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Cl�direa Rectorat - Am�teatrul �Radu Voinea�

Cl�direa Rectorat - Campus UPB

                            Joi, 31 octombrie 2013

18:00 - Primirea invita�ilor
20:00 - Cocktail

                          Vineri, 1 noiembrie 2013

09:00 - Înregistrarea participan�ilor
10:00 - Festivitate aniversar�  
13:00 - Dineu 
                                
        Sala C.A. Rosetti, Palatul Parlamentului
16:00 - Primirea invita�ilor
17:00 - Premiera filmului �Istoria UPB�
17:30 - Premiile Universit��ii Politehnica din Bucure�ti
19:00 - Concert � Orchestra �Concerto� a Universit��ii 
              Na�ionale de Muzic� din Bucure�ti
20:00- Cocktail 

                       Sâmb�t�, 2 noiembrie 2013
                               
10:00 - Concursuri
              Curse cu carturi
              Paintball
              Tir cu arcul
              Tir cu arma
              Cross
              Concurs de role �i biciclete
13:00 - Expozi�ie ma�ini de epoc�
16:00 - Concert în aer liber:  Voltaj,  Andra, Vunk

�Veni�i to�i din toate p�r�ile �i de toat� starea�, era chemarea 
din �În�tiin�area� adresat� de Gheorghe Laz�r c�tre �de 
toat� cinstea vrednic� tinerime�, în 1818, la deschiderea 
primelor cursuri de inginerie, la �coala de la Sf. Sava.

Gheorghe Laz�r, un inginer �colit la Sibiu, Cluj �i Viena, 
patriot �i vizionar, cerea: �dup� ce au privit celelalte popoar� 
�i limbi, care toate se afl� bine împodobite cu �coli mari �i 
Academii de �tiin�e str�lucitoare, chiar în limbile lor, pentru 
procopsirea tinerilor, trebuie s� aib� �i aici o �coal� mai de 
treab�, o Academie cu �tiin��, chiar în limba maicii sale�.

 
Se cuvine azi s� ne plec�m fruntea, cu recuno�tin�� �i pre�uire,
�i s� le  mul�umim. 

PROGRAm

V� invit�m s� s�rb�torim împreun� bucuria acestei 
anivers�ri �i s� împ�rt��im cu dumneavoastr� fragmente 

de istorie, care au definit, de-a lungul celor aproape 
dou� secole, misiunea, viziunea �i valorile 

Universit��ii Politehnica din 
Bucure�ti.

Cl�direa Rectorat

Din 1818 au trecut 195 de ani de istorie scris�, de genera�ii 
de dasc�li �i discipoli. 
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