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9. Fondul de educație fizică universitară (1931) 

Problema igienei universitare nu a fost un punct nou în programul Universității 
din Cluj, în anul universitar 1930-1931. Într-o formă mai restrânsă, de educație fi zi-
că, pentru educarea armonioasă a studențimii, igiena universitară apare, ca subiect 
de interes, odată cu cele mai de seamă probleme universitare, puse de noua existen-
ță a Universității românești. Universitatea din Cluj, din primii ani de la înfi ințare 
(1919) a îmbrățișat cu multă bunăvoință și cu deosebită pricepere problemele de 
educație studențească. Universitatea începea să fi e preocupată, nu numai de științe, 
ci și de sănătatea studenților, în dorința de a avea la terminarea studiilor oameni 
viguroși și sănătoși. Astfel, Universitatea din Cluj, intrând pe calea realizării unei 
igiene universitare, spunea dr. Iuliu Moldovan, „ea nu se poate opri la jumătatea 
drumului. Sănătatea nu se păstrează numai prin lupta contra igienei defectuoase. 
Pentru asigurarea unei sănătăți integralei, este nevoile de o igienă pozitivă, vivantă, 
constructivă; în domeniul acestei igiene pozitive se impune tot mai mult o discipli-
nă educativă, care urmărește o ameliorare a stării fi zice, o fortifi care a individului, 
atât din punct de vedere a formei, cât și a funcției, care dă rezistența față de agenții 
nocivi, o nouă disciplină, care întărind fi zicul în același timp formează și caracte-
rul, o nouă disciplină, care privește pe om în întregime. Această nouă disciplină 
e educația fi zică, ramura cea mai importantă a igienei pozitive, parte integrală și 
indispensabilă a culturii generale. Introducând educația fi zică în Universitate, vom 
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introduce un învățământ de igienă pozitivă, vom introduce în același timp un învă-
țământ de educație națională”.1 

În anul 1921, a fost, pentru învățământul igienei și igienei sociale la Facultatea de 
Medicină de o importanță deosebită. În lunile decembrie 1921–ianuarie 1922 Institutul 
de Igienă și Igienă socială – director. dr. Iuliu Moldovan, adjunct prof. Mihail A. Botez, 
șef de lucrări dr. Sabin Manoilă – s-a mutat în noile încăperi, ocupate anterior de ca-
drele Institutului „Pasteur”, marcându-se prin acest fapt o nouă eră pentru dezvolta-
rea acestor discipline la Medicină. Anterior, Institutul de Igienă fusese plasat în puți-
nele încăperi din strada Miko nr. 1., și avea mai bine aranjat, numai un Laborator de 
chimie alimentară. Îi lipseau instalațiile bacteriologice, nu avea secțiuni, referitoare la 
igiena socială, era insufi cient materialul didactic. Pe de altă parte, nu existau legături 
cu serviciul extern, ceea ce se oglindea în organizarea igienică precară în Ardeal. În 
afară de controlul, prin laboratoare conduse de chimiști, a alimentelor și băuturilor, nu 
existase o organizare sistematică și un control riguros, pentru combaterea bolilor in-
fecțioase, a plăgilor sociale (tuberculoza, bolile venerice etc.), pentru salubrizarea pu-
blică (în locuințe, colectivitate comunală, școală, industrie etc.). Într-adevăr, Consiliul 
Dirigent organizase un Resort al Ocrotirii sociale, pentru a stimula organizarea sanita-
ră curativă, cu măsuri și instituțiuni de ordin igienic și igienic social, pentru a iniția o 
muncă sistematică de prevenire. Evident că acestor necesități, trebuia să le corespundă 
învățământul igienic în Universitate și organizarea Institutului de Igienă. Dar, înainte 
de toate trebuia precizată noțiunea igienei și terenul ei de activitate.2

În ședința din 9 decembrie 1921, profesorul Dimitrie Călugăreanu, rectorul anu-
lui 1921/22, a prezentat Senatului Universitar, un raport „relativ la organizarea 
Institutului universitar de educație fi zică”. Acest raport a fost bine primit și a obținut 
aprobarea Senatului Universitar și a Ministerului. de resort. Deși se dăduse aproba-
rea înfi ințării Institutului, se prevăzuse bani în acest sens, nu se știe, prin ce împre-
jurări, acest Institut a fost șters din bugetele următoare, fără să se mai ia vreo măsură 
în această privință. Chestiunea funcționării Institutului a fost reluată în anul 1925/26, 
când Senatul Universitar a rediscutat, în patru ședințe, bugetarea Institutului. La șe-
dința din 16 octombrie 1925 profesorul dr. Iuliu Moldovan, membru în Comisia, in-
stituită de Senat, pentru organizarea Institutului, a prezentat un raport, în chestiunea 
educației fi zice. Senatul a aprobat acest raport și propunerile Comisiei. În principal, 
raportul doctorului I. Moldovan susținea crearea unui Institut ce va servi, în primul 
rând, pentru studențime, în al doilea rând, pentru educarea profesorilor și maeștrilor 

1 „Igiena universitară. Discurs inaugural rostit în ziua de 21 Octombrie 1930 cu ocazia deschi-
derii solemne a anului universitar 1930/1931, de: dr. Iuliu Hațieganu Rectorul Universității”, 
în Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, Cluj, pe anul școlar 1930/31, Rectorul anului dr. 
Iuliu Hațieganu, Cluj: Institutul de Arte Grafi ce „Ardealul”, 1931, pp. 5-18. 

2 Anuarul Universității din Cluj, Anul 1919/20, întocmit de prof. dr. D. Călugăreanu, Rectorul 
anului, Cluj: Institutul de Arte Grafi ce „Ardealul”, 1921, p. 24; Anuarul Universității din Cluj, 
pe anul 1921/22, întocmit de prof. dr. D. Călugăreanu, Rectorul anului, Cluj: Institutul de 
Arte Grafi ce „Ardealul”, 1923, pp. 66-67, 80, 207. 



149

de educație fi zică. Și atunci s-a constatat că greutățile de seamă, în înfăptuirea acestei 
idei, le forma chestiunea fi nanciară, fapt pentru care celelalte discuții ale Senatului 
Universitar, în acel an școlar 1925/26, au vizat mai mult această latură. Mai ales că 
din taxele, pentru educația fi zică, percepute de la fi ecare student la înscriere, trebuia 
subvenționată Societatea Sportivă a studenților universitari, care a luat fi ință, încă în 
anul 1920. Dar, în anul școlar 1925/26, problema igienei universitare a primit întăriri. 
Pe de altă parte, subsecția medicală a „Astrei” a lansat curentul culturii fi zice la Cluj, 
în urma propunerii făcute tot de prof. dr Iuliu Moldovan, în adunarea generală ținută 
la Zalău, în anul 1926. Cultura fi zică a intrat în programul „Astrei”, care, din 1928 a 
extins-o printr-o serie de conferințe, înfi ințând Societatea de educație fi zică „Șoimii 
Carpaților”, a cărei activitate a început în 1928.3 

La Universitatea clujeană, un mare promotor al igienei universitare s-a dovedit 
prof. dr. Iuliu Hațieganu. La stăruința acestuia a luat naștere igiena preventivă, prin 
crearea Dispensarului de boli pulmonare. Chestiunea educației fi zice, în genere, a igi-
enei universitare, a fost, iarăși, acoperită de alte preocupări și priorități universitare, 
astfel încât ea nu mai apare decât într-o discuție a Senatului universitar, în ședința din 
3 iulie 1929, cu privire la constituirea Comisiei de educație fi zică. Rectorul dr. Iuliu 
Hațieganu a obținut aprobarea unanimă a Senatului universitar, pentru realizarea 
Igienei universitare și introducerea educației fi zice, chiar prima ședință a Senatului 
universitar, din 8 octombrie 1930. La 27 noiembrie 1930, Senatul Universitar a decis 
constituirea Comisie pentru întocmirea unui proiect de educație fi zică în Universitatea 
clujeană. Această Comisie completa pe cea din 1925 și se compunea din profeso-
rii Romul Boilă, Iuliu Moldovan, Onisifor Ghibu, Victor Stanciu, Traian Pop, Silviu 
Dragomir, Titu Vasiliu și Coriolan Tătaru.4 

La 14 ianuarie 1931, Comisiunea educației fi zice a înaintat Senatului Universitar un 
„Memoriu” în care se reliefa, printre alte multe probleme universitare, pe cea legată 
de înfi ințarea unui fond al Igienei universitare. Chestiunea fondurilor Igienei univer-
sitare a fost discutată la 18 februarie 1931, când Senatul Universitar a aprobat, în prin-
cipiu, concentrarea mai multor fonduri într-un fond global. Concentrarea fondurilor 
a însemnat preluarea rămășițele din fondul pentru studenții bolnavi, din fondul de 
un milion de lei, de la Banca „Albina” din București, din fondul pentru înfi ințarea 
unui Cămin și din donații mai vechi.5Astfel, conform Regulamentului educației fi zice 
la Universitatea „Regele Ferdinand I” din Cluj, la Art. 19, se prevedea, crearea „Fondul 

3 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, Cluj, pe anul școlar 1930/31, Rectorul anului dr. 
Iuliu Hațieganu, Cluj: Institutul de Arte Grafi ce „Ardealul”, 1931, pp. 290-299; Raport des-
pre activitatea subsecției de educație fi zică și a asociației „Șoimii Carpaților” din Cluj, pen-
tru timpul dela înfi ințare până la 14 Iunie 1930”, Transilvania, an 61, nr. 7-10, iulie-octombrie 
1930, p. 121; Anuarul Universității „Regele Feridnand I”, Cluj, pe anul școlar 1931/32, Rectorul 
anului dr Nicolae Drăganu, Cluj: Institutul de Arte Grafi ce „Ardealul”, 1932, pp. 316-322.

4 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, Cluj, pe anul școlar 1930/1931, pp. 290-294.
5 Această contopire se prevedea în proiectul de „Regulament al Ofi ciului Universitar”, publi-

cat în Anuarul Universității, pe anul 1930/31, la pagina 313. Ibidem, p. 295.
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de educație fi zică universitară”, pentru acoperirea cheltuielilor pentru educația fi zică,. 
Asupra fondului, în limitele bugetului întocmit și aprobat de Comisiunea de educație 
fi zică, dispunea președintele, prof. dr. Iuliu Hațieganu. Plata se putea face numai cu 
asigurarea lui. Conform Art. 20, Fondul se compunea din: 

1. Contribuția anuală a fi ecărui student, plătită la începutul fi ecărui an;
2. Contribuția anuală a Ministerului de Instrucție;
3. Sumele intrate din organizarea serbărilor și a concursurilor sportive; 
4. Donații; 
5. Contribuția Comitetului sportiv regional. 

Conform art. 21 din Regulament Fondul de educație fi zică se utiliza, pentru între-
ținerea sălii de gimnastică și a terenului sportiv, a instalațiilor și echipamentului, retri-
buția personalului didactic, medicului, spesele delegațiilor și studiilor, serbări, premii 
etc. legate de educația fi zică.6

10. Fondul pentru Igiena universitară (1931)

În ședința din 28 martie 1931, Senatul Universitar a luat din nou în discuție chesti-
unea contopirii fondurilor în cel numit Igiena universitară, adăugând și pe cea a ma-
jorării taxelor de înscriere cu cifre din care să se alimenteze acest fond. Pentru prima 
chestiune, Fondul pentru Igiena universitară, s-a hotărât să se ceară avizul Serviciului 
contencios al Ministerului, iar a doua, majorarea taxelor de înscriere. Dar, decizia se 
amâna.7 

Președintele Comisiei de educație fi zică a prezentat Senatului, la 16 mai 1931, pro-
puneri în 5 puncte, pentru realizarea planului de adaptare a educației fi zice, cu urmă-
torul conținut:

„a) Subsecția de educație fi zică a „Asociațiunii pentru literatura și cultura 
poporului român” (Astra), primește un teren de 15 jugăre, pentru arena spor-
tivă. Subsecția oferă acest teren și pentru educația fi zică a studențimii univer-
sitare, punând arena la dispoziția acesteia în timpul fi xat de regulamentele 
universitare.

b) Universitatea trebuie să contribue cu fondul de 1.400.000 (un milion 
patru sute mii) destinat acestui scop din partea Ministerului Sănătății și care 
este depus într-un libel la Banca „Albina”.

c) Subsecția de educație fi zică contribuie cu suma de 1.000.000 lei (un 
milion) primită din partea Ministerului de Finanțe și depusă într-un libel la 
Banca „Albina” și cu suma de 1.000.000 (un milion lei) donația profesorului 
dr. Iuliu Hațieganu, care se va plăti în rate anuale de 150.000 lei, de la data 
începerii construcției arenei.

d) Pentru amenajarea terenului sportiv urmează să se publice un concurs, 
organizat pe baza unui plan, primit din partea Comisiei de educație fi zică și 

6 Ibidem, pp. 310-312.
7 Ibidem, p. 297.



151

a unei delegații, din partea Subsecției de educație fi zică. Planurile întocmite 
urmau să fi e supune Senatului Universitar și Ofi ciului Național de educație 
fi zică”.8

Aceste propuneri au fost discutate de Senat în ședința din 20 mai 1931, care le-a 
aprobat în principiu și a stabilit măsurile ce trebuiau luate pentru realizarea lor. De 
asemenea, ședința a fost un prilej de mulțumiri adresate prof. dr. I. Hațieganu, pentru 
generoasa donație de un milion. Între propunerile Comisiunii a fi gurat și construirea 
unui pavilion în regiunea Colibița. Aceasta însă având nevoie de timp, pentru a fi  so-
luționată, Senatul Universitar a aprobat Societății „Caritatea” o subvenție de 50.000 
lei, pentru întreținerea în Sanatorul de la Colibița a unui număr oarecare de studenți. 
După îndeplinirea tuturor formelor legale, propuse de prof. Camil Negrea, prin refe-
ratul său din 12 iulie (pentru, Colibița) și din 25 mai (pentru terenul arenei de sport) 
s-au încheiat, cu toate formele cerute de lege, două Convențiuni. 

Chestiunea taxelor de înscriere, în care intra și o cotă, pentru „Igiena universitară”, 
a fost soluționată printr-un „Regulament” aprobat de Senat la 27 iunie și 1 iulie 1931. 
Conform acestuia studenții înscriși la Universitatea din Cluj plăteau, în fi ecare an, o 
taxă de înscriere, a cărei mărime se fi xa anual de către Senat. Scopul acestei taxe era 
asigurarea vieții studențești: boală, cămin, cantină, educație fi zică, ajutor studențesc, 
bibliotecă), ajutorarea, publicațiilor științifi ce și a micilor construcții universitare, repa-
rații universitare, înzestrării etc. Aceasta taxă se împărțea după următoarele destinații: 
a) fond de înscriere 10 lei; b) fond de îngrijirea bolnavilor, 200 lei c) fond de Cămin, 
200 lei; d) fond de cantină, 150 lei; e) fond de educație fi zică, 200 lei; f) fond de biblio-
tecă, 100 lei; g) fond de ajutor studențesc, 40 lei; h) fond de publicație, 50 lei; i) fond de 
construcții și reparație, 50 lei. În total 1.000 de lei, pe un an.9 Ca rezultat al propuneri-
lor și tratativelor, mai sus arătate, educația fi zică și-a asigurat un mijloc de propășire, 
prin construirea unui Parc sportiv, afl at la periferia orașului Cluj. Nevoia de spațiu a 
făcut necesară încheierea unor înțelegeri cu alte instituții clujene. Textul unei aseme-
nea Convențiunii din 17 decembrie 1931 a fost discutat de Senatul Universitar, încă din 
ședința din 17 iunie 1931 și aprobat la 2 noiembrie 1931. Convențiunea se încheia între: 
Universitatea „Regele Ferdinand I” din Cluj, reprezentată, pe de-o parte, prin prorec-
torul, prof. dr. Iuliu Hațieganu, pe de alta, de Academia de Înalte Studii Agronomice 
din Cluj, reprezentată prin rectorul ei, prof. dr. Mihai Șerban și de „Asociațiunea pen-
tru literatura și cultura poporului român” („Astra”), reprezentată prin prof. dr. Ioan 
Goia, vicepreședintele Despărțământului „Astra” Cluj.10

Academia de Înalte Studii Agronomice a dat în arendă „Asociațiunii pentru litera-
tura și cultura poporului român», – pe seama, Subsecției de educație fi zică Cluj – te-
renul său situat în Cluj, Parcul „Mihai Vodă”, cu întindere totală de 15 jugăre și 1.451 

8 Ibidem, p. 298.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
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de stânjeni pătrați, cu stipulațiunile următoare: arenda anuală se fi xa la 1 leu, exigi-
bilă în ziua de 1 octombrie, a fi ecărui an. Studentele și studenții Academiei puteau 
utiliza Parcul sportiv în tot timpul arendării, la fel cu studenții Universității „Regele 
Ferdinand I”. Dacă se făcea rezilierea contractului de arendă, terenul retrecea în po-
sesiunea Academiei. Durata arenzii era de 50 ani, cu începere de la 1 octombrie 1931. 
Se menționa expres că între părțile amintite că „Astra” nu răspundea pentru nici o 
obligație pecuniară, ce ar putea deriva din Convențiune, decât cu fondurile aparținând 
Subsecției de educație fi zică Cluj și cu clădirile și celelalte bunuri, ce se găseau pe te-
renul arendat. Academia nu putea cere, sub nici un titlu, îndestularea pretențiilor sale 
din alte bunuri mobiliare ori imobiliare ale „Astrei”.11 

În vederea necesităților învățământului și exercițiului de educație fi zică ale studen-
țimii universitare clujene se înfi ința, cu consimțământul „Astrei”, între Subsecția ei 
de educație fi zică Cluj și între Universitate „Regele Ferdinand I”, o „asociațiune”, în 
următoarele condiții: Pentru înfi ințarea arenei sportive pe terenul arendat, contribuia, 
pe de-o parte Universitatea, cu suma de lei 1 400.000, iar de altă parte, Subsecția de 
educație fi zică Cluj, cu 1.000.000, la data intrării în vigoare a Convențiuni și în plus cu 
1.000.000 lei, în rate anuale de câte 100.000. Cu începere de la 1 ianuarie 1932, această 
contribuție periodică a fost atașată lucrărilor de amplifi care și îmbunătățire din do-
nația, profesorului dr. Iuliu Hațieganu, în amintirea lui prieten, Tutu, mort în anul 
1928. Universitatea contribuia la cheltuielile de întreținere ale Arenei sportive, apro-
bate de către Comisiunea Universitară de educație fi zică, cu maximum o treime (1/3), 
din sumele pe care Universitatea le încasa de la studenții săi, cu titlul de taxă, pentru 
educație fi zică. Dacă cheltuielile de întreținere nu puteau fi  acoperite cu acestă sumă 
Subsecția de educație fi zică Cluj era îndemnată să acopere restul din veniturile și fon-
durile sale, fără ca ea să poată cere Universității vreo altă prestație pecuniară.12

Igiena Universitară a fost încadrată unui proiectat Ofi ciu Universitar, care urma să 
funcționeze după Regulament, propus de Rectorul dr. Iuliu Hațieganu. Ofi ciul pentru 
Igiena Universitară dispunea de două izvoare de venituri, diferit administrate: 

1. Bugetul A, denumit: „Îngrijire și profi laxie”, și 
2. Bugetul B, denumit: „Educație fi zică universitară”. 

Bugetul „îngrijire și profi laxie” se compunea din: 
a. suma 575.118 lei, provenită din încasările de până atunci și depusă la Banca 

„Albina”;
b. taxa anuală, plătită de fi ecare student la începutul anilor școlari; 
c. contribuții benevole; 
d. subvenții din partea Ministerului de Instrucție și a Ministerului Sănătății și Muncii

Bugetul „Educație fi zică universitară” se compunea din: 
a. suma de 1 milion 400.000 lei, virată la acest fond din partea Ministerului Sănătății 
și al Muncii;

11 Ibidem, pp. 308-309. 
12 Ibidem.
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b. taxa anuală, plătită de fi ecare student la începutul anilor școlari; 
c. Subvențiile anuale ale Ministerului de Instrucție și ale Ministerului Sănătății și 

Muncii; 
d. Sumele intrate din organizarea serbărilor și concursurilor sportive; 
e. Donații;
f. Subvenții din partea Comitetului sportiv regional.13

Toate fondurile Ofi ciului de Igienă Universitară au fost administrate de Senatul 
Universitar sau de comisiile delegate de Senat, în acest scop (conform unui Regulament 
special). Sumele destinate Ofi ciului de Igienă Universitară nu puteau avea altă destina-
ție, decât cea fi xată. Sumele erau depuse spre fructifi care 1a una sau mai multe dintre 
Băncile mari din Cluj, bănci alese de Senatul Universitar.14 Tot în anul 1931, Ofi ciul pen-
tru „Igiena Universitară” a instituit un Fond pentru „Cantina Studențească”, adminis-
trat de Senatul Universitar, direct sau prin Comisiunea anume delegată. Scopul acestui 
Fond a fost înfi ințarea și, apoi, susținerea anuală a unei cantine studențești, asigurarea 
unei alimentații mai bune și ieftine studenților săraci și merituoși, care nu puteau bene-
fi cia de cămine. Acest Fond era alimentat din subvenția de 450.000 lei pe anul 1930/31, 
a orașului Cluj și din subvențiile ulterioare; taxa anuală de cantină, plătită de fi ecare 
student la începutul anilor școlari; capitalul fondului „Ajutorarea studenților”, depus la 
Banca „Albina”, de 44.607 lei; capitalul fondului „Căminurilor” de 11.863 lei; capitalul 
fondurilor, sub livretele No. 38.555; 43.714; 43.745, în sumă totală 108.776 lei; contribuții 
benevole; subvenții anuale din partea Ministerului de Instrucție și de Interne; subvenții 
anuale, din partea comunelor și județelor. Rezervele și fondul de rulment erau depuse 
– spre fructifi care – la una sau mai multe din Băncile mari din Cluj, hotărâte de Senatul 
Universitar. Administrația Universității trebuia să țină un jurnal de casă, un registru și 
un carnet cu suma pentru toate încasările, cu toate operațiile Fondului .15

Întrebuințarea sumelor obținute din taxe se putea face după un Regulament. Acest 
Regulament a fost aprobat în ședința Senatului Universitar, ținută la 1 iulie 1931.16 
Pentru terminarea marelui Parc sportiv al Universității, în 1932/33, s-a dat, din Fondul 
educației fi zice, suma de 318.350 lei. Astfel, s-au putut termina lucrările situate în par-
tea Nord-Vest, în care a intrat: arena pentru fotbal, arena pentru voleibal, arena pentru 
baschetbal, drumurile în lungime de peste 3 km, și plantația cu 1 200 de arbori.17

În anul 1935/36, s-au făcut noi precizări regulamentare, în legătură cu Fondurile 
educației fi zice: 

„Art. 29. Bugetul pentru acoperirea cheltuelilor a fost alcătuit de Comisia 
de educație fi zică și se aprobă de Senatul Universitar. 

13 Ibidem, p. 299.
14 Ibidem, pp. 313-314.
15 Ibidem, p. 315.
16 Ibidem, p. 299.
17 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, Cluj, 1932-33, Cluj: Tipografi a Institutului de Arte 

Grafi ce „Ardealul”, 1933, p. 324.
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Art. 30. Bugetul de venituri se alimenta din următoarele izvoare:
1. Contribuția anuală a fi ecărui student plătită la începutul fi ecărui an șco-

lar. Această taxă va fi  fi xată de Senat, la propunerea Comisiunei de Educație 
Fizică.

2. Subvenția anuală a Ministerului Instrucțiunii, Ministerului Sănătății și 
a Armatei. 

3. Donații de ori ce fel, de la autorități sau particulari.
4. Contribuția comitetului sportiv regional.
5.Veniturile Parcului sportiv universitar „Regele Carol II”, după un regu-

lament special al Parcului.
6. Veniturile Societății sportive universitare, după un regulament special.
Conform art. 31 bugetul educației fi zice universitare se utiliza pentru în-

treținerea sălilor și a terenurilor de exerciții, al instalațiilor și al echipamen-
tului, pentru retribuția, personalului didactic și a medicilor, pentru spesele 
delegațiilor și călătoriilor de studii, pentru serbări, premii etc.18

În anul universitar 1938/39, Comisiunea de Educație Fizică a ținut, în total, patru șe-
dințe, în care s-au adus hotărâri importante în legătură cu construcțiile noi din Parcul 
Sportiv. Astfel, în decursul acestui an s-a terminat un bazin de înot, cu tribună din 
beton armat, executate după cele mai moderne cerințe sportive și higienice. Bazinul a 
fost pus la dispoziția studenților, începând din luna iunie 1938. Tot în acest an s-au ter-
minat lucrările de amenajare a fostului Parc „Mihai”, în care s-au construit: două arene 
de volei, doua arene de baschet, precum și alte terenuri pentru premilitari și străjeri.19

11. Fondul pentru Sanatoriul Colibița (1931)

Ideea construirii unui Sanatoriu pentru studenți a preocupat autoritățile universi-
tare clujene și a îmbrăcat multe proiecte și propuneri. Astfel, într-un raport al lui Iuliu 
Hațieganu, din 20 aprilie 1926, se preciza că Universitatea clujeană primise, prin anu-
mite intervenții, suma de 1.000.000 lei, de la Ministerul Sănătății, pentru construirea 
unui Sanatoriu în localitatea Grinți (jud. Sibiu). S-au studiat condițiile, chiar la fața lo-
cului, de către o Comisie numită de Senatul Universitar. Prof univ. Onisifor Ghibu a fă-
cut propunerea ca Sanatoriul să fi e mai aproape de Cluj și anume la Stâna. Dar, nici de-
mersurile, în această privință, n-au putut duce la bun sfârșit proiectul unui Sanatoriu.. 
Problema Sanatoriului studențesc a așteptat o dezlegare, care a venit în 1931. Printre 
propunerile Comisiunii universitare din 1931, fi gura și construirea unui pavilion în re-
giunea Colibița. Societatea/Asociațiunea „Caritatea” avea deja un Sanatoriu în locali-
tatea Colibița, situată în admirabila regiune împădurită cu brazi a munților Rodnei, de 

18 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, Cluj, pe anul școlar 1935-36, Cluj, 1937, pp. 335-
336.

19 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I” din Cluj, 1938-39, Cluj: Tipografi a „Cartea 
Românească”, 1940, p. 389.
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aceea s-au început tratative cu această Societate, mai ales că la Sanatorul ei s-au trimis 
studenți în fi ecare vară, pentru care Universitatea a plătit costul întreținerii. Senatul 
a aprobat Societății/Asociațiunii „Caritatea” o subvenție de 50.000 lei, pentru între-
ținerea, în Sanatoriul de la Colibița a unui anumit număr de studenți. Asociațiunea 
„Caritatea” era formată de doamnele din înalta societate a Clujului, fi ind condusă – de 
la înfi ințare – de doamna Olivia V. Deleu.20 

Rezultatul tratativelor cu „Caritatea” a fost încheierea unei Convenții, discutată de 
Senatul Universitar, în ședința din 27 iunie 1931 și aprobată la 2 noiembrie 1931, pentru 
construirea unui pavilion de 40 paturi, pe seama Universității. În acest pavilion puteau 
fi  primiți, în fi ecare an, circa 80-100 studenți, cu mici leziuni pulmonare. În acest fel, 
Universitatea era asigurată de îngrijirea studenților săi, fără să treacă asupra ei ches-
tiunea – atât de difi cilă – a gospodării. Textul Convenției, din 3 noiembrie 1931, pre-
vedea că Universitatea se angaja să pună la dispoziția Asociațiunii „Caritatea” suma 
de 450.000 lei, pentru ca ea să construiască, un pavilion pentru adăpostirea studenților 
universitari, pe terenul său din comuna Colibița. „Caritatea” construia acest pavili-
on după planurile și devizul, aprobate în prealabil de către Rectorul Universității, sti-
pulându-se că pavilionul trebuia să fi e amenajat pentru patruzeci paturi. Pentru cazul 
că Asociațiunea „Caritatea” ar înceta să existe, din orice motiv, se preciza că, atât pavi-
lionul clădit, cât și toate celelalte clădiri existente, – ori care se vor mai ridica de către 
„Caritatea” la Colibița, cu întreg terenul aferent, din comuna Bistrița Bârgăului și îm-
preună cu toate aranjamentele și accesoriile (mobiliare etc.), – treceau în deplina pro-
prietate a Universității „Regele Ferdinand I” din Cluj.21 În anul 1931/32, la pavilionul 
construit de Universitate, pe lângă Sanatoriul din Colibița, din Munții Rodnei, au fost 
trimiși, pentru odihnă și recreație- un număr de 26 studenți și studente. Pentru întreți-
nerea lor Universitatea „Regele Ferdinand I” a plătit „Carității” câte 70 de lei pe zi, de 
fi ecare persoană, timp de 6 săptămâni. În total 75.670 lei.22 În 1932/33, în Sanatoriul din 
Colibița, au fost trimiși 60 de studenți și studente. Pentru întreținerea lor Universitatea 
a plătit Societății „Caritatea” suma de 139.480 lei, din fondul de asistență medicală. De 
asemenea, a mai acordat acestei Societăți suma de 30.000 lei, pentru cumpărarea len-
jeriei necesare pavilionului.23 În 1934/35, în lunile de vară s-au alocat 80.150 lei, pentru 
întreținerea a 39 studenți, la Sanatorul Colibița, în pavilionul Universității.24 

Constituirea fondurilor universitare a fost rezultatul unor inițiative din partea con-
ducerii Universității clujene sau propuneri ministeriale, scopul lor fi ind, în întreaga 
perioadă interbelică, susținerea activităților științifi ce, mai ales în rândul studenților și 
publicarea cercetărilor realizate de profesorii universitari clujeni. 

20 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, Cluj, pe anul școlar 1930/31, p. 298.
21 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, Cluj, pe anul școlar 1930/31, Rectorul anului: dr. 

Iuliu Hațieganu, Cluj: Institutul de Arte Grafi ce Ardealul, 1931, pp. 305-306.
22 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, Cluj, pe anul școlar 1931/32, p. 321.
23 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, Cluj, pe anul școlar 1932-33 p, 324.
24 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, Cluj, pe anul școlar 1934/35, p. 402.
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Donații, fonduri și fundații la Universitatea din Cluj, 1920-1947 (V)

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 (V)

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-Duică, 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.
 


