acestei citadele a formării specialiștilor în 

atât de multe domenii, precum și prin performanțele globale înregistrate de Universitatea din București, 

prin competențele și profesionalismul miilor de dascăli și magiștri, care au îndrumat formarea 

profesională și umană a tinerilor studenți – toate acestea sunt mărturii vii ale poziționării Universității 

București în elita europeană a învățământului și cercetării. 

 În acest context, la împlinirea a 150 de ani de activitate, permiteți-ne ca, în numele comunității 

universitare a Academiei de Studii Economice din București, să vă adresăm mesajul nostru sincer, 

colegial și prietenesc, “La mulți ani prosperi și glorioși!”  

 Vă dorim să vă mențineți în circuitul universal al activităților educaționale și științifice spre 

binele generațiilor ce vor veni, să perseverați în a fi liderii în procesul de formare, instruire și educare a 

tinerilor și să vă mândriți cu multe alte decenii de reușite și succese remarcabile! 

 Vă urăm să fiți învingători în competiția cu Viitorul și cu toate provocările sale, să promovați cu 

aceeași dedicare cultivarea standardelor academice! 



 Să aveți puterea să treceți peste orice obstacole și să reprezentați cu mândrie România în toate 

clasamentele academice pe plan european și mondial! 

 Fie ca Universitatea din București să aibă în continuare, peste Timp, o viață lungă și fructuoasă 

pe tărâmul universitar, vă dorim să vă bucurați de admirația și respectul real al societății pentru efortul 

depus și realizările obținute și să prosperați întru educație și știință! 

 

Comunitatea universitară a Academiei de Studii Economice din București 

transmite tradiționala urare VIVAT, CRESCAT, FLOREAT Univerității din București! 

 

           Rector,       Președintele Senatului universitar, 

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE     Prof. univ. dr. Răzvan ZAHARIA 
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