
 

 

 

 

Bucureşti, 18.04.2015 

 

Comunicat de Presă 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREȘTI –  

UN SFERT DE SECOL DE LA ÎNFIINȚARE 

 

O universitate performantă în Europa Cunoașterii 

 

În data de 23 Aprilie 2015, Universitatea Titu Maiorescu din București împlinește 
25 de ani de existență. Cu acest prilej, în Alma Mater care poartă numele 
fondatorului culturii și civilizației românești moderne, Titu Maiorescu, se va 
desfășura un program de acțiuni academice și culturale, care vor celebra jubileul 
academic al Universității. 

Programul include reuniuni la nivelul facultăților universității, evenimente 
academice, conferințe, workshopuri, o expoziție națională de opere maioresciene și 
de lucrări despre viața și opera lui Titu Maiorescu, expoziții de cărți și cursuri ale 
cadrelor didactice ale Universității, standuri și prezentări de cărți sub egida unor 
edituri de primă mărime la nivel academic, momente culturale și artistice, concerte, 
recitaluri etc.   

În program se înscrie un eveniment academic de excepţională valoare ştiinţifică: 
lansarea proiectului ENCICLOPEDIA JURIDICĂ ROMÂNĂ, iniţiat de Universitatea 
Titu Maiorescu din Bucureşti, în curs de realizare sub auspiciile Academiei Române. 
Proiectul a fost lansat în data de 16 aprilie 2015 sub cupola Academiei Române. Date 
fiind importanţa ştiinţifică şi amploarea lucrării, Enciclopedia Juridică Română va fi 
o operă monumentală a culturii şi civilizaţiei româneşti. 

Momentul central al seriei de manifestări dedicate aniversării unui sfert de veac de 
existență a Universității Titu Maiorescu în slujba educației universitare și a cercetării 
științifice îl va constitui Adunarea Solemnă a comunității academice maioresciene, 
care va avea loc joi, 23 Aprilie 2015, începând cu ora 10.00, în Aula Magna, Calea 
Văcăreşti nr. 189, Corp M, et. 2. Evenimentul va fi onorat de prezența unor invitați de 
marcă din țară și din străinătate: membri ai Academiei Române, ai Academiei 
Oamenilor de Știință din România, miniștri, membri ai Parlamentului, reprezentanți 
ai corpului diplomatic acreditat la București, rectori, personalități ale 
învățământului universitar și cercetării științifice, oameni de cultură, scriitori, cadre 
didactice universitare, cercetători științifici, studenți, reprezentanți ai media.   



 

 

 

 

În cadrul Adunării Solemne, conducerea Universității va lansa două documente cu o 
valoare specială, care marchează realizările Universității Titu Maiorescu într-un 
sfert de secol de evoluție și trasează liniile de dezvoltare pentru perioada 
următoare: Declarația Universității Titu Maiorescu la 25 de ani de existență, cu 
titlul O Universitate performantă pentru Societatea Cunoașterii, și Apelul către 
Alumni al Universității, Fiți și rămâneți maiorescieni! 

În cadrul acțiunilor proiectate pentru sărbătorirea a 25 de ani de la înființare, vor 
mai avea loc două evenimente academice speciale. În perioada 21-23 Aprilie, se va 
desfășura Conferința Internațională ”Dreptul între modernizare și tradiție. Implicații 
asupra organizări juridice, politice, administrative și de ordine publică”, organizată 
de Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu, în cadrul proiectului 

POSDRU/159/1.5/S/141699. Cu prilejul jubileului maiorescian, Senatul Universității 
Titu Maiorescu va conferi titlul Doctor Honoris Causa profesorului José Manuel 
Sobrino-Heredia (Universidade da Coruña, Spania), personalitate de anvergură 
internațională a științelor juridice (miercuri, 22 Aprilie 2015, ora 12.00, în Aula 
Magna).  

 În contextul aniversării, rectorul Universității Titu Maiorescu, prof. univ. dr. 
Smaranda Angheni, a afirmat: ”Am edificat împreună o universitate care își merită, 
pe deplin, acest nume. Nivelul educației, al cercetării științifice, colaborările noastre 
internaționale, admiterea Universității în Agenția Universitară a Francofoniei, 
evoluția profesională a absolvenților noștri în România, în Europa și în lume, acestea 
și multe altele se subsumează unei instituții și unui brand academic: Universitatea 
Titu Maiorescu. În continuare, o nouă provocare ne așteaptă: să menținem și să 
dezvoltăm Universitatea de la nivelul înalt la care a ajuns.” Cu acest prilej, 
președintele Consiliului de Administrație al Universității Titu Maiorescu, prof. 
univ. dr. Iosif Urs, a declarat: ”Am construit de-a lungul acestui sfert de veac o 
universitate puternică, o universitate frumoasă, o universitate europeană. Este 
opera colectivă a unei comunități dedicate educației, sub spiritul tutelar al lui Titu 
Maiorescu, spiritul providențial al culturii românești. Conceptele-cheie ale 
arhitecturii și evoluției Universității sunt: calitate, excelență, performanță, 
competitivitate. Vrem să devenim un punct de reper al învățământului superior 
românesc și un nume rezonant în Spațiul European al Cunoașterii.” 

 

 

                             

 

                                      Biroul Executiv al Universităţii Titu Maiorescu 

 


