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 Stimată Doamnă Profesor, 

 Stimată doamnă Rector,  

 Stimați invitați, 

 Onorat auditoriu, 

 

Astăzi avem onoarea de a oferi înalta distincție a universității noastre unei 

distinse profesoare, un apreciat cercetător, un foarte bun pedagog și un om de o 

calitate morală ireproșabilă,  profesor universitar dr. Constanța Popescu. 

Născută în 8 ianuarie 1856, viața doamnei Constanța Popescu este strâns 

legată de orașul Târgoviște la al cărui destin academic a contribuit în mod esențial.  

A urmat studiile la Academia de Studii Economice Bucureşti, în perioada 

1976-1980, dar revine în Târgoviște unde și-a început cariera profesională. A fost șef 

birou în cadrul Combinatului de oțeluri speciale Târgoviște, o primă etapă care i-a 

pus în valoare abilitățile de lider, capacitatea de a lucra cu oamenii, de a obține ce e 

mai bun din fiecare. 



După mai bine de 10 de ani de activitate în zona industrială, decide să se 

îndrepte spre o carieră pedagogică universitară. Anul 1993 este primul an în care 

profesează ca asistent universitar, cadru didactic asociat la Universitatea Valahia din 

Târgoviște. În perioada 1995-2002 își obține doctoratul în Economie la Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galați, urmând apoi o prodigioasă carieră academică. 

Profunda nevoia de cunoaștere, dorința de autodepășire, capacitatea 

extraordinară de muncă au fost fundamentul pe care doamna Constanța Popescu și-a 

clădit cariera universitară de succes. Dincolo însă de aceste deziderate care i-au 

asigurat un remarcabil parcurs academic, profesorul Constanța Popescu a devenit, ea 

însăși, un furnizor de cunoaștere, un formator de caractere pentru cei din jur.  

Bun pedagog a reușit să formeze generații de studenți, de masteranzi, 

doctoranzi în vastul domeniu al managementului pe care i-a ghidat cu autoritatea și 

în același timp cu căldura și înțelepciunea specifică doar marilor dascăli. 

Spirit civic, un om devotat orașului în care s-a format, Constanța Popescu a 

înțeles repede că destinul unui oraș depinde de valorile pe care le cultivă. și-a dat 

seama că dezvoltarea universității este indispensabilă pentru viața comunității locale, 

că rămâne o condiție esențială a progresului. 

Nu a ezitat să se implice activ în promovarea și dezvoltarea învățământului 

superior din Târgoviște. A făcut-o în plan academic, contribuind la creșterea 

vizibilității la nivel național și internațional a Universității Valahia, dar și în planul 

managementului intern. Domnia Sa și-a adus contribuția la formarea specialiștilor, la 

atragerea în comunitatea academică a universității din Târgoviște, a unor 

personalități care și-au pus amprenta asupra calității procesului educativ. 

Personalitate complexă despre care colaboratorii spun că este mereu avidă de 

cunoaștere, cu o capacitate de muncă extraordinară, prof.univ.dr. Constanța Popescu 

a continuat pe durata întregii cariere, de aproape 3 decenii, munca de cercetare. A 



studiat și a scris în domenii precum: management general, management strategic, 

managementul serviciilor publice, metodologia cercetării ştiinţifice, strategii şi 

politici macroeconomice, economia şi gestiunea întreprinderii (în limba franceză).  

Profilul său academic cuprinde peste 20 de cărți și monografii, aproape 200 de 

comunicări științifice, 224 de articole publicate în reviste de specialitate și volume 

ale manifestărilor. Portofoliul său mai conține 32 de contracte de cercetare și 29 de 

teze de doctorat susținute public sub îndrumarea distinsei prof.univ.dr Constanța 

Popescu. 

Aceste cifre înseamnă ore și ore de muncă, înseamnă multă implicare și 

dăruire care susțin afirmația că prof.univ.dr Constanța Popescu este o personalitate 

proeminentă a Universității Valahia din Târgoviște. Multiplele distincții și premii 

obținute confirmă acest fapt. Vom menționa doar câteva: 

„Le Diplome Professionel Approfondi du Conservatoire National des Aris et Metiers 

CNAM-Paris", specialitatea Dezvoltare Economică a întreprinderilor (1998- 2001);  

Studii universitare de doctorat în date statistice (2018, ARACIS); 

Diplomă de studii academice post-universitare: Economia întreprinderii (1998-2001, 

Academia de Studii Economice Bucureşti - Institutul Naţional de Dezvoltare 

Economică); 

Diplomă Managementul calităţii în învăţământul superior (2013, Universitatea 

„Spiru Haret" în parteneriat cu Academia Comericală din Satu Mare şi TUV Austria-

România); 

           Toate aceste repere justifică pe deplin parcursul devenirii profesionale a prof. 

Constanța Popescu. A fost director adjunct al Institutului Naţional de Dezvoltare 

Economică - antena Târgovişte (2000-2004); şef catedră de management (2005-

2008); prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Economice (2008-2016); director 



departament de Studii în Limbă Străină (2017 - ian 2021), conducător de doctorat în 

domeniul fundamental Ştiinţe economice - domeniul Management (2009-prezent). 

         Un parcurs care demonstrează valoarea umană și profesională a distinsei 

noastre profesoare, care a dovedit încă o dată că munca și seriozitatea sunt 

elementele esențiale pentru o carieră de succes. O carieră în care a știut să 

împletească cercetarea, cu munca de predare, cu activitățile de management, în care a 

marcat destinele celor pe care i-a învățat și care îi sunt profund recunoscători. 

Doamna Constanța Popescu a construit un drum la Universitatea din Târgoviște, un 

drum pe care vor merge de azi înainte multe generații. Este drumul 

profesionalismului, al dăruirii, al valorii.  

          Este și va rămâne un model de dascăl pe care orice student și l-ar dori  să-l 

întâlnească măcar o dată pe parcursul vieții de student. Pentru că Omul Constanța 

Popescu este o bucurie pentru minte și suflet.  

Toate aceste mențiuni, care reprezintă o mică parte din întreaga sa activitate sunt 

tot atâtea argumente care converg spre decizia Senatului Universității „Aurel Vlaicu” 

din Arad de a-i conferi înalta distincție academică, Profesorului univ.  dr. Constanța 

Popescu, de la Universitatea Valahia Târgoviște 

Stimată doamna profesoară  Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad este onorată 

să vă ofere titlul de Doctor Honoris Causa, ca semn al aprecierii pentru întreaga 

dumneavoastră activitate științifică și pedagogică. 

Suntem onorați de prezența Domniei Voastre la Arad și de intrarea în rândurile 

comunității noastre academice! 

 

 

Prof.univ.ing.dr Radu Ioan 

Președintele Senatului  

Universității „Aurel Vlaicu” din Arad 


