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12. Fondurile Oficiului de Editură (1933)

Cele mai importante activități universitare au fost, în mod constant, cele didactice 
și științifi ce. Nevoia de manuale didactice și de lucrări științifi ce a impus luarea unor 
măsuri importante, în acest sens. În anul universitar 1933-1934 s-a pus bazele Ofi ciului 
de Editură al Universității „Regele Ferdinand I” din Cluj. Se împlinea, astfel, un mai 
vechi deziderat, care fusese invocat din primii ani de existență a instituției clujene, 
acela de a se înfi ința un Fond special, pentru editarea manualelor didactice. De altfel, 
editarea acestora a fost legiferată prin art. 75 aliniatul 2-lea din Legea învățământului 
universitar, din 1932, și art. 203 aliniatul 2 din Regulamentul legii. În spiritul acestor 
dispoziții, Senatul universitar clujean a hotărât, in ședința din 31 ianuarie 1934, înfi -
ințarea a două fonduri: A) Manuale didactice; B) Lucrări științifi ce. Ulterior (ședința 
din 16 iunie 1934) s-a mai hotărît înfi ințarea unui nou fond C) Реriodiсе. Acest fond 
a fost creat, în urma propunerii Rectorului Florian Ștefănescu-Goangă. Tot Rectorul 
a stăruit, pe lângă Guvern, pentru a obține, în folosul Universității clujene, un fond 
permanent, de 2 milioane lei, din al cărui venit și alte alocații, provenite din sursele 
Universității, să se înzestreze fondurile amintite. Pentru redactarea noului Regulament 
al Ofi ciului de Editură, Senatul Universitar a delegat, pe lângă Comisia veche, pe prof. 
Sextil Pușcariu și pe dr. Iuliu Hațieganu. Textul Regulamentului, pentru fondul A și 
fondul B a fost următorul: 
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„Ofi ciului de editură al Universității „Regele Ferdinand I”din Cluj, aprobat în șe-
dința Senatului universitar din 16 Iunie 1934, prevedea:

Art. 1. — Ofi ciul de editură al Universității „Regele Ferdinand I” din Cluj, funcți-
onează în baza art. 75 al legii de organizare a învățământului universitar, promulgată 
cu înaltul Decret Regal No. 1444 din 20 Aprilie 1932 (Monitorul Ofi cial No. 96 din 
22 Aprilie 1932) și are menirea de a veni în ajutorul studențimei și învățământului 
superior prin editarea de manuale românești și de a promova posibilitățile de creație 
științifi că a corpului didactic și personalului științifi c universitar prin publicarea de 
lucrări științifi ce.

Art. 2. Ofi ciul de editură este condus de un consiliu de administrație numit de 
Senatul Universitar pe doi ani cu începere dela 1 Octomvrie. Acest consiliu se compu-
ne din câte doi delegați ai fi ecărei facultăți și din prorector ca președinte. Jumătate din 
delegații facultăților se aleg în luna Iunie a fi ecărui an. Mandatul actualilor membri 
în Consiliu de administrație, expiră la 30 Septemvrie 1935. Consiliul de Administrație 
va fi  ajutat în lucrările sale de secretarul Universității, ca secretar, de administratorul 
Universității și de contabilul administrației universitare pentru facerea plăților și ține-
rea contabilității ofi ciului. Consiliul se întrunește odată la două luni în cursul anului 
școlar la convocarea președintelui sau la cererea a 5 membri. Consiliul poate lua ho-
tărâri valabile dacă sunt prezenți cel puțin 5 membri. Hotărârile se iau cu majoritatea 
voturilor membrilor prezenți.

Art. 3. Ofi ciul de editură dispune de două fonduri distincte.
A) Fondul manualelor didactice (fondul A), alimentat prin:
a) subvențiile anuale acordate în acest scop Universității de către Ministerul 

Instrucțiunii publice ori de oricare alt Minister;
b) sumele provenite din cota alocată fondului din vânzarea manualelor didactice și
c) ori care alte sume, donate sau destinate Universității în acest scop.
B) Fondul lucrărilor științifi ce (fondul B), alimentat prin:
a) subvențiile acordate în acest scop Universității de către Ministerul Instrucțiunii 

Publice sau de alt Minister;
b) sumele provenite din cota alocată acestui fond din vânzarea lucrărilor științifi ce;
c) din sumele alocate de Senatul Universitar deodată cu alcătuirea bugetului anual. 

Pentru un prim început Universitatea a alocat acestui fond, prin hotărîrea Senatului 
Universitar dată în ședința dela 31 Ianuarie 1934, suma de 300.000 lei;

d) din oricari alte sume donate sau destinate Universității în acest scop. Fiecare din 
aceste fonduri constitue o masă de bunuri independente. Nici o operațiune aparținând 
unui fond nu se poate face în sarcina sau profi tul celuilalt fond.

Art. 4. Întrebuințarea și administrarea acestor fonduri se face, după autorizarea 
consiliului de administrație,în conformitate cu Legea contabilității publice și după 
normele ce se vor fi xa printr-un regulament, de către Președintele Consiliului de 
Administrație. Consiliul de administrație va determina sumele și va dispune modul 
întrebuințărei lor. Sumele cheltuite vor fi  justifi cate cu acte, în conformitate cu pre-
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vederile legii. Sumele afl ate disponibile pot fi  depuse spre fructifi care la una sau mai 
multe bănci din localitate, cu aprobarea prealabilă a Senatului Universitar.

Art. 5. Controlul gestiunei Consiliului de Administrație este încredințat Comisiunei 
de censori, compusă din trei membri, numiți de Senatul Universitar în luna Iunie pe 
câte un an, care va începe cu 1 Octomvrie. Comisiunea de cenzori poate face controlul 
gestiunei oricând în cursul anului. Ea este obligată să-și depună raportul la sfârșitul 
anului fi nanciar, cel mai târziu în cursul primei luni, a noului an fi nanciar.

Art. 6. La sfârșitul fi ecărui an fi nanciar, Consiliul de administrație înaintează 
Senatului Universitar un raport asupra activității anuale, împreună cu bilanțul și cu ra-
portul Comitetului de Censori, spre aprobare și descărcare. Atât raportul Consiliului, 
cât și bilanțul vor fi  semnate de toți membrii Consiliului de administrație.

Art. 7. În limitele fondurilor sale, Ofi ciul de editură va edita în contul fondului „A” 
numai manuale didactice românești, necesare învățământului universitar, iar în contul 
fondului „B” va edita numai lucrări științifi ce cu caracter de originalitate, excluse fi ind 
tezele de licență și doctorat, cum și periodicele. Toate publicațiile editate de Ofi ciul de 
Editură vor purta pe foaia de titlu antetul „Universitatea Regele Ferdinand I” din Cluj 
și vor înșira pe copertă lista celorlalte publicații ale Universității.

Art. 8. Pentru a fi  luat în considerare la editare, manualele și lucrările științifi ce tre-
bue să întrunească următoarele condiții:

a) să fi e lucrate și prezentate de profesorii Universității din Cluj pe propria lor răs-
pundere; sau să fi e lucrate de ceilalți membri ai personalului științifi c universitar, în 
care caz ele trebue să fi e prezentate de profesorul titular de specialitate care-și ia și 
răspunderea științifi că a lucrării.

b) să fi e recomandate pentru editare de către Consiliul Facultății respective;
c) să fi e redactate complet, scrise la mașină și prevăzute cu toate cele necesare pen-

tru a fi  gata de imprimat. Lucrările care prin felul lor nu pot fi  dactilografi ate, vor fi  
prezentate în manuscris citeț.

d) Manualele didactice vor fi  scrise in românește. Lucrările științifi ce vor fi  scrise fi e 
în limba română, fi e în limbile latină, franceză, germană, engleză sau italiană. Lucrarea 
va trebui să fi e precedată de un scurt sumar. Pentru cele românești sumarul va fi  făcut 
intr’una din limbile străine enumerate mai sus. Pentru acest din urmă fel de lucrări se 
recomandă la sfârșit și un rezumat tot într’una din aceste limbi.

Art.9. Senatul Universitar concentrează înregistrându-le în ordinea sosirii, toate 
manualele și lucrările recomandate de facultăți, dispunând tipărirea lor prin Ofi ciul de 
editură în măsura fondurilor disponibile, ținând seamă și de necesitățile imediate ale 
facultăților, ca și de ordinea înregistrării lor.

Art.10. În cursul tipăririi, autorul este dator să facă toate corecturile și să stea la 
dispoziția Ofi ciului cu toate lămuririle necesare unei bune imprimări, dând o decla-
rație în sensul acesta odată cu prezentarea lucrării. Pentru aceasta el va primi cu totul 
gratuit 100 (una sută) de exemplare din lucrarea tipărită, pe care însă nu le va putea 
vinde sub nici o formă.
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Art.11. Prima ediție a manualelor și lucrărilor editate de Ofi ciul de editură al 
Universității este proprietatea exclusivă a Universității. Edițiile următoare aparțin au-
torului. Pentru dreptul de autor, Universitatea acordă autorului o cotă de 25% din pre-
țul de vânzare ai lucrărilor tipărite, care se va achita în măsura încasărilor respective și 
toate clișeele ce eventual au fost utilizate la tipărire.

Art. 12.Prețul manualelor și lucrărilor editate se stabilește de către Consiliul de 
Administrație, după următoarele norme: Se calculează costul total al imprimării, 
care se înmulțește cu 2 (doi) și se împarte la numărul exemplarelor tipărite, mai pu-
țin cu 100, acordate autorului. Din prețul astfel stabilit, pentru fi ecare exemplar vân-
dut, revine: 50% fondului de editură al Ofi ciului; 25% autorului sau autorilor; 5% 
Administrației Universității, pentru plata personalului însărcinat cu ținerea contului, 
inventarului și desfacerea; 20% Librăriilor.

Art. 13. Pentru vânzare, Ofi ciul de Editură încredințează Administrației Uni-
versității manualele și lucrările editate, aceasta fi ind datoare a ține inventarul și contul 
fi ecărei lucrări în parte. Desfacerea se poate face in felul următor:

a) prin vânzare directă, în care caz cumpărătorul benefi ciază de un rabat de 20%, 
cota destinată librarului;

b) prin librării, cărora li se acordă o cotă de 20% din prețul de vânzare (v. art. 12);
c) prin societățile studențești pe facultăți, cărora li se acordă un benefi ciu de 5% din 

cota destinată librarului, cumpărătorul benefi ciind astfel de un rabat de 15%. Sumele 
realizate de societățile studențești din acest procent, vor forma un fond pentru cumpă-
rarea de cărți didactice, necesare bibliotecilor lor. Pentru întrebuințarea acestor sume, 
societățile studențești sunt controlate de comisia de censori și sunt ținute a prezenta 
Universității la fi nele anului acte justifi cative în regulă, conform legii, cu sancțiunea de 
a pierde pentru viitor această favoare.

Art. 14. Pentru realizarea scopului său, (art. 1) Universitatea are dreptul de a in-
tra în tratative și a încheia contracte și cu alte persoane în afară de Universitatea din 
Cluj, române sau străine, pentru obținerea de manuale sau de traduceri de manuale și 
lucrări, menite a promova învățământul universitar prin editare. Acest Regulament 
s’a redactat în ședința Comisiunii ofi ciului de editură al Universității Cluj, ținută în 
ziua de 12 Iunie 1934 sub președinția dlui Prorector Nicolae Drăgan, prezenți fi ind 
domnii: I. Popescu-Voitești, Victor Papilian, Camil Negrea, membri ai Comisiei și 
Sextil Pușcariu delegatul Senatului, pentru redactarea acestui regulament. Președinte, 
Nicolae Drăganu ss. Secretar: Ioan A. Vătășescu, Membru 1. I. Popescu-Voitești, ss. 
Camil Negrea, ss. Sextil Pușcariu, ss. Victor Papilian”.1 

Bilanțul fondurilor. Fondul A. pentru editarea manualelor didactice a arătat astfel: 
soldul la 1 ianuarie 1934 a fost de 520.916 lei efecte și 202.843 lei numerar. Din vânza-
rea manualelor s-a obținut suma de 91.047 lei numerar, s-a plătit, pentru imprimare, 

1 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul 1933-34, Cluj: Institutul de Arte Grafi ce 
„Ardealul”, 1936, pp. 55-61.
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clișee și spesele poștale 122.262 lei numerar, iar soldul, la 30 noiembrie 1934, era de 
455.500 lei efecte și de 20.924 lei numerar. Fondul B. Publicarea lucrărilor științifi ce, 
conform Ordinului Rectorului Nr. 265-1934, avea o alocație de 3.000.000 numerar. S-a 
plătit fi rmei „Ardealul”, pentru tipărirea „Revistei matematice”, conform ordinului 
Rectorului. Nr. 1457, din 6 iunie 1934, suma de 20.000 lei. S-a avansat prof. Emil G. 
Racoviță (Nr. 1457-934 Rect.), pentru tipărirea „Buletinului Societății de Științe”, suma 
de 30.000 lei; s-a plătit Muzeului Limbei Române, pentru anchetele intreprinse de prof. 
Emil Petrovici, în Moldova și Basarabia, conform Ordinul Rectorului Nr. 1457-1934, 
suma de 50.000 lei; s-a plătit prof. Ervin Popper, pentru tipărirea unei lucrări științifi ce, 
suma de 15.000 lei. Soldul, la 30 noiembrie 1934, era de 185.000 lei. Fondul C. Publicații 
periodice a fost alimentat cu 100.000 lei. la 7 august 1934.2 Valorifi care fondului a avut 
rezultate imediate, existând un interes crescând al cadrelor didactice, pentru a benefi -
cia de bani, în vederea tipăririi publicațiilor științifi ce. 

Lista manualelor didactice tipărite în acest an școlar, 1933-34, în contul fondului A. 
cuprindea următoarele referințe: 

„17. Știința și tehnica dreptului, internațional privat (vol. II. 568 pag.), de prof. 
Iorgu Radu.

18. Curs de botanică generală. Fasc. V. Reproducerea plantelor, partea Il-a (pag. 563—
838.), de prof. Ioan Grințescu”.3

Luând exemplul editurilor universitare, bine organizate, din alte părți (Strasbourg, 
Lille etc.), unde categoria lucrărilor se distingea, prin prezentarea exteriorului, într-o 
formă unică și permanentă, Comisia Ofi ciului de Editură a adoptat propunerea pro-
fesorului Constantin Marinescu, ca, pe viitor, lucrările ce se tipăresc sub îngrijirea 
acestui Ofi ciu să aibă un format, un titlu și o culoare standard. Excepție de la această 
regulă făceau numai periodicele, care aveau un format stabilit și cunoscut, cu ceva 
timp în urmă. De asemenea, s-a mai stabilit că orice lucrare tipărită sau subvenționa-
tă de Ofi ciul de Editură, să imprime pe copertă titlul și insigna Universității clujene. 
Lucrările ce se vor publica, în contul Fondurilor A și B vor mai trebui să reproducă pe 
copertă lista publicațiilor aparținătoare facultății din care face parte autorul lucrării.4 

În 1934-1935 din contul Fondului A nu s-a publicat nici un manual universitar. 
Cu toate astea, fuseseră publicare, din acest Fond, până în acest an, un număr de 13 
manuale. În contul Fondului B s-au acordat subvenții, în sumă totală de 78.450 lei:
1. 55.000 lei profesorului Emil Petrovici, pentru imprimarea unei lucrări, cu titlul 
„Graiul Carașovenilor”; 2. 23.450 lei profesorului Ioan Breazu, pentru imprimarea 
unei lucrări cu titlul „Michelet și Românii”.5 

2 Ibidem.
3 Ibidem. 
4 Bilanțul Fondului A. Manuale didactice. Fondului, B. Lucrări științifi ce, Fondului C. 

Publicații periodice. Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul 1934-35, Cluj: 
Tipografi a „Ardealul”, 1935, pp. 406-408.

5 Ibidem. 
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În contul Fondului C s-au acordat un total de 3.000.000, pentru: 
1. Buletinul Grădinii Botanice și Muzeului Botanic), a.) pentru volumul XIV, 35.000 

lei. b) pentru volumul XV, 10.000 lei. 
2. Buletinului Societății de Științe, 35.000 lei.
3. Revistei Mathematica, 45.000 lei, 
4. Revistei Muzeului Geologic Mineralogic, 35.000 lei.
5. Buletinului Dacoromania, 55.000 lei.
6. Anuarului Institutului de Istorie română, 55.000 lei.
7. Anuarului Institutului de studii clasice, 30.000 lei.6

În 1935-1936 s-a publicat, din Fondul A, Cursul de fi zică medicală al conferențiaru-
lui Bărbulescu. Din cel de al doilea Fond, B, s-au publicat următoarele două lucrări: 
Principii fundamentale de fi losofi c juridică, de prof. Eugeniu Speranția și Flora Pliocenică 
dela Borsec, de docent Emil Pop. Din fondul C. s-au distribuit periodicelor universitare 
subvenții în sumă de 182.950 lei.7 

În 1936-1937 se estima că s-au publicat 16 manuale didactice, 5 lucrări științifi ce: 
1. Biblioteca Institutului de Istorie Națională, 
2. Publications de l’Institut d’Histoire generale, 
3. Biblioteca Medico-Istorică, 
4. Biblioteca eugenică și biopolitică a „Astrei”, 
5. Biblioteca medicală și igienică a „Astrei”), 8 publicații ale Institutului de Higienă, 

9 numere din Dacoromania, 8 broșuri despre istoricul Universității și al învățământului 
superior:

1. Serbările pentru inaugurarea Univ. Cluj în 1920, 168 p. 
2. Fêtes de l’inauguration de l’Université roumaine de Cluj en 1920, 170 p.
3. Universitatea Daciei Superioare (Université de la Dacie Supérieure), de Prof. O. Ghibu, 

(112 p.+31 pl.). L’ouvrage se trouve au Rectorat de l’Université.
4. Annuaire de l’Université de Cluj (voir ci-dessus No. 16). 
5. La Faculté de Médecine de l’Université „Roi Ferdinand I-er” de 1919 à 1928. Cluj, 1930, 

48 p., 1 fi g.
6. Călăuza studentului la Cluj (Guide de l’étudiant à Cluj), par Jean A. Vătășescu, 

secrétaire (1928+263 p.) 
7. Îndrumări universitare (publicate de ofi ciul universitar, 168 p.).
8. Activitatea științifi că la Universitatea „Regele Ferdinand I” din Cluj în primul dece-

niu, 1920—1930. (L’activité scientifi que á l’Université „Regele Ferdinand I” de Cluj au cours 
de la première -période décennale, 1920-1930), par Ioachim Crăciun. Cluj, Tip. „Cartea 
Românească”, 1935, 321 p. (Bibliotheca Bibliologica No. 3)8 și altele. 

6 Ibidem. 
7 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul 1935-36, Cluj: Tipografi a „Ardealul”, 1937, 

pp. 348-350.
8 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul 1936-37, Cluj: Tipografi a „Cartea 

Românească”, 1938, pp. 27-28, 488-513.
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Regulamentul Ofi ciului de Editură, votat în ședința din 5 februarie 1938, a prevăzut 
și un alt fond, respectiv Fondul subvenționării tezelor de doctorat cu caracter știin-
țifi c (D). Acesta se constituia din constituit din: a) Subvențiile acordate în acest scop 
Universității de către Ministerul Educației Naționale sau de către oricare alte Ministere 
sau autorități publice. b) Sumele alocate de S(enatul) U(niversitar). c) Oricare alte sume 
dăruite Universității în acest scop. Publicarea tezelor presupunea întrunirea unor con-
diții: 

„a) Să fi e lucrări originale, ce au cerut mai mulți ani de cercetări și care aduc rezul-
tate științifi ce noui, de vădită însemnătate. 

b) Să ceară pentru o expunere concisă un număr de pagini, cu sau fără fi guri în text 
și planșe, a căror editare să întreacă evident mijloacele proprii ale autorului împreu-
nate cu subvențiile ce ar fi  obținut dela instituții universitare sau de orice altă origine. 

c) Să fi e recomandate de către Consiliul Facultății competente cu majoritatea de 
patru cincimi din numărul membrilor prezenți. 

d) Să fi e recomandate prin raport în scris favorabil, de către o Comisie de trei spe-
cialiști numită ad hoc de Of. Ed dintre profesorii și conferențiarii universitari de aceiași 
specialitate sau de specialități înrudite și aprobată de Senat. e) Să fi e redactate com-
plect, atât textul cât și fi gurile, să fi e scrise la mașină și gat a pregătite pentru tipărire. 
Textele care ‚ prin natura lor nu pot fi  dactilografi ate pot fi  scrise cu mâna, dar citeț”.9

O evaluare a utilizării Fondurilor Ofi ciului de Editură arată că s-au făcut pași în 
susținerea unor publicații, dar alimentarea fondurilor, nu a fost mereu consistentă. 
În general, prevederile bugetare, pentru Universitate, erau insufi ciente. Ofi ciul de 
Editură al Universității a primit, de obicei, cea mai redusă sumă din buget. De aceea, 
în „Darea de seamă” a Rectorului Florian Ștefănescu-Goangă, pe anul 1936-193,7 se 
preciza neputința conducerii a publica activitatea științifi că universitară, la standarde 
mai înalte și în număr mai mare și de a pune la dispoziția studenților manuale ieftine, 
ediții noi sau revăzute.10

În anul universitar 1938-1939 Rectorul Ștefănescu-Goangă nutrea speranța că 
Statul va crea un Fond național pentru cercetări științifi ce, de felul Fondului național 
Regele „Carol II”, în rentă de stat 4% în valoare nominală de un miliard două sute 
de milioane, destinat, printre altele și pentru înzestrarea Clinicilor Universității din 
Cluj. Acest nou Fond național pentru cercetări științifi ce, trebuia să fi e, din perspecti-
va Rectorului clujean, de cel puțin 3 miliarde de lei, tot în rentă de stat 4%, perpetuă 
și netransmisibilă. El ar fi  grevat bugetul statului cu suma de 120 milioane lei anual, 
sumă neînsemnată față de cifra la care se ridică bugetul anual al statului. Din venitul 
anual de 120 de milioane lei al acestui Fond, 80 de milioane lei ar fi  destinate înzes-
trării laboratoarelor și institutelor cu utilajul științifi c necesar, eventual cu mărimea 

9 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul 1937-38, Cluj: Tipografi a „Cartea 
Românească”, 1939, pp. 388-389. 

10 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul 1936-37, Cluj: Tipografi a „Cartea 
Românească”, 1938, pp. 28-29.
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și amenajarea spațiului, de care au nevoie instituțiile universitare, iar 40 de milioane 
ar fi  repartizate pentru cercetările științifi ce pe teren. La acest Fond, acordat de stat, 
s-ar adăuga donațiile oamenilor avuți, cu înțelegere, pentru rolul și importanța deo-
sebită a cercetărilor științifi ce, precum și contribuțiile anuale ale marilor întreprinderi 
industriale, comerciale și agricole din cuprinsul țării, cărora Universitatea și școlile 
superioare tehnice le face marele serviciu de a le procura, în condiții mulțumitoare, 
personalul tehnic și de conducere, de care acestea aveau nevoie, dându-l și posibilita-
tea de a mări capacitatea lor de producție, prin descoperirea de noi procedee tehnice, 
ca și prin organizarea științifi că a muncii, producției și a desfacerii produselor lor.. 
Prin aceste mijloace se putea satisface cele mai urgente nevoi de spațiu și material 
științifi c ale Universităților și școlilor superioare tehnice; iar acestea, la rândul lor, 
putea împlini, prin cercetările lor, marele serviciu social și național, pe care statul este 
îndreptățit să-l aștepte de la ele.11

Insufi ciența fondurilor a afectat creșterea, într-un ritm necesar, a listelor de publi-
cații, dar o evaluare a acestora arată că Universitatea clujeană a păstrat permanent 
dorința de a se situa printre instituțiile universitare românești prestigioase.

11 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, pe anul 1938-39, Cluj: Tipografi a „Cartea 
Românească”, 1940, pp. 16-17, 408-429. 
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Donații, fonduri și fundații la Universitatea din Cluj, 1920-1947 (VI)

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 (VI)

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 sou-
tenir 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 
ces 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 gouvernement 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.

 


