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La 20 septembrie 1990, un grup format, în principal, din cadre didactice
s-a întrunit pentru a înfiinţa, în temeiul Legii nr. 21/1924, Asociaţia
Universitatea Independentă Titu Maiorescu. Prin Sentinţa civilă nr.59/25
ianuarie 1991, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, s-a acordat
personalitate juridică Asociaţiei Universitatea Independentă Titu Maiorescu.
Membrii fondatori au fost următorii: Avram Filipaş, Gheorghe Niculescu,
Vasile V. Cândea, Mioara Slavu, Maria Magdalena Săvescu, Corneliu Zaharia,
Stelorian Stănescu, Mihai Şerban Voiculescu, Mihai Stănescu, Virgil
Ciubotau, Andrei Gherghi, Lidia Storosciuc, Livia Văsui, Dan Dumitrescu,
Ioan Rădulescu, Petre Wilhem Lucan, Andrei Voinea, Aurel Dincu, Ioan
Tonei Ciobanu, Gabriela Burducea, Ecaterina Ciocan. Asociaţii au hotărât în
unanimitate alegerea în calitate de rector a prof.univ.dr. Avram Filipas, care
a ramas în această funcţie până la decesul său, în anul 2006.
Dragii mei prieteni mai tineri, ati vazut ca am postat un mesaj trist.
Doamna Slavu Mioara a fost membru fondator al Universității Titu
Maiorescu. Din 1990 pana acum 2 ani poate ati vazut-o la festivitatiile
organizate in cadrul Universitatii. Intotdeauna a fost o prezenta dragă, timida
dar iubită de noi toti. Ceea ce astazi reprezinta o Universitate de înalt grad
academic poartă o mare parte si din sufletul acestei doamne. La vremea
cand eu eram ca si voi studenta, doamna Slavu era secretarul șef al
Universității. Nu lipsea de la nici un examen. Era acolo parca sa ne
linisteasca, sa ia o parte din emotiile care in mod firesc ne copleseau in
preajma fiecarui examen. Pentru noi, primele generatii, a fost mama noastra
pentru ca la ea gaseam intotdeauna mingâiere atunci când viața, pe drumul
maturizării ne mai dadea câte o palmă. Nu ne lăuda, dar stiam că sufletul ei
freamătă de bucurie ori de câte ori făceam lucruri bune. Mi-e sufletul trist,
pentru că iată încă un suflet drag a plecat.
Astazi, 19 martie 2016, ora 16.00, la Biserica Sfantul Fanurie, Str.
Cercelus nr.18, Bucuresti, ne luam ramas bun de la cea care a fost...MIOARA
SLAVU.
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MULTUMIM PENTRU TOT, MAMITA....

SLAVU VIOLETA
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