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6. Fondurile extraordinare ale Grădinii Botanice (1929)

Existase, încă de la înfi ințarea Universității „Franz Josef”, în 1872, o Grădină, orga-
nizată în parcul dăruit de Contele Mikó, Muzeului Ardelean, care urma să fi e trans-
format în Grădină Botanică, care, la scurt timp, a creat o bogată colecție de arbori și 
arbuști. După numeroase demersuri, directorul Aladár Richter a reușit să convingă 
guvernul maghiar de necesitatea unor măsuri pentru salvarea grădinii. În 1910-1912 
s-a cumpărat, pentru grădina muzeului un teren potrivit diferitelor culturi. Profesorul 
Richter a ieșit la pensie și, din lipsă de fonduri, nici urmașul sau St. Gyorff y nu a mai 
dezvoltat Grădina. După Marele Război, în 1919/20 cu concursul inspectorului horti-
col, C. Guntler, s-au organizat ca Gradină Botanică 10 hectare, cu 12 sere, organizate 
după metodele timpului.1

Grădina Botanică a Universității din Cluj a fost creată în 1920, la inițiativa profe-
sorului Alexandru Borza, de la Facultatea de Științe, care a devenit primul ei director. 
Din 1920, cu un devotament față de muncă pe care a reușit să îl insufl e și apropiaților, 
a trecut la organizarea și amenajarea Institutului de Botanică Sistemică, a Muzeului 
și, mai ales, a Grădinii Botanice a Universității din Cluj. Sub redacția sa, între 1921 și 
1947 apărea „Buletinul Grădinii Botanice și al Muzeului Botanic”, de la Universitatea din 

1 Buletinul Grădinii Botanice și a Muzeului Botanic, vol. XVIII, 1938, pp. 2, 9-14, [online] htt ps://
core.ac.uk/download/pdf/154820261.pdf, accesat în 16 iunie 2017
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Cluj. Grădina Botanică constituie, probabil, cea mai populară creație a profesorului, 
Al. Borza, întemeietorul geobotanicii și fi tosociologiei din România.2 Încă de la început 
Grădina a jucat un important rol universitar și științifi c, fi ind un instrument excepți-
onal pentru învățământul botanicii și pentru cercetările de Istorie naturală. Grădina a 
avut și o însemnată misiune culturală și de agrement, pentru educația și loisirul cluje-
nilor, fi ind vizitată anual de 30-35 de mii de vizitatori. Dincolo de valoarea științifi că, 
marele public a îndrăgit grădina botanică și a vizitat-o tot mai mult, în anul 1935, la 
10 ani de la inaugurare, înregistrându-se peste 45.000 de vizitatori. Considerată cea 
mai importantă din țară, având o suprafață de 14 ha și, în prezent, purtând numele 
fondatorului său, cuprinde mai multe sectoare recunoscute: ornamental, sistematic, 
grădina japoneză, complexul de sere. În 1936-1937, profesorul a înfi ințat o mică grădi-
nă botanică și în stațiunea climaterică Stâna de Vale, pentru alpinetul specifi c Munților 
Apuseni, precum și un laborator, adăpostit într-o seră.3

Administrarea Grădinii Botanice a fost îngreunată, în fi ecare an, de insufi ciența re-
surselor bănești, de aceea profesorul Borza a solicitat donații bănești, de la diferite 
instituții private și chiar de la marele public. Aceste ajutoare, împreună cu taxele de in-
trare, fi xate cu aprobarea Ministerului de Instrucție, și cu sumele încasate pe producția 
agricolă a Grădinii, au alcătuit „Fondul ei extrabugetar”. Acesta împlinea, în parte, in-
sufi ciența subvențiilor bugetare. Gestiunea acestui fond a fost verifi cată, în fi ecare an, 
de Direcția Contabilității din Ministerul de Instrucție. Pentru asigurarea unei procurări 
mai ușoare de daruri și pentru o mai chibzuită administrare a fondului extrabugetar, 
Facultatea de Științe, în urma propunerii Directorului Borza, a cerut Ministerului să 
aprobe constituirea unui Comitet al Grădinii, analog cu comitetele școlare. Ministerul 
a dat încuviințarea cerută, cu adresa No. 133.679 din 20 noiembrie 1928.4

Comitetul Grădinii Botanice era compus din următoarele autorități: Președintele, 
în persoana Primarul municipiului Cluj; Membrii ai Comitetul Grădinii Botanice erau 
Rectorul Universității, Directorul Grădinii Botanice și un delegat al Facultății de Științe 
(profesorul de Botanică generală). Cenzori Comitetul Grădinii Botanice erai în număr 
de doi, respectiv Măcelariu și Olaru). Comitetul lua hotărâri în privința veniturilor 
extrabugetare ale Grădinii Botanice și verifi ca gestiunea acestor fonduri. De asemenea, 
încheia procesele verbale. Gestiunea era trimisă, pentru aprobare autorităților superi-
oare (Rectorat, Minister). Bilanțul veniturilor a fost promițător, în sensul că totalul ve-

2 Nicolae Lupu, Monica Maria Coroș, „Contribuția biologului Alexandru Borza...”, Terra 
Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 9, 2017, pp. 475-476.

3 Emil Pop, Grădina Botanică din Cluj, București: Editura. Meridiane, 1996, pp. 1-48; Le Jardin 
Botanique „Alexandru Borza”, Cristea V., Micle F., Crisan F., Camerino, 1997; Felician Micle, 
„A Review on the Activity of „Alexandru Borza” Botanical Garden Since its Foundation”, 
Contribuții Botanice, vol. 40, XL, 2005, pp. 341-349; Nicolae Lupu, Monica Maria Coroș, op.cit., 
p. 475. 

4 Anuarul Universității din Cluj, anul școlar 1922/23, întocmit de prof. dr. Iacobovici, Rectorul 
anului, Cluj: Imprimeria „Bornemisa”, 1924, pp. 151-152; Anuarul Universității „Regele 
Ferdinand I”, pe anul școlar 1929-30, Cluj: Tipografi a Națională, 1930, pp. 21-22.
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niturilor era de 233.496 lei, provenind din: taxa de intrare (17.636 bilete a 5 lei), 88.180 
lei; abonamente, a 50 și 25 lei), 1.850 lei; din vânzare de plante și fl ori, 18.070; din vân-
zarea fructelor, 2.170 lei; din diferite vânzări și venituri mărunte; 35.366 lei; din dona-
țiuni; 82.000 lei; din abonamente la Buletinul Gradinei Botanice; 5.860 lei. Cheltuielile pe 
1929 au avut un total de 233.496 lei și s-au referit la, mai ales, la Tipărirea Buletinului 
Gradinei Botanice.5

Pe anul universitar 1930-1931 Fondurile extraordinare ale Grădinii Botanice arătau că 
alimentarea lor era realizată din: taxa de intrare (19.201 bilete a câte 5 lei), 96.005; abo-
namente a 25 și 50 lei) 2.450 lei; diferite vânzări și venituri mărunte, 22.761 lei; donați-
uni, 20.000 lei; abonamente la Buletinul Gradinei Botanice, 15.994 lei). Totalul veniturilor 
s-a ridicat, în 1930/31, la 157.210 lei. Pentru tipărirea „Buletinului Gradinei Botanice” 
și alte cheltuieli suma s-a ridicat la 135.882 lei, cu un excedent de 21.328 lei.6 Pe anul 
universitar 1931-1932 Fondurile extraordinare ale Grădinii Botanice se caracterizează prin 
excedent, din anul 1930, de 21.328 lei Din taxa de intrare s-au obținut 92.240 lei (17.545 
bilete a 5 lei, 50 de abonamente a 50 lei, 2.200 lei, abonamente pentru studenți a 2 lei, 
1.390 lei). Diferitele vânzări și venituri mărunte s-au ridicat la 43.638, iar donațiile la 
10.760 lei. Totalul veniturilor Fondului s-a ridicat la 167.966 lei. De asemenea, tipărirea 
„Buletinului Grădinii Botanice” și alte cheltuieli s-au ridicat la 156.986 lei. Excedentul 
anului 1931 a fost de 10.980 lei.7 Pe anul universitar 1932-1933 Fondurile extraordinare 
ale Grădinii Botanice (1 ianuarie 1932-31 martie 1933) au cunoscut următoarea situație: 
soldul anului 1931, de 1932, subvenții de 18. 000 lei; încasări din bilete de intrare sim-
ple și permanente, de 87.314 lei; vânzare de plante, fructe ș.a. de 48.650 lei; din abo-
namente și ajutoare, la tipărirea Buletinului Grădinii și Muzeului Botanic, de 2.500 lei; 
totalul veniturilor era de 156.514 lei. S-au făcut cheltuieli, pentru diferite amenajări, în-
treținerea Grădinii Botanice, combustibil, lumină, bibliotecă, birou etc. de 129.560 lei; 
Indemnizația casieriei și secretarei dactilografe s-a ridicat la 7.000 lei. Totalul cheltuie-
lilor au fost de 136.560 lei, soldul anului 1933/34 fi ind de 19.954 lei.8 Pe anul universitar 
1934-1935 Fondurile extraordinare ale Grădinii Botanice aveau un sold de 19.954; subvenții 
de 46.428 lei, încasări din bilete de intrare, 110.554 lei; vânzări de plante, fructe etc. de 
33.573 lei; abonamente și ajutoare la Buletinul Grădinii și Muzeului Botanic de 5.370 lei; 
total încasări: 215.869 lei. S-au făcut cheltuieli diferite, pentru amenajări și întreținerea 
Gradinei Botanice etc., de 208.869 lei; s-a plătit indemnizație casierei și a dactilografei de 
7.000 lei; totalul cheltuielilor fi ind de 215.869 lei.9 Pe anul universitar 1935-1936 Fondurile 

5 Ibidem. 
6 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul școlar 1930/31, Rectorul anului dr. Iuliu 

Hațieganu, Cluj: Institutul de Arte Grafi ce „Ardealul”, 1931, p. 31.
7 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul 1931/32, Rectorul anului Nicolae Drăganu, 

Cluj: Institutul de Arte Grafi ce „Ardealul”, 1932, p. 57.
8 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul 1933-34, Cluj: Institutul de Arte Grafi ce 

„Ardealul”, 1934, p. 43.
9 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul 1934-1935, Cluj: Institutul de Arte Grafi ce 

„Ardealul”, 1935, p. 55. 
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extraordimare ale Grădinii Botanice au benefi ciat de subvenții în valoare de 23.000 lei; înca-
sări din bilete de intrare, de 127.140 lei; vânzări de plante, fructe etc., de 24.144 lei; abo-
namente și ajutoare la Buletinul Grădinii și Muzeului Botanic, de 23.433 lei, total încasări-
lor fi ind de 197.717 lei. S-au făcut cheltuieli, pe diferite amenajări și pentru întreținerea 
Grădinii Botanice etc., de 151.655 lei, cheltuieli de publicații de 39.062 lei, indemnizația 
casierei și a dactilografei de 7.000 lei. Total cheltuielilor a fost de 197.717 lei.10

Pe anul universitar 1936-1937 Fondurile extraordinare ale Grădinii Botanice au bene-
fi ciat de subvenții în valoare de 43.500 lei; încasări din bilete de intrare, de 145.380 
lei; vânzări de plante, fructe etc. de 29.839 lei; abonamente și ajutoare la „Buletinul 
Grădinii și Muzeului Botanic” de 28.173 lei; total încasări 246.892 lei. S-au făcut chel-
tuieli, pentru diferite amenajări și pentru întreținerea Grădinii Botanice etc. de 201.537 
lei, cheltuieli de publicații de 13.775 lei; pentru indemnizația casierei și dactilografei 
s-au plătit 7.000 lei, totalul cheltuielilor fi ind de 222.312 lei, iar soldul de 24.580 lei.11 
Pe anul universitar 1937-1938 Fundația Fondului extrabugetar al Grădinii Botanice a avut 
următoarea situație: subvențiile de 24.000 lei; încasările din bilete de intrare de 224.520 
lei; vânzările de plante, fructe etc. de 17.731 lei; abonamente și ajutoare la „Buletinul 
Grădinii și Muzeului Botanic” de 30.378 lei, iar totalul încasărilor a fost de 321.209 
lei. S-au efectuat cheltuieli pentru diferite amenajări și pentru întreținerea Grădinii 
Botanice, de 269.963 lei; cheltuieli de publicații de 40.479 lei, indemnizația casierei 
și dactilografei de 9.000 lei, totalul cheltuielilor fi ind de 319.442 lei. Soldul, la sfârși-
tul anului 1938 a fost de 1.767 lei.12 Pe anul universitar 1938-1939 Fundația Fondului 
extrabugetar al Grădinii Botanice a avut următoarea situație: subvențiile de 29.500 lei; 
încasările din bilete de intrare de 209.940 lei; vânzări de plante, fructe etc. de 25.285 
lei, abonamentele și ajutoare la Buletinul Grădinii și Muzeului Botanic de 47.057 lei, în 
total încasările au fost de 313.549 lei. Cheltuielile s-au referit la diferite amenajări și la 
întreținerea Grădinii Botanice etc., fi ind de 257.319 lei, la care s-au adăugat cheltuieli 
de publicații de 28.068 lei, indemnizațiile casierei și dactilografei de 9.000 lei. Totalul 
cheltuielilor au fost 294.387 lei, soldul fi ind de 19.162 lei.13

Ministrul Educației Naționale, Dumitru Caracostea, a fost cel care a semnat, la 2 sep-
tembrie 1940 ordinul de mutare a Universității „Regele Ferdinand I” din Cluj, la Sibiu 
și Timișoara, centre care nu dispuneau de cele mai la-ndemână locații pentru o amplă 
activitate universitară. Conform articolului V din Decretul-Lege nr. 3463/1940, publicat 
în Monitorul Ofi cial, nr. 241/1940, se precizau următoarele măsuri urgente: Universitatea 

10 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul 1935/36, Cluj: Institutul de Arte Grafi ce 
„Ardealul”, 1937, p. 7. 

11 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul 1936-37, Cluj: Tipografi a „Cartea Româ-
nească”, 1938, p. 125.

12 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul 1937-38, Cluj: Tipografi a „Cartea Româ-
nească”, 1939, p. 36.

13 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul 1938-39, Cluj: Tipografi a „Cartea Româ-
nească”, 1940, p. 60. 
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„Regele Ferdinand I” trebuia să se mute la Sibiu, cu mai toate facultățile, inventarul 
și personalul de toate categoriile, precum și cu Biblioteca universitară. Deși rămânea, 
în continuare, încadrată organic în Universitatea „Regele Ferdinand I”, Facultatea de 
Științe se muta provizoriu, cu inventar și personal tocmai la Timișoara. Dispozițiile 
din Articolul IX, al Decretului-Lege amintit, indica imobilele pe care Universitatea clu-
jeană trebuia să le folosească la Sibiu și Timișoara, dar lucrurile sau mai modifi cat.14 
La Timișoara, pentru Muzeul și Institutul Botanic s-au ocupat 12 camere în Palatul 
Poștelor, iar pe un teren al Primăriei s-a amenajat o Grădină Botanică, cu ajutorul perso-
nalului care se ocupase de cea din Cluj.15 Pentru Grădina Botanică s-au făcut o serie de 
cheltuieli și de amenajare și de dotare cu plante și materiale necesare.

7. Fondul „Vasile Pârvan” al Senatului Universitar (1929)

Universitatea din Cluj a datorat marelui profesor și om de știință Vasile Pârvan, 
pentru rolul de căpetenie, ce 1-a avut la alcătuirea ei și pentru infl uența binefăcătoare 
și înălțătoare, pe care a exercitat-o asupra tuturor, profesori și studenți ai primelor 
începuturi. De aceea, primul Senat Universitar i-a încredințat cinstea de a ține cursul 
de deschidere a Universității românești. A rezultat acea admirabilă cuvântare asupra 
rostului Universităților. Profesorul Onisifor Ghibu, ca Decan al Facultății de Litere 
(1928-1929) în scopul de „a eterniza la Universitatea noastră memoria” veneratului 
coleg (Vasile Pârvan – n.n.) trecut în nefi ință, a prezentat Senatului Universitar proiec-
tul înfi ințării „Fondului Vasile Pârvan”. Din acest Fond urma să se acorde, în fi ecare 
an, câte un premiu, acelui student, care va prezenta cea mai bună lucrare, asupra unui 
subiect în legătură cu ideile lui Pârvan, relativ la Universitatea „Regele Ferdinand I”,, 
cu intenția de a face ca aceste idei „să pătrundă în sufl etul tuturor generațiilor de stu-
denți, ce se vor perinda pe băncile ei”.16

Senatul Universitar a aprobat această propunere, în ședința din 10 iunie 1929 și a 
hotărît numirea unei Comisii, compusă din câte un delegat al celor patru Facultăți, sub 
președinția profesorului O. Ghibu spre a administra Fondul, a propune în fi ecare an 
subiectul premiului și al atribui. Distribuția premiilor se face la fi ecare sfârșit de an șco-
lar, în o ședință festivă a tuturor Societăților studențești, sub președinția Rectorului.17

În anul școlar 1928129 au fost laureați Ioan Seracin, student în Drept, cu un pre-
miu de 3.000 lei, pentru lucrarea „În ce măsură se poate înfăptui Universitatea Dadei 
Superioare conform ideilor lui Vasile Pârvan și ce poate face studențimea în acest 
scop”. În anul școlar 1929/30 s-au acordat trei premii, de câte 1.500 lei fi ecare, studenți-
lor: Bucur Țincu, Nicolae Mârza și Viorica Pintilescu, de la Facultatea de Litere, pentru 

14 Constantin Mustață, Student la Cluj. Zborul printre meteoriți, vol. II, Cluj-Napoca: Editura 
Studia, 2003, pp. 17-18; Stelian Neagoe, Viața universitară clujeană interbelică, vol. II, Cluj-
Napoca: Editura Dacia, 1980, pp. 268, 254-271. 

15 Ibidem, pp. 38-41. 
16 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul 1929/30, pp. 26-27.
17 Ibidem.
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lucrările prezentate de ei asupra temei: „Cum concepe V. Pârvan organizarea vieții 
studențești la Universitatea din Cluj și ce pot face actualele Societăți studențești în ve-
derea realizării acesteia». S-au mai distins cu mențiune onorabilă lucrările studenților; 
Ștefan Lupan de la Facultatea de Științe și Elena Râdivoiu dela Facultatea de Litere, 
pentru aceeași lucrare.18

Bilanțul veniturilor Fondului „Vasile Pârvan” al Senatului Universitar se ridica la 
15.000 lei și cel al cheltuielilor, tot la 15.000 lei. Fondul se alimenta numai din vânzarea 
broșurilor tipărite, conținând lucrarea studentului premiat, cu subiectul dat. La scurt 
timp, după înfi ințarea Fondului s-a emis un Regulament, care să stabilească organiza-
rea și folosirea acestuia.19

În anul universitar 1930-1931 Fondul a premiat studenți tot de la Facultatea de 
Litere, pe Radu Andrei, Margareta Băgăianu, cu premii a câte 1.500 lei, iar Vladimir 
Duca și Nicolae I. Blăgan au primit mențiune onorabilă. Subiectul lucrării propuse 
de Comisie a fost: „Cum înțelege generația de studenți să urmeze pe Vasile Pârvan”. 
Bilanțul veniturilor și cheltuielilor a fost acesta: venituri: 26.420 lei și cheltuieli 26.420 
lei. În anul universitar 1931-1932, din lipsă de fonduri nu s›a distribuit nici un pre-
miu.20 În anul 1932-1933 Fondul a a avut următorul bilanț: sold, la 1 ianuarie 1933, de 
86 lei numerar, iar la 18 mai 1933 Decanatul Facultății de Litere și Filosofi e a depus 
titluri de rente din Imprimeria „Unirii”, 5%/1918 (efecte 21.759 lei). Tot atunci Banca 
Națională a restituit valoarea cupoanelor scadente la 1 noiembrie, în valoare de 513 
lei. Soldul era, la 21 decembrie 1933, de 21.750 lei efecte și 1.172 lei numerar.21 Bilanțul 
anului 1933-1934 arăta un sold, la 1 octombrie 1933 de 21.750 lei efecte și 1.172 lei nu-
merar, puls valoarea cupoanelor de la Banca Națională, de 543 lei numerar. Soldul era 
la 30 noiembrie 1934 de 21.750 lei efecte și 2.253 lei numerar.22

Fundația „Vasile Pârvan” a Senatului Universitar, pe 1934-1935, avea un sold, la 1 
octombrie 1934, de 21.750, din Donația „N. Teodor”, pentru premierea studenților încă 
3.000 lei, iar din cupoane scadente 1.086. Soldul, la 30 septembrie 1935 era de 21.750. În 
conformitate cu propunerea Comisiei, aprobată de Senatul Universitar (Rectorat No. 
1734/935) s-a publicat un concurs, pentru cea mai bună lucrare asupra temei: „Ce tre-
bue să știe fi ecare tânăr intelectual român despre opera și viața lui V. Pârvan”. Premiul 
de 3.000 lei a fost atribuit studentului Dumitru D. Mateiaș (Litere), lucrarea sa fi ind 
considerată cea mai bună. Mențiuni au fost acordate studenților: Iosif Eugen Nagy 
(Litere), Irina Juricskay (Litere), Gheorghe Noveanu (Litere). În 1935 din Fond a fost 
ridicată suma de 2.172, pentru premierea studentului Marius Moga.23 

18 Ibidem.
19 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul 1929/30, pp. 27-28.
20 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul 19 30-31, p. 32; Anuarul Universității „Regele 

Ferdinand I”, pe anul 19 31-32, p. 58.
21 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul 1932-33, p. 40.
22 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul 1933-34, p. 44.
23 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul 1934-35, p. 54; Anuarul Universității „Regele 

Ferdinand I”, pe anul 1935-36, p. 8.
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Fundația „Vasile Pârvan” a Senatului Universitar a oferit în 1936 un premiu de 
3.000 lei studentului Dumitru Mateiaț.24 După 1940 înregistrarea datelor despre Fond 
nu a fost riguroasă.

8. Fondul pentru editarea manualelor didactice (1929)

În aprilie 1932 a fost adoptată Legea pentru organizarea învățământului univer-
sitar, care prevedea la Articolul 92 publicarea tratatelor de lucrări practice ale profe-
sorilor titulari, ale profesorilor agregați și ale conferențiarilor. Când Consiliul fi ecărei 
Facultăți a Universității clujene opina, cu majoritate de voturi, să tipărească atari lu-
crări, Ministerul a fost obligat să susțină acest demers. Senatul Universitar, sprijinin-
du-se pe acest articol a numit o Comisiune pentru editarea manualelor (dând pentru 
prima oară o soluție rațională problemei) și a cerut înscrierea în buget a unei subvenții 
anuale. Această subvenție a fost acordată, de către Ministrul Constantin Angelescu, 
prin Adresa No. 3064 din 17 Ianuarie 1922 și s-a menținut în toate bugetele ulterioare. 
Inițiativa Universității din Cluj răspundea unei mari și grabnice nevoi, căci manualele 
străine se vindeau cu prețuri mari, prohibitive pentru studențimea săracă.25

Lista manualelor clujene publicate arată că a fost rodnică activitatea Comisiunei, 
prezidată de prorector și formată dintr-un delegat al fi ecărei Facultăți; de altfel, singu-
ra „Colecție de Manuale Universitare”, editate de Universități, pe baza Art. 92 este cea 
clujeană. Cu toate aceste biurocrația centrală a întrebuințat tot soiul de mijloace, care 
au afectat acest organism descentralizat și autonom. Prof. Racoviță a fost însărcinat să 
redacteze un proiect de lege, care a fost primit de Senatul Universitar, supus dezba-
terii celorlalte Universități și prezentat Ministerului de Instrucție. Prima Comisiune 
a avut următoarea compunere: Președinte: Emil G. Racoviță delegat al Facultății de 
Științe; Membri: Camil Negrea, delegatul Facultății de Drept; Iacob Iacobovici, de-
legatul Facultății de Medicină și Nicolae Drăganu, delegatul Facultății de Litere. 
În 1930-31 Comisiunea se compunea din: Președinte: prof. E. Racoviță prorector; 
Membri: C. Negrea, delegatul Facultății de Drept; I. Iacobovici, delegatul Facultății 
de Medicină; Constantin Marinescu, delegatul Facultății de Litere și George Spacu, 
delegatul Facultății de Științe. Secretarul Comisiunii era, S. Nicoară, administratorul 
Universității clujene.26

În Anuarul Universității, pe anii 1929/1930 s-a publicat Proiectul de Lege pentru în-
fi ințarea Fondului de editarea manualelor didactice universitare și a Consiliului de 
Administrație al acestui Fond. Acesta cuprindea următoarele articole:

„Art. 1. Pe lângă Universitatea din Cluj se constituie, sub președinția prorectorului, 
un Consiliu de administrație, numit „Comisiunea de publicare a manualelor universi-
tare”, însărcinat cu publicarea manualelor didactice universitare și compus din câte un 

24 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul 1936-37, p. 126. 
25 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul 1929/30, p. 44.
26 Ibidem. 
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delegat al fi ecărei facultăți, ales pe patru ani și reeligibil. În fi ecare an, câte o Facultate 
sau două, dacă sunt mai mult de patru, își aleg delegații, astfel că, în nici un caz co-
misiunea să nu fi e formată în întregime de membri noui. Secretarul Comisiunei este 
administratorul Universității.

Art. 2. Fondurile, de care dispune Comisiunea, sunt formate din:
1. Subvențiile statului,
2. Produsele vânzărei manualelor.
3. Donațiuni dela orice autorități publice sau persoane private. Toate aceste veni-

turi constituiesc „Fondul permanent al editării manualelor universitare” în care se în-
corporează complet și sumele vărsate de Stat; aceste sume considerate ca „subvenții” 
nu vor trebui justifi cate la perioadele bugetare ci numai atunci când vor fi  cheltuite 
efectiv și cu ocazia raportului fi nanciar anual.

Art. 3. Fondurile disponibile vor fi  depuse spre fructifi care la una sau mai mul-
te bănci alese de Senatul Universitar și vor fi  gestionate cu semnătura președintelui 
Comisiunei, care poate să delege secretarului o parte din puterile sale, prin delegație 
în scris adusă la cunoștința Comisiunei.

Art. 4. Comisiunea prezintă contul său anual de gestiune Senatului universitar, 
care îl transmite spre aprobare Ministerului.

Art. 5. Manuscrisele pentru imprimare vor fi  prezentate Facultății competente care 
le transmite senatului cu avizul său. Senatul, după consultarea Comisiunei, stabilește 
ordinea în care se vor imprima manualele aprobate de facultăți.

Art. 6. Comisiunea stabilește pentru fi ecare manual condițiile de fabricare, numărul 
exemplarelor de tipărit și prețul de vânzare atât pentru studenți cât și pentru public.

Art. 7. Se vor tipări în primul rând manuale didactice universitare, de preferințe 
acele ale catedrelor populate, acele având dimensiuni moderate, acele cu subiect spe-
cifi c românesc sau cu raport direct cu România (Istoria artelor, Dreptul administrativ, 
Istoria naturală etc.). Numai în lipsa de cereri de tipărire de manuale, și în limita fon-
durilor imediat disponibile, se vor putea edita și alte publicații de interes științifi c sau 
opere colective și de referentă.

Art. 8. Pentru manualele didactice, dreptul de autor este fi xat la 20% din încasă-
rile brute provenite din vânzări; această remunerare se va lichida treptat pe măsura 
încasărilor. Pentru editurile menționate în al. 2 art. 7 comisiunea va fi xa remunerația 
autorului prin convenții speciale ce se vor supune aprobării senatului.

Art. 9. Desfacerea exemplarelor pentru studenți se face prin administrația univer-
sității.

Art. 10. Un regulament va hotărî amănuntele aplicărei acestei legi”.27 Utilitatea 
Fondului s-a văzut imediat, publicându-se o serie de instrumente didactice, de mare 
prestigiu.

27 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul 1930-31, pp. 45-47.
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Lista manualelor didactice tipărite din „Fondul pentru tipărirea manualelor didac-
tice” a fost următoarea: .

“1. Tratat de drept administrativ român (784 pag.), de Prof. Dr. V. Onișor.
2. Tratat de anatomie umană Vol. I. (636 pag.), de Prof. Dr. V. Papilian.
3. Sângele și organele hematopoietice, Hematologia (Tratat de patologie clinică și anato-

mie patologică (530 pag.), de Prof. Dr. Titu Vasiliu.
4. Propedeutica Chirurgicală (792 pag.), de Prof. Dr. I. Iacobovici.
5. Tratat de Oftalmologie (790 pag.), de Prof. Dr. D. Michail.
6. Curs de matematici generale. vol. I. Matematici elementare. (Calcul numeric. Calcul 

Algebric. Reprezentare grafi că. Trigonometrie. Operații cu numere apropiate). Fasc. I. 
320 pag. Fasc. II 321—524 pag.), de Prof. Gheorghe Bratu.

7. Lecțiuni de Geometrie Analitică, urmate de introducere elementară în studiul analitic al 
geometriilor neeuclidiene și noțiuni elementare de geometrie vectorială (620 pag.), de Prof. N. 
Abramescu.

8. Curs de Botanică Generală, de Prof. Ioan Grințescu. Fascicola I: Organizarea ge-
nerală a plantelor (Citologie, Histologie) 110 pag. Fascicola II: Rădăcina, tulpina (pag. 
111—278). Fascicola III: Tulpina (pag. 279—388).

9. Curs de biologie generală. Evoluția și ereditatea (200 pagini), de Prof. René Jeannel.
10. Lecțiuni de geometrie pură infi nitezinală”.28

a) Lista manualelor tipărite în 1930-1931 era alcătuită din
„11. (urmare) Elemente de Istologie și de Tehnică microscopică (272 pag.), de Profesor 

Ioan Drăgoiu.
12. Radiologie medicală (noțiuni pregătitoare și tehnică generală (480 pag.), de Profesor 

Dr. Dimitrie Negru.
b) Lista manualelor aprobate a se tipări, în perioada ce urma erau următoarele a 

cuprins Fascicola IV din Cursul de Botanică Generală, de Prof. Ioan Grințescu”.29

În anul 1931-1932 Anuarul Universității a publicat lista manualelor tipărite în acest 
an din Fondul pentru tipărirea manualelor didactice.

„13. (urmare din anul trecut) Elemente de Istologie și de Tehnică microscopică (vol. II, 
fasc. 1, pag. 275—440), de prof. loan Drăgoiu.

14. Curs de Botanică Generală (fasc. IV. Reproducerea plantelor, pag. 390—582), de 
prof. loan Grințescu.

b) Manuale în curs de tipărire.
Știința și Tehnica dreptului internațional privat, de prof. Iorgu Radu”.30

Lista manualelor tipărite în 1932-33 era următoarea:
„15. (urmare din anul trecut) Elemente de Istologie și de Tehnică microscopică (vol. 

28 Ibidem.
29 Ibidem, p. 35.
30 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul 1931-32, p. 62.
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II, fasc. 2, pag. 441—720), de prof. Ioan Drăgoiu.
16. Știința și tehnica dreptului internațional privat (vol. I, 428 pag.), de prof. Iorgu 

Radu vol. II sub tipar)”.31

Bilanțul Fondului, pe anul 1932-1933 cuprindea un sold, la 1 ianuarie 1933, de 
603.351 lei efecte și 411.937 lei numerar. Din bugetul Universității s-a încasat, cu apro-
barea Rectorului, suma de 56.404 lei, din vânzarea manualelor, 120.552 lei, din do-
bândă 7.005 lei etc. Soldul, la 31 decembrie 1933, era de 520.916 lei efecte și 202.843 lei 
numerar.32

Acestă retrospectivă a etapelor de dezvoltare a „Fondul pentru editarea manualelor 
didactice” arată că folosirea lui, în scopurile propuse, a adus benefi cii uriașe vieții ști-
ințifi ce și didactice din Universitatea clujeană. Numărul de manuale didactice a fost în 
creștere, impunând în lumea științifi că profesori de prestigiu.

31 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul 1932-33, p. 42.
32 Ibidem. 
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Donații, fonduri și fundații la Universitatea din Cluj, 1920-1947 (IV)

Rezumat: Constituirea fondurilor universitare a fost rezultatul unor inițiative din partea conducerii 
Universității clujene sau propuneri ministeriale, scopul lor fi ind, în întreaga perioadă interbelică, susține-
rea activităților științifi ce, 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-
țifi că. Fondul pentru înfi ințarea 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 fi zică, în rândul studenților. Igiena Universitară a fost 
încadrată în Ofi ciul Universitar, care a funcționat după un Regulament, propus de dr. Iuliu Hațieganu 
și dr. Iuliu Moldovan. Scopul acestui Fond a fost înfi ințarea unei cantine studențești, asigurarea unei 
alimentații mai bune și mai ieftine, pentru studenții săraci și merituoși. Fondurile universitare au fost 
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 (IV)

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 scientifi ques, 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 scientifi que. 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.
 


