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Activitățile universitare, ca și cele culturale, au fost stimulate financiar, prin crearea 
unor fonduri speciale, provenite de la donatori, din mediul universitar sau din afara 
lui. Fondurile, destul de numeroase, au fost inițiate și administrate, în scopul sprijinirii 
eficiente a vieții universitare, științifice, didactice sau pentru sprijinirea financiară a 
studenților merituoși. Universitatea clujeană a beneficiat, încă din primii ani de exis-
tență, de fonduri substanțiale, inițiatorii fiind profesori ca Vasile Pârvan, Alexandru 
Lapedatu, Gheorghe Bogdan-Duică, dr. Mihai Botez. Pentru o bună administrare și 
fructificare a fondurilor Universitatea a apelat la filialele clujene a unor mari Bănci, 
Marmorosch-Blank și Albina

1. Fondul „Vasile Pârvan” al Facultății de Litere (1921) 

Vasile Pârvan (1882-1927) a fost unul dintre întemeietorii Universității Ardealului. 
Istoric, arheolog, academician din 1913, profesorul V. Pârvan s-a remarcat prin entu-
ziasmul său patriotic și național, în formarea elitei universitare transilvane, de după 
Marea Unire. Deși era titular la Universitatea bucureșteană acesta a avut onoarea, în 
1919, să fie invitat să țină discursul inaugural, „Datoria vieții noastre”, la deschide-
rea anului universitar la Universitatea clujeană. De altfel, profesorului Pârvan i s-a 
propus ținerea unui curs la Facultatea clujeană de Litere, în semn de profund respect 
pentru personalitatea sa științifică. Prelegerile sale clujene s-au referit la „Istoria ro-
manismului” și la „Sculptura greacă”. Suma, care i se datora, ca onorariu, 6.000 lei 
și 3.000 coroane, nu a folosit-o în scop personal, ci a preferat să o doneze Literelor, 
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pentru înființarea unui fond pentru premii. Din acest fond urma să se distribuie anual, 
câte un premiu, „pentru lucrări din domeniul istoriei și arheologiei antice și al istoriei 
românești”. Această utilizare a fondului a fost stabilită printr-un regulament, alcătuit, 
în mod special, de Facultatea de Litere din Cluj.1

Fondul „Vasile Pârvan” număra circa 17. 267 lei, încă din 1921, fiind plasat în efecte 
ale Statului, cu 5% rentă. Suma mare arată că Fondul a fost alimentat cu alte donații, 
ale căror proveniență nu s-a precizat. Până în 1930, acest Fond a crescut și s-a ridicat la 
suma 23.750 lei. În anii următori creșterea nu a fost așa de mare, mai degrabă ponde-
rată. În anul universitar 1931/32, Fondul, depus la Marmorosch Blank, care avea sucur-
sală la Cluj, a avut suma disponibilă de 24 195 lei, administrarea lui fiind în atribuția 
decanului Facultății de Litere. Din păcate, Marmorosch-Blank, a intrat în incapacitate de 
plată în 1930 și nu a mai putut face față cererilor de restituire a depozitelor, intrând în 
stare de faliment, pe fondul crizei economice. Banca Națională a României a intervenit, 
pentru a salva Marmorosch-Blank, preluându-i debite insolubile și acordându-i credite 
preferențiale.2

 Senatul Universității „Regele Ferdinand I”, în ședința din 23 ianuarie 1932, a apro-
bat Regulamentul acestui fond. 

Regulamentul a fost însoțit de un Procesul verbal, al Consiliului Facultății de 
Filosofie și Litere, întocmit în 17 martie 1932. Acest Proces verbal ne lămurește asupra 
conținutului și destinației Fondului: 

„Art. 1. Din donațiunea inițială de 6.000 lei și 3.000 coroane și din alte even-
tuale donațiuni, se va alcătui un fond, din al cărui venit se va da anual un pre-
miu; crescând însă fondul, se vor da două premii, etc, pentru lucrări din dome-
niul Istoriei și archeologiei antice și al Istoriei românești.

Art. 2. Subiectul tezei de elaborat se va fixa de o comisie de profesori ai spe-
cialităților arătate la art. 1.

Art. 3. Subiectul tezei se va publica studențimei interesate, în luna Maiu; lu-
crările se vor prezenta Decanatului la 1 Ianuarie al fiecărui an.

1 Anuarul Universităţii din Cluj, Anul I, 1919-1920, Cluj: Tipografia Institutului de Arte Grafice 
„Ardealul”, 1921, p. 28; Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj, pe anul școlar 
1929/30, Rectorul anului Emil G Racoviță, Cluj: Tipografia Națională, 1930, p. 19; Mihai 
Teodor Nicoară, Dicţionarul universitarilor clujeni, 1919-1947, I, Cluj-Napoca: Editura Accent, 
2016, pp. 143-146.

2 Ulterior Banca Marmorosch a obținut concesiunea desfacerii tutunului și sării, până atunci 
monopol exclusiv al Statului. Firma Discom, cea care a preluat, în numele Băncii, monopolul 
statului în domeniul tutunului și țigărilor, s-a angajat să achite creditul acordat de către BNR 
într-un termen de 14 ani. B.M.B. a reușit, astfel, să se mențină până în1948 (anul împlinirii 
a 100 de ani de la înființare), când a fost naționalizată. Ion Vorovenci, „The evolution and 
collapse of the Marmorosch-Blank Bank”, în Business Excellence and Management, vol. 5, Issue 
3 / September 2015, pp. 40-46; Dicţionar Enciclopedic Român, București: Editura Politică, 1962-
1964, vol. I, p. 291; http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Banca_Marmorosch_Blank accesat în 
12 martie 2018



206

Art. 4. Premiul se va acorda, pe baza unui raport scris al Comisiei, care a 
fixat subiectul tezei.

Art. 5. Comisiunea amintită la art. 2 și 4 se va alege în Consiliul Facultății, în 
fiecare an, la începutul lunei Maiu”.3

În anul universitar 1932/33, Fondul „Vasile Pârvan”, al Facultății de Litere, a avut 
situația neschimbată, în ce privește cheltuielile. Cupoanele acestui fond au fost depuse 
la Casieria Universității clujene și din ele s-au încasat, în cursul acestui an, suma de 1 
086 lei. În următorul an, 1933/34, Fondul era de 21.750 lei, numai că Banca a intrat în 
concordat. Marmorosch-Blank a restituit 7.340 lei, pentru care s-au făcut formele de înca-
sare și a garantat restituirea unor sume, în rate semestriale, a câte 367 lei, în termen de 
10 ani, cu începere de la 25 octombrie 1933. Un alt depozit la Marmorosch-Blank, de 2.862 
lei, urma să fie restituit în termen de 10 ani, în rate semestriale, a câte 143 lei. Din aces-
tea s-au și restituit două rate (deci 286 lei), rămânând 2.576 lei, din numerar, în valoare 
de 4.242 lei. În 1933 totalul Fondului era de 35.908 lei, față de 30.105 lei din anul trecut.4 

În anul 1934/35, Fondul consta din rentă, în valoare de 21.750 lei, din 5.328 lei în nu-
merar, depus la Casieria Administrației Universității și din 6.606 lei în bonuri de impo-
zite, primite de la Banca Marmorosch-Blank. Acestea bonuri au fost primite ca restituire 
a depozitului rămas neridicat și semnate la tranșa B a împrumutului de înzestrare. 
Totalul Fondului era de 33.684 lei, față de 33.046 lei din anul trecut, cum se vedea din 
extrasul depunerilor eliberat de Banca Marmarosch-Blank și anexat la dosarul socote-
lilor de la decanatului Facultății de Litere. Toate aceste detalii arată modul riguros în 
care Universitatea clujeană chivernisea Fondul, cu sprijin bancar. În anul 1935/1936, 
decanul Literelor a constatat că fondul era în total de 34.121 lei, față de 33.684 lei din 
anul trecut. Fondul era constituit din rentă, în valoare de 21.750 lei, din 5.328 lei în nu-
merar, depus la Casieria Universității și din 6.500 lei în efecte, rezultate din semnarea 
bonurilor de impozite, la tranșa B a împrumutului de înzestrare – după care sau înca-
sat dobânzi, în sumă de 543 lei.5 

În Anuarul Universităţii din Cluj, pe anii 1936/37, se semnalează transformarea de 
numirii din Fondul „Vasile Pârvan”, în Fundaţia fondului „Vasile Pârvan”, cu un sold de 
28.250 lei efecte și 3.699 lei numerar (intrate), la 1 octombrie 1936: s-a încasat valoarea 
cupoanelor scadente la 1 august 1936, și 15 februarie 1937, a câte 543 lei. La acestea s-a 
adăugat valoarea cupoanelor scadente, de la 15 mai și 15 septembrie 1936, a câte 97 lei, 
în total rezultând 1.280 lei numerar. La 30 septembrie 1937, soldul a fost de 28.250 lei 
efecte și 4.979 lei numerar (ieșite). Un an mai târziu, Fundaţia fondului „Vasile Pârvan” al 
Facultății de Litere s-a prezentat cu un sold de 28.250 lei efecte și 4.998 lei numerar (in-

3 Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” Cluj, pe anul școlar 1931/32, Rectorul anului Nicolae 
Drăganu, Cluj: Tipografia Institutului de Arte Grafice „Ardealul”,1932, p. 54. 

4 Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” Cluj, 1932-33, Cluj: Tipografia Institutului de Arte 
Grafice „Ardealul”, 1933, p. 37; Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” Cluj, 1933-34, Cluj: 
Tipografia Institutului de Arte Grafice „Ardealul”, 1934, p. 41.

5 Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” Cluj, pe anul școlar 1935-36, Cluj, 1937, p. 5.
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trate), la 1 octombrie 1937 și un sold de 28.250 lei efecte și 6.259 lei numerar (ieșite), la 1 
septembrie 1938. Fundaţia fondului „Vasile Pârvan”, pe anul 1938/39, a avut următoarea 
situație: sold de 28.250 lei efecte și 6.259 lei numerar (intrate), la 1 octombrie 1938; s-a 
încasat valoarea cupoanelor scadente în 1938 și 1939, de 1 377 lei numerar, iar soldul, 
la 1 septembrie 1939, era de 28.250 lei efecte și 7.636 lei numerar (ieșite).6 Datele statis-
tice arată o creștere anuală rezonabilă a Fondului, până în 1937.

În privința folosirii Fondului există câteva date despre premii și studenții meritu-
oși, care le-au primit, pentru cercetări în domeniul arheologiei și istoriei antice, con-
form stipulațiilor regulamentare. În anul școlar 1928/29 s-a acordat primul premiu, 
din Fondul „Vasile Pârvan” al Facultăţii de Litere, în valoare de 2.500 lei. Beneficiarul 
a fost studentul Gherasim Pintea, premiat pentru lucrarea „Populația orașelor roma-
ne din Dacia”.7 În ședințele lor din 1935, Comisiile pentru acordarea de premii, au 
hotărât să acorde, din Fondul „V. Pârvan” un premiu, pentru cea mai bună lucrare, 
cu titlul „Problema momentului triumfal dela Adam-Klissi (Expunerea teoriilor).8 Tot 
din Fondul „Vasile Pârvan”, al Facultății de Litere, s-a dat un premiu de 2.172 lei lui 
Mircea Marius Moga, pentru lucrarea „Problema monumentului triumfal dela Adam 
Clisi, expunerea teoriilor”.9 Documentele nu menționează și alte premii date din Fond, 
după 1936.

2. Fondul „ dr. Ioan Scurtu” al Facultății de Litere (1926)

Fondul „dr. Ioan Scurtu”, al Facultății de Litere, a fost înființat în 1926, la propunerea 
istoricului Alexandru Lapedatu, care a adunat contribuții benevole, în sumă de 50.000 
lei. Din venitul anual al acestui Fond (2.500 lei) trebuia să se acorde premii, pentru 
cele mai bune cercetări și studii, făcute de studenții Universității clujene, cu privire 
la viața și opera poetului Mihai Eminescu. Profesorul și publicistul Ioan Scurtu a fost 
unul dintre cei mai buni specialiști, în privința personalitatea și opera marelui poet. 
De aceea, Fondul a primit denumirea de „dr. Ioan Scurtu”.10 Fondul a fost administrat 
de decanul Facultății de Litere, printr-un Regulament, lansat la 21 iunie 1926. La fondul 
inițial de 50.000 lei s-a mai adăugat, din donații, suma de 13.950 lei. În anul 1928/29, 
s-a publicat, pentru prima oară, un concurs pentru premiul de 2.500 lei. S-au prezentat 
câțiva candidați, care se pregătiseră pentru subiectul „Istoria Românilor în poezia și 
proza lui Eminescu”, dar nici unul nu a întrunit condițiile necesare, pentru premiere. 
Ca urmare, premiul nu a fost acordat.11 

6 Anuarul 1936-37, Cluj: Tipografia „Cartea Românească”, 1938, p. 125; Anuarul 1937-38, Cluj: 
Tipografia „Cartea Românească”, 1939, p. 35; Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” din 
Cluj, 1938-39, Cluj: Tipografia „Cartea Românească”, 1940, p. 59.

7 Ibidem. 
8 Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” Cluj, pe anul școlar 1934-35, Cluj: Tipografia 

Institutului de Arte Grafice „Ardealul”, 1935, p. 53.
9 Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” Cluj, pe anul școlar 1935-36, Cluj, 1937, p. 5.
10 Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj, pe anul școlar 1929/30, Rectorul anului 

Emil G. Racoviță, Cluj: Tipografia Națională, 1930, p. 23.
11 Ibidem.
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Fondul „dr. Ioan Scurtu” al Facultății de Litere a avut pe anul 1930/31, o sumă 
disponibilă de 65.650 lei. Nici în anul acesta Facultatea n-a acordat premii din Fond. 
Motivul n-a fost specificat.12 În anul 1931/32, Fondul n-a suferit nici o variație față de 
anul trecut. A fost depus la Banca Marmorosch Blank, cu care era încă în concordat. Tot 
în anul 1931/32, s-a aprobat Regulamentul Fondului, de către Senatul universitar, în șe-
dința din 23 ianuarie 1932. Acesta prevedea următoarele: 

„Art.1. Din donațiunea inițiată de 50.000 lei (zece titluri de rentă de Stat, 5% 
Nr. 1 68988-997 a 5.000 lei fiecare) și din alte eventuale donațiuni se va alcătui 
un fond. Din al cărui venit anual se vor acorda anual premii (2.500 lei), pentru 
cele mai bune cercetări și studii făcute de studenții acestei facultăți, cu privire la 
viața și opera lui Mihai Eminescu.

Art.2. O comisie de trei profesori, aleasă în fiecare an, de cătră Consiliul 
Facultății va publica în luna Maiu concursul.

Art.3. Lucrările se vor prezenta până la 1 Ianuarie al fiecărui an Decana-
tului, cari le va distribui membrilor comisiunei, pentru a raporta asupra lor.

Art. 4. Premiile se vor acorda de comisiunea prevăzută la art. 2. care are și 
dreptul a divida cota anuală a premiilor, ținând seamă însă ca un premiu să nu 
fie mai mic de 1.000 lei”.13

Pe anul universitar 1932/33, Fondul „dr. Ioan Scurtu”, al Facultății de Litere, a avut 
următorul bilanț: 50.000 lei efecte și 3.543 lei numerar (intrate).14 În anul 1933/34, bilan-
țul Fondului arăta astfel; sold de 50.000 lei efecte și 2.362 lei numerar, la 1 octombrie 
1933, respectiv sold de 50.000 lei efecte și 4.685 lei numerar, la 1 septembrie 1934. În 
acest an, 1933/34, nu s-a acordat din Fond, nici un premiu, pentru că toate cupoane-
le s-au încasat cu întârziere. În baza deciziei Consiliului Facultății s-au luat măsurile 
necesare, ca să se poată acorda, cel puțin în anul școlar viitor un premiu. S-au alcătuit 
comisiile pentru premiere, iar decanul s-a angajat să insiste, pentru încasarea cupoane-
lor în mod regulat.15 

Pe anul 1934/35, Fondul a constat din rentă, în valoare de 50.000 lei; din 8.355 lei, 
depuși la Casieria Administrației Universității și din 16.392 lei primiți în bonuri de 
impozite, de la banca Marmarosch-Blank, în contul depozitelor de acolo și semnați la 
împrumutul de înzestrare tranșa B. Așa se vede din extrasul depunerilor, eliberat de 
Banca Marmarosch-Blank și anexat la dosarul socotelilor Decanatului pe 1934/3. În total 
74.747 lei, față de 71.030 lei, despre care s-a raportat anul trecut. Comisiile pentru acor-

12 Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj, pe anul școlar 1930/31, Cluj: Tipografia 
Institutului de Arte Grafice „Ardealul”, 1931, p. 31.

13 Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” Cluj, pe anul școlar 1931/32, Rectorul anului Nicolae 
Drăganu, Cluj: Tipografia Institutului de Arte Grafice „Ardealul”, 1932, pp. 57-58.

14 Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” Cluj, 1932-33, Cluj: Tipografia Institutului de Arte 
Grafice „Ardealul”, 1933, p. 38.

15 Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” Cluj, 1933-34, Cluj: Tipografia Institutului de Arte 
Grafice „Ardealul”, 1934, p. 43.
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darea de premii, au hotărât să acorde, din acest Fond, un premiu de 3.000 lei, pentru 
cea mai bună lucrare cu titlul „Influența poeziei populare în poezia lui Eminescu”, 
fixând ca termen de înaintare a lucrărilor ziua de 1 ianuarie 1936.16 Situația Fondului, 
pe anul 1935/36, se prezenta astfel: sold, de 50.000 lei efecte și 9.497 numerar (intrate), 
la 1 octombrie 1935. La 30 septembrie 1936 soldul a fost de 66.500 lei efecte și 10.637 
lei numerar (ieșite). În cursul acestui an nu s-a acordat nici un premiu deoarece dintre 
lucrările intrate în termen, nici una n-a întrunit condițiile necesare.17 

În Anuarul Universităţii din Cluj, pe anul 1936/37, apare o nouă titulatură, respec-
tiv Fundația fondului „dr. Ioan Scurtu”, pe 1936/37, care a avut următorul bilanț: un 
sold, la 1 octombrie 1936, de 66.500 lei efecte și 10.637 lei numerar (intrate) și un sold, 
la 30 septembrie 1937, de 66.500 lei efecte și 11.131 numerar (ieșite).18 Pe anul 1937/38, 
Fundația Fondului „Ioan Scurtu” a avut următoarea situație: soldul la 1 septembrie 
1937, a fost de 65.500 lei efecte și 10.637 lei numerar (intrate), s-a încasat valoarea cu-
poanelor scadente de 5.503 lei numerar, iar soldul, la 30 septembrie 1938, a fost de 
65.500 lei efecte și 16.140 lei numerar (ieșite).19 Fundația Fondului „Ioan Scurtu” pe 
anul 1938/39 s-a prezentat cu un sold, la 1 octombrie 1938, de 66.500 lei efecte și 16.140 
lei numerar (intrate); s-a încasat valoarea cupoanelor scadente de 2.878 lei, iar soldul, 
la 30 septembrie 1939, a fost de 66.500 lei efecte și 19.018 lei numerar (ieșite).20 În anul 
1942/43, Fundația amintită a avut un sold de 66.600 lei efecte și 16.126 lei numerar, la 1 
aprilie 1942; s-a încasat valoarea cupoanelor scadente, la 1 mai 1942, de 1.000 lei; s-au 
mai încasat cupoanele scadente la 15 mai 1942, de 247 lei, iar soldul, la 31 martie 1943, 
a fost de 66.600 lei efecte și 16.372 lei numerar (ieșite).21 Deși fondul a cunoscut creșteri, 
acordarea de premii a tot întârziat. 

3. Fondul pentru înființarea unui cămin regional la Cluj (1926) 

Demersurile pentru a mijloci înființarea unui Cămin regional la Cluj, cum erau 
căminele de la București, au luat naștere în urma sugestiei profesorului Gheorghe 
Giuglea, membru al Comisiei Căminurilor în anul școlar 1926/27. După ce Senatul 
Universitar a aprobat proiectul, prof. dr. Ioan Minea, rectorului anului 1926/27, a tri-
mis un apel către toate prefecturile județelor din Ardeal „pentru a înscrie în bugetele lor 
o sumă anuală”, în vederea înființării acestui Cămin. Apelul n-a avut ecoul așteptat, 
astfel încât în 1929, fondul număra 65.418 lei, bani insuficienți pentru începerea unor 

16 Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” Cluj, pe anul școlar 1934-35, Cluj: Tipografia 
Institutului de Arte Grafice „Ardealul”, 1935, p. 55.

17 Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” Cluj, pe anul școlar 1935-36, Cluj, 1937, p. 7.
18 Anuarul 1936-37, Cluj: Tipografia „Cartea Românească”, 1938, p. 125.
19 Anuarul 1937-38, Cluj: Tipografia „Cartea Românească”, 1939, p. 35.
20 Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj, 1938-39, Cluj: Tipografia „Cartea 

Românească”, 1940, p. 59.
21 Anuarul Universităţii Cluj-Sibiu, în al doilea an de refugiu 1941-42, Cluj: Tipografia „Cartea 

Românească”, 1943, p. 334. Conform dispozițiilor date de Curtea de Conturi în anul 1940, 
situațiile financiare se încheiau pe an financiar.
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lucrări ample.22 În anul 1930/31, Fondul pentru înființarea unui cămin regional la Cluj, 
neavând nici o șansă pentru a atinge cifra destinației sale, s-a propus contopirea lui cu 
altele, în fondul „Igienii universitare.”23 

4. Fondul de ajutor și împrumut pentru studențime (1927) 

Inițiativa acestui Fond a aparținut profesorului Gheorghe Bogdan-Duică (1866-
1934), chiar în timpul mandatului său de rector (1927/28), Scopul Fondului era spri-
jinirea financiară a studențimii sărace și meritoase la învățătură. În acest scop prof. 
Bogdan-Duică a trimis un apel, la toate autoritățile din Ardeal și la oamenii de seamă 
din toată țara, în vederea strângerii unor donații. Acesta a cerut și concursul studen-
ților, prin invitația de a lua parte activă la acest nou mod de într-ajutorare. La început 
s-a adunat suma de 278.000 lei, care a fost depusă, spre fructificare, la Banca „Albina”. 
Subscripția a rămas deschisă, pentru sporirea fondului, la o o sumă de câteva milioane, 
care ar fi fost necesare. O comisie, prezidată de profesorul Bogdan-Duică și având câte 
un delegat al fiecărei Facultăți – Camil Negrea (Drept), Coriolan Tătaru (Medicină), 
Constantin Marinescu (Litere), Vasile Stanciu (Științe) – a primit sarcina de a gestiona 
Fondul, conform unui Regulament.24

Regulamentul fondului de ajutor şi împrumut studenţesc al Universităţii din Cluj, a fost 
aprobat de Ministerului Instrucției Publice și Cultelor și cuprindea următoarele puncte: 

„1. Fondul de ajutor și împrumut al Universității din Cluj, înființat din contri-
buții publice, pentru ajutorarea tinerimii universitare din Cluj, era sub ocrotirea 
și controlul Senatului Universității Regelui „Ferdinand I” din Cluj.

2. Scopul acestui fond este să dea ajutoare și împrumuturi studenților meritoşi.
3. Fondul se compune din:
a) fondul inițial de 278.011 lei, ce s´a adunat la apelul profesorului G. Bogdan-

Duică, în timpul rectoratului 1927-1928 și al prorectoratului său 1928-1929.
b) contribuțiile benevole, ce se vor trimite fondului în viitor,
c) din restituirea împrumuturilor date studenților,
d) din dobânzile acestor sume, și
e) orice alte venite ce ar avea acest fond. Fondul se administrează la 

Administrația Universității.
4. Fondul este administrat de un consiliu, format din 4 profesori, câte 1 de-

legat al fiecărei Facultăți, aleși pe 4 ani, reînoiți câte unul anual; primele reînoiri 
decizându-se prin sorți. Tot din consiliul de administrare făceau parte 4 studenți, 
delegați anual, de cele patru societăți studențești, pe Facultăți. Președinte va fi

22 Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj, pe anul școlar 1929/30, Rectorul anului 
Emil G Racoviță, Cluj: Tipografia Națională, 1930, pp. 22-23.

23 A se vedea capitolul „Igienei universitare” din Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” din 
Cluj, pe anul școlar 1930/31, Cluj: Tipografia Institutului de Arte Grafice „Ardealul”, 1931, 
p. 31.

24 Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj, pe anul școlar 1929/30, Rectorul anului 
Emil G Racoviță, Cluj: Tipografia Națională, 1930, p. 23.
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un delegat al Senatului Universitar. Unul dintre delegații Facultăților va fi vicepre-
ședinte și va înlocui pe președinte. Secretar al Consiliului va fi unul dintre delegații 
studenților.

5. Alegerile de delegați se confirmă de către Senatul Universitar.
6. Convocarea Consiliului de administrație se va face de către președinte sau în 

lipsa lui, de către vicepreședinte. Pentru a putea aduce hotărâri valabile se cere să fie 
prezenți, cel puțin jumătate plus unul din membrii Consiliului de Administrație.

7. Consiliul de Administrație se va întruni în mod obligatoriu, cel puțin o dată la 
3 luni. Hotărârile Consiliului de administrație vor fi consemnate în procese verbale, 
semnate de președinte și secretarul ședinței.

8. Consiliul de Administrație în vederea facilitării operațiunilor curente ale fon-
dului este în drept a hotărî și prin circulare, pe cari le vor semna toți membrii consi-
liului. Aceste circulare se vor păstra și la sfârșitul fiecărui an, se vor lega împreună cu 
procesele verbale ale ședințelor Consiliului și cu cererile de ajutor și angajamentele de 
împrumut ale studenților. 

9. Executarea hotărârilor aduse în ședințele Consiliului e în sarcina președintelui și 
secretarului. 

10. Consiliul de administrație pregătește în fiecare an, la sfârșitul lunei Decembrie 
câte un raport (bilanț) despre mișcarea fondului, despre augmentările fondului, des-
pre ajutoarele și împrumuturile date. Acest raport semnat de toți membrii Consiliului 
de administrație, împreună cu dosarul, se va prezenta la sfârșitul anului Senatului 
Universitar, pentru a-l verifica și a da descărcare. Conținutul acestui raport, împreună 
cu un apel către public se va publica și în ziare. 

11. Fondul se va administra în felul următor; 
a) Din sumele de cari dispune fondul se va detașa 1/4 (25%) și formează: fondul 

permanent (intangibil). Din toate donațiunile, cari n’au vreo menire specială, precum 
și din încasările anuale 25% se dau acestui fond. Fondul permanent poate fi plasat în 
efecte sigure, sau depus la o bancă, și venitele lui se alătură la încasările anuale.

b) 1/2 (50%) ale fondului pot servi studenților universității noastre, ca împrumuturi 
fără dobânzi; c) și cel mult 1/4 (25%) se vor da ajutoare. 

12. Consiliul de administrație votează împrumuturile studenților Univer-sității din 
Cluj la o cerere în care studentul (studenta) se obligă pe cuvânt de onoare că va restitui 
suma împrumutată, îndată ce va fi în stare să o replătească. Data înapoierii o fixează 
Comitetul de Administrație.

13. Mărimea sumelor ce le poate împrumuta un student o fixează Consiliul de 
Administrație. 

14. Ajutoarele se votează îndeosebi pentru studenții bolnavi, cazuri de moarte, aju-
toare pentru excursiuni, de studii, etc. Sumele împrumutate, întrucât nu se restitue la 
termenele fixate, se vor trece în contul ajutoarelor din acel an. 

15. Când fondul permanent va da venite mai mari decât cererile anuale de împru-
mut, se vor acorda împrumuturi și studenților dela alte Universități din țară și străi-
nătate. 
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16. În caz de lichidare a fondului — lichidare pe care o poate hotărî cu majori-
tate de voturi membrii Consiliului de Administrație an ședința comună cu Senatul 
Universității toată averea acestui fond trece Universității Regele Ferdinand 1 din 
Cluj, cu menirea să servească acelaș scop de ajutorare a studenților. 

17. Acest Regulament va putea fi modificat de Consiliul de Administrație cu 
aprobarea Senatului Universității din Cluj”.25

Consiliul de Administrare a Fondului a decis punerea în aplicare a Regulamentului 
de ajutor şi împrumut pentru studenţime, încăpând cu 1 octombrie 1931. Din rațiuni prac-
tice, în același an, s-a făcut o modificare la Regulament. Președintele Consiliului a in-
tervenit în Senatul universitar, pentru a se modifica art. 4, în sensul că, cei 4 studenți 
delegați anual, – de către cele patru Societăți studențești ale Facultăților – să fie ei în-
șiși președinții Societăților studențești. Senatul Universitar, în ședința din 7 decembrie 
1931, a aprobat această modificare, iar Rectoratul a făcut-o cunoscută, prin hotărârea 
Nr. 787, din 12 decembrie 1931.26 

În anul universitar 1930/31, Fondul de ajutor şi împrumut pentru studenţi avea un sold 
de 307.903 lei, la 1 octombrie 1931. În anul următor, Fondul a avut un bilanț mărit, cu 
un sold de 317.313 lei, la 1 ianuarie 1932. Tot în acest an, 1931/32, au început primele 
împrumuturi către studenți. În 27 ianuarie 1932, Lucia Dragoș, studentă în Litere, a 
primit un împrumut de 7 500 lei sau, după alte surse, 10.000 lei, cu obligația de a-l 
restitui, cu începere din 1 ianuarie 1932 lei, în rate lunare. La 1 ianuarie.1933, L. Dragoș 
a restituit împrumutul, în 8 rate, a câte 750 lei numerar. La 1 februarie 1932, Etelca 
Chiss, studentă în Medicină, a primit un împrumut (nespecificat), cu obligația de a-l 
restitui, cu începere de la 1 ianuarie 1936, în rate lunare de câte 500 lei. La data de 16 
noiembrie 1932, studenta Gordin I. Constanța, de la Științe, a ridicat un împrumut 
de 10.000 lei, cu obligația de a-l restitui în rate lunare, a câte 300 lei, începând cu 1 
ianuarie 1935.27 Bilanțul Fondului de ajutor și împrumut studențesc, pe anul 1932/33, 
a cuprins un sold, de 310.136 lei numerar, la 1 ianuarie 1933. Fondul a beneficiat de 
faptul că Banca Albina a dat dobânda, pe semestrul I, din 1933, în valoare de 3.719 lei. 
În acest an au fost acordate câteva împrumuturi către studenți. Livia Șofan, studentă 
în Litere, a ridicat un ajutor de 500 lei, cu obligația plății în rate (nespecificate) lunare. 
Remus Ciocâlteu, student în Medicină, anul VI, a primit un împrumut de 2.500 lei, cu 
obligația de a-l restitui, până la 1 ianuarie 1935, cu rata lunară de 500 lei; Cichi Bela, 
student în Medicină, a primit un împrumut de 1.600 lei, cu obligația de a-l restitui, 
începând cu 15 ianuarie 1934, cu o rată lunară a câte 400 lei. În anul următor acesta 
a restituit întreaga sumă. În 22 decembrie 1933, Carola Mureșan studentă în Științe, 

25 Ibidem, pp. 24-26; Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj, pe anul școlar 1929/30, 
Rectorul anului Emil G. Racoviță, Cluj: Tipografia Națională, 1930, pp. 23-26; Anuarul 
Universităţii „Regele Ferdinand I” Cluj, pe anul școlar 1931/32, Rectorul anului Nicolae 
Drăganu, Cluj: Tipografia Institutului de Arte Grafice „Ardealul”, 1932, p. 31.

26 Ibidem. 
27 Ibidem, pp. 58-59.
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a primit un împrumut de 2.000 lei, cu obligația plății lunare în rate (nespecificate). 
Ștefan Țiculescu, student în Medicină, a primit un împrumut (nespecificat), cu obliga-
ția de a-l restitui, lunar, câte 300 lei începând cu 1 noiembrie 1934. Ana Petroman, stu-
dentă la Științe, a primit un împrumut de 2.500 lei, ratele nefiind specificate.28 Pe anul 
1933/34, bilanțul Fondului de ajutor şi împrumut studenţesc arăta astfel: sold, reportat din 
anul precedent, de 299.105 lei efecte și 10.150 lei numerar. În acest an s-au dat urmă-
toarele împrumuturi: lui Acrivo Cristalo student în Științe, care a împrumutat o sumă 
(nespecificată), cu obligația de a o restitui lunar, în rate a câte 500 lei, începând cu data 
de 15 noiembrie 1934. În 1934 s-a dat un ajutor de 1.000 lei, studentului Gheorghe Biriș, 
termenul de restituire fiind de un an. Au fost acordate împrumuturi și unor absol-
venți, Florea Ileana, absolventă de Litere, care a obținut un împrumut nespecificat, cu 
obligația de a-l restitui în rate lunare a câte 500 lei. Tudor Arcan, absolvent la Litere, 
a obținut un împrumut, cu obligația de restitui în rate lunare, de câte 900 lei.29 Fondul 
avea în anul următor, 1935, un sold de 300.520 lei efecte, 4.298 lei numerar. De la 30 
septembrie 1935 soldul s-a redus la 225.454 lei, dar a crescut numerarul la 27.000 lei. 
Suma reprezintă valoarea împrumuturilor acordate studenților, la 30 septembrie 1935, 
sumă care a intrat în componenta Fondului și care a fost omisă la încheierea bilanțu-
lui din 30 septembrie 1935.30 Soldul Fondului, la 30 septembrie 1937, a fost de 239.904 
lei, numerar în casă, 12.650 lei numerar în împrumuturi, iar la 1 aprilie 1942, Anuarul 
Universităţii menționa că Fundaţia Fondului de ajutor şi împrumut studenţesc avea un sold 
de 245.304 lei. Un an mai târziu, în 31 martie 1943, soldul era același.31 Datele oferite 
de documentele universitare arată că numărul de împrumuturi nu a fost mare, dar 
mecanismul a funcționat bine, chiar și în perioada de după 1940, când Universitatea 
„Regele Ferdinand I” s-a mutat la Sibiu. Motivul numărului relativ redus de împru-
muturi putea fi determinat de ezitarea studenților de se îngreuna cu datorii, care tre-
buiau plătite obligatoriu la datele scadente.

5. Fondul „Căpitan Constantin A. Botez” (1928)

La sfârșitul anului universitar 1927/28, decanul Facultății de Medicină, profesorul 
dr. Mihai A. Botez, a înaintat un act de donație, împreună cu libretul No. 6063, de de-
punere la Banca „Albina” din Cluj, a sumei de 10.000 lei, ca fond pentru Facultatea de 
Medicină. Scopul Fondului era premierea tezelor, susținute la Facultatea de Medicină 

28 Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” Cluj, 1932-33, Cluj: Tipografia Institutului de Arte 
Grafice „Ardealul”, 1933, p. 38.

29 Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” Cluj, 1933-34, Cluj: Tipografia Institutului de Arte 
Grafice „Ardealul”,1934, p. 4 .

30 Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” Cluj, pe anul școlar 1934-35, Cluj: Tipografia 
Institutului de Arte Grafice „Ardealul”, 1935, p. 54; Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand 
I” Cluj, pe anul școlar 1935-36, Cluj: Tipografia Institutului de Arte Grafice „Ardealul”, 1937, 
p. 8.

31 Anuarul 1936-37, Cluj: Tipografia „Cartea Românească”, 1938, p. 126; Anuarul 1937-38, Cluj: 
Tipografia „Cartea Românească”, 1939, p. 37.
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din Cluj, din domeniul educației fizice. Consiliul Facultății de Medicină a acceptat ini-
țierea Fondului în ședința din 2 iulie 1928. 

Textul actului de donație a fost următorul: „Cătră Consiliul Profesoral al Facultăţii 
de Medicină C L U J. Subsemnatul Prof. Dr. Mihai A. Botez, doresc să donez: Facultăţii de 
Medicină din Cluj suma de 10.000 lei (zecemii), pentru a constitui din ea un fond inalienabil, 
care să poarte în amintirea fratelui meu, Căp. Constantin A. Botez - dela: Institutul Naţional 
de Educaţie Fizică- titlul de: „Fondul Căpitan Constantin A. Botez”. Din fructificarea acestui 
fond se vor decerne periodic premii, de către o comisiune anume instituită, celor mai bune 
teze, cu subiect din domeniul educaţiei fizice, susţinute la Facultatea de Medicină din Cluj. 
Comisiunea va fi compusă din: donator; iar în cazul încetării lui din viaţă, din titularul ca-
tedrei de Patologie generală şi experimentală şi din titularul catedrelor de: Igienă, Fiziologie 
şi Anatomie. Ea va lucra sub preşedinţia Decanului Facultăţii, care va supune Consiliului 
Facultăţii propunerile făcute. Rog Consiliul să se pronunţe, dacă primeşte sau nu, în condiţiu-
nile indicate, donaţia mea. Cluj, la 2 Iulie 1928.”32 

Imediat după instituire Fondul a început să fie administrat. Bilanțul Fondului 
„Căpitan Constantin A. Botez” a avut o evoluție pozitivă, astfel că, în 1931/32, din-
tr-un sold de 12.532 lei intrate, de la 1 ianuarie 1932 (capital inițial, plus dobânzile din 
1928 înainte), s-a ajuns, la 31 decembrie 1932, la un sold de 12.769 lei. În anul 1932/33 
acesta a crescut la 12.858 lei, iar în 1933/34 la 12 979 lei. În Anuarul Universităţii pe anul 
1934/35, apare denumirea de Fundaţia „Căpitan C-tin Botez”, cu un sold de 9.466 lei, la 
30 septembrie 1935. Soldul Fundației, 1935/36 și 1936/37, a fost 9.466 lei, dar a urcat, 
în 1938/39, la 12.000 lei.33 Fundația „Căpitan Constantin Botez” a avut în anul 1941/42, 
următoarea situație financiară: un sold la 1 aprilie 1942 de 12.000 lei efecte și 2.412 lei 
numerar, a încasat cupoanele scadente la 1 aprilie 1942, de 270 lei, iar soldul la 31 mar-
tie 1943, a fost de 12.000 lei efecte și 12.325 lei numerar (ieșite).34 În privința utilizării 
Fondului, în sursele aflate la îndemână, nu sunt mențiuni, referitoare la beneficiari.

32 Anuarul Universităţii Regele Ferdinand I Cluj, pe anul şcolar 1931/32, Rectorul anului: Nicolae 
Drăganu, Cluj: Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, 1932, pp. 59-60. ss. Prof. Dr. M. A. Botez, 
Dir. Inst. de Patologie gen. și Exp. al Fac. de Medicină din Cluj. (Semnătura a fost legalizată 
de dl Notar public Dr. Laurențiu Nistor, cu No. 89/933; originalul se păstrează în arhiva Fac. 
de Medicină sub No. 2140-927.28).

33 Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” Cluj, pe anul școlar 1931/32, Rectorul anului Nicolae 
Drăganu, Cluj: Tipografia Institutului de Arte Grafice „Ardealul”, 1932, p. 60; Anuarul 
Universităţii „Regele Ferdinand I” Cluj, 1933-34, Cluj: Tipografia Institutului de Arte Grafice 
„Ardealul”, 1934, p. 45; Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” Cluj, pe anul școlar 1934-
35, Cluj: Tipografia Institutului de Arte Grafice „Ardealul”, 1935, p. 56; Anuarul Universităţii 
„Regele Ferdinand I” Cluj, pe anul școlar 1935-36, Cluj, 1937, p. 8; Anuarul 1936-37, Cluj: 
Tipografia „Cartea Românească”, 1938, p. 126; Anuarul 1937-38, Cluj: Tipografia „Cartea 
Românească”, 1939, p. 37; Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj, 1938-39, Cluj: 
Tipografia „Cartea Românească”, 1940, p. 61. 

34 Anuarul Universităţii Cluj-Sibiu, în al doilea an de refugiu 1941-42, Cluj: Tipografia „Cartea 
Românească”, 1943, p. 336.
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Donații, fonduri și fundații la Universitatea din Cluj, 1920-1947 (III)

Rezumat: Constituirea fondurilor universitare a fost rezultatul unor inițiative din partea conducerii 
Universității clujene sau propuneri ministeriale, scopul lor fiind, în întreaga perioadă interbelică, susține-
rea activităților științifice, mai ales în rândul studenților și publicarea cercetărilor realizate de profesorii 
universitari clujeni. Fondul „Vasile Pârvan”, al Facultății de Litere (1921), Fondul „ dr. Ioan Scurtu”, al 
Facultății de Litere (1926), Fondul „Căpitan Constantin A. Botez” (1928), Fondul „Vasile Pârvan” al 
Senatului Universitar (1929) au fost create pentru premierea studenților pasionați de cercetarea știin-
țifică. Fondul pentru înființarea unui cămin regional la Cluj (1926), Fondul de ajutor și împrumut pentru 
studențime (1927), Fondul pentru editarea manualelor didactice (1929) au venit în sprijinul material al 
studențimii clujene. Fondurile extraordinare ale Grădinei Botanice (1929) au sprijinit una dintre cele mai 
mari Grădini Botanice universitare din țară. Fondul Igienei universitare (1931) a sprijinit un domeniu 
important al vieții universitare, igiena și educația fizică în rândul studenților. Igiena Universitară a fost 
încadrată în Oficiul Universitar, care a funcționat după un Regulament, propus de dr. Iuliu Hațieganu 
și dr. Iuliu Moldovan. Scopul acestui Fond a fost înființarea unei cantine studențești, asigurarea unei 
alimentații mai bune și mai ieftine, pentru studenții săraci și merituoși. Fondurile universitare au foat 
alimentate din subvenții particulare, bancare, guvernamentale, donații ale administrației locale și au 
contribuit la îmbunătățirea activităților Universității clujene.

Cuvinte cheie: Universitatea din Cluj, Rectorat, Senat Universitar, fonduri universitare, studențime. 

Donations, fonds et fondations à l’Université de Cluj, 1920-1947 (III)

Résumé : L’établissement de fonds universitaires a été le résultat d’initiatives de la direction de 
l’Université de Cluj ou de propositions ministérielles, visant tout au long de l’entre-deux-guerres à soutenir 
les activités scientifiques, notamment parmi les étudiants, et à publier les recherches effectuées par 
les professeurs universitaires. Le Fonds „Vasile Pârvan” de la Faculté des Lettres (1921), le Fonds „Dr. 
Ioan Scurtu” de la Faculté des Lettres (1926), le Fonds „Capitaine Constantin A. Botez” (1928), Le fonds 
„Vasile Pârvan” ) de le Sénat de l’Université ont été créés pour récompenser les étudiants passionnés 
par la recherche scientifique. Le fonds pour l’établissement d’une maison régionale à Cluj (1926), le 
fonds George Bogdan-Duica, pour l’aide et prêt étudiant (1927), le fonds d’édition des manuels (1929) 
sont venus en support matériel pour les étudiants de Cluj. Les fonds extraordinaires du Jardin botanique 
(1929) ont soutenu l’un des plus grands jardins botaniques du pays. Le Fonds de l’Hygiène universitaire 
(1931) a soutenu un important domaine de la vie universitaire, de l’hygiène et de l’éducation physique 
chez les étudiants. L’Hygiène Universitaire a été affecté au bureau de l’université, qui fonctionnait après 
un règlement, proposé par dr. Iuliu Hațieganu et dr. Iuliu Moldovan. Le but de ce fonds était de mettre 
en place une cantine pour les étudiants, fournir un régime meilleur et moins cher pour les étudiants 
pauvres et méritants. Les fonds universitaires ont été alimentés par des dons privés, bancaires, du gou-
vernement et gouvernement local et ont contribué à l’amélioration des activités de l’Université de Cluj.

Mots clés : Université de Cluj, Rectorat, Sénat d’Université, fonds universitaires, étudiants.


