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UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREȘTI ÎȘI EXPRIMĂ ADÂNCUL REGRET 
PENTRU VICTIMELE TRAGEDIEI DIN CLUBUL COLECTIV 

 

Universitatea Titu Maiorescu din București își exprimă profunda tristețe față de tragedia care a 
avut loc în seara zilei de 30 octombrie 2015, în Clubul „Colectiv” din București. Cu adânc regret 
pentru pierderile de vieți omenești, își afirmă durerea și compasiunea pentru victimele 
accidentului, dispărute în mod tragic în cursul nefericitului eveniment. Universitatea transmite 
familiilor îndurerate condoleanțe, împreună cu întreaga ei solidaritate. În același timp, este 
alături de celelalte victime, aflate pe paturile spitalelor, dorindu-le, împreună cu familiile lor, să 
depășească această grea încercare, să învingă suferința și să se întoarcă acasă cu bine. Întreaga 
comunitate academică maioresciană se roagă pentru sufletele victimelor și pentru grabnica 
însănătoșire a celor răniți.  

Cu acest nefericit prilej, Universitatea Titu Maiorescu trage un semnal de alarmă față de 
pericolele pe care le prezintă multe dintre spațiile publice care găzduiesc mari colectivități de 
oameni, în special cele care nu îndeplinesc toate condițiile legale de funcționare. Universitatea 
face un apel pentru respectarea legii și pentru responsabilitate către autoritățile publice, care au 
o imensă răspundere în această privință. Permisivitatea, ignorarea ori încălcarea prevederilor 
legale duc, așa cum, din nefericire, ne arată catastrofa din seara de 30 octombrie, la moarte. Fără 
îndoială că vinovații pentru tragedie trebuie să răspundă, în mod exemplar, în fața legii.  

În acest cadru, Universitatea lansează un apel la instituțiile îndrituite ale statului să reevalueze 
cu cea mai mare severitate statutul și regimul de funcționare al cluburilor, localurilor și altor 
spații de acest gen și să impună condiții ferme, de maximă exigență, pentru autorizarea lor.   

În același timp, Universitatea Titu Maiorescu adresează tinerilor, care, îndeobște, constituie 
publicul acestui gen de localuri, mulți dintre ei studenți, mesajul de a manifesta atenție sporită 
față de spațiile și față de tipul de evenimente pe care le frecventează, față de riscurile pe care 
unele dintre acestea le prezintă, de a conștientiza pericolele la care se expun, de a-și prețui, mai 
mult decât orice, viața și sănătatea, pentru ei și pentru familiile lor.  

Nu în ultimul rând,  Universitatea Titu Maiorescu face un apel la societatea civilă și la societate în 
ansamblul ei să se implice mai mult în problemele care privesc securitatea individului și a 
comunității, să ia atitudine critică în orice situație care comportă factori de risc pentru om și 
colectivitate. 

Ne rugăm lui Dumnezeu să-i odihnească pe cei plecați și să-i însănătoșească pe cei aflați acum în 
suferință! 
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