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Perioada interbelică a însemnat, pentru Universitatea din Cluj, devenită din 1927 
„Regele Ferdinand I”, o perioadă a acumulărilor pozitive, sub aspect științifi c și di-
dactic. „Universitatea din Cluj, născută deodată cu marea Unire, preciza Rectorul, a 
avut din prima clipă a existenței sale cea mai organică legătură cu viața poporului 
acestei provincii”.1 Din 1940, însă, în urma Dictatului de la Viena, a fost nevoită să fi e 
transferată, o parte la Sibiu, o parte la Timișoara. Reorganizarea Universității clujene 
presupus un efort imens, din partea conducerii universitare și a Statului român. Se 
impunea, de asemenea, o solidarizare, mult mai mare, cu prioritate, din partea celor 
care fuseseră formați în amfi teatrele ei.

13. Fondul Asociației „Prietenii Universității „Regele Ferdinand I” din Cluj” (1941)

La împlinirea unui deceniu de la înfi ințarea Universității clujene s-a lansat iniți-
ativa constituirii Asociației „Prietenii Universității „Regele Ferdinand I” din Cluj”. 
Momentul jubiliar a prilejuit o evaluate a prestigioasei activități universitare clujene: 
„în cei zece ani de viață românească Universitatea Daciei Superioare a mărit patrimo-
niul culturei românești cu o contribuție considerabilă și-a cucerit în cercurile interna-
ționale un prestigiu de care este mândră; a creat cadrele celei dintâi elite intelectuale 

1 „Universitate și Națiune. Discurs de inaugurarea anului școlar 1941/42 de Dr. Iuliu 
Hațieganu, Rectorul Universității”, în Anuarul Universității Regele Ferdinand I Cluj-Sibiu în al 
doilea an de refugiu, 1941-1942, Cluj: Tipografi a „Cartea Românească din Cluj”, 1943, p. 7. 
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românești în Ardealul eliberat. Aproape 3.000 de tineri au plecat de pe băncile ei, în-
vestiți cu diplome de doctori și licențiați, pentru a-i duce învățăturile pe întreg cuprin-
sul românismului, dar mai ales în Ardeal. Universitatea „Regele Ferdinand I”, se va 
bucura de munca științifi că și opera ei culturală. Dar, mai presus de toate, o va umplea 
de bucurie cei 3.000 de absolvenți, cărora le-a dăruit sufl et din sufl etul său”.2 

Un grup din cei 3.000 amintiți, care locuiau în Cluj, au crezut că gestul cel mai 
vrednic din acest prilej jubiliar, era înfi ințarea unei asociații, care ar avea drept scop 
ajutorarea morală și materială a Universității clujene. Din Asociație, a cărei adunări 
de constituire urma să fi e făcută, chiar în 1929, cu ocazia serbărilor jubiliare, trebuia să 
facă parte toți foștii studenți. „Prietenii Universității din Cluj”, căci astfel trebuia să se 
numească asociația, „în ordinea morală, s’ar trudi, prin toate mijloacele, să ridice pre-
stigiul Universității, să strângă legăturile dintre ea și societate, să o facă prețuită în așa 
măsură, încât societatea să sară oricând în ajutorul ei. În ordinea materială, prin taxe 
de membru și donații, vor sprijini institutele și munca științifi că a Universității, vor 
ajuta pe diferite căi și în limita posibilității pe studenți. (…) Criza economică generală 
a atins-o și pe ea. Subvențiile statului au scăzut simțitor, de aceea taxele au fost mărite. 
Să-i sărim deci în ajutor (Universității – n.n.), pentru ca activitatea ei să meargă în ace-
lași ritm – încordat, în care a început”.3 Așadar, scopul acestei Asociații era strângerea 
legăturilor între Universitatea clujeană și absolvenții ei, și prin aceasta, crearea unei 
legături trainice cu societatea românească. Această Asociație a fost inițiată sub auspicii 
înalte, dar a întârziat să devină realitate, din cauza situației create de război și de pier-
derea unui important teritoriu transilvan. 

Asociația „Prietenii Universității «Regele Ferdinand I»” Cluj-Sibiu, a fost consti-
tuită, în formă de persoană juridică și fără scop lucrativ, abia la 1 august 1941, la în-
ceputul celui de al treilea deceniu de existență a Universității clujene, din inițiativa 
Rectorului dr Iuliu Hațieganu. Mai precis, la 1 august 1941, la chemarea Rectorului 
Hațieganu, s-au strâns în Sala mare a Bibliotecii Universitare din Sibiu, un grup de 
foști studenți ai Universității, afl ători în Sibiu, pentru a pune temeliile juridice ale 
Asociației „Prietenii Universității”. Această întâlnire s-a transformat în adunare ge-
nerală de constituire, asistată de președintele notarilor publici, dr. I. Cosma. Cu acest 
prilej s-au votat Statutele Asociației, pentru a căror întocmire și verifi care juridică s-au 
adus mulțumiri profesorului de la Drept, Camil Negrea și asistentului dr. V. Ancușa. 
Conform Statutelor Asociația „Prietenii Universității” avea o durată nelimitată și nu 
putea desfășura nici o activitate politică.4 

2 „Prietenii Universității din Cluj”, Societatea de Mâine, Revistă săptămânală pentru probleme 
sociale și economice, VII, nr. 19-20, 1-15 octombrie 1930, p. 360.

3 Ibidem; „Prietenii unei instituții clujene”, Gazeta Transilvaniei, an 105, nr. 90, 19 noiembrie 
1942, p. 1; Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, Cluj, pe anul școlar 1930/31, Rectorul 
anului dr. Iuliu Hațieganu, Cluj: Institutul de Arte Grafi ce „Ardealul”, 1931, p. 15.

4 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, Cluj, în al doilea an de refugiu, 1941-1942, Sibiu: 
Tipografi a „Cartea Românească”, 1943, pp. 291-293; Dim. Todoranu, „Prietenii Universității 
Daciei Superioare”, Transilvania, 1941, nr. 7, pp. 508-509.
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Într-o conferință, ținută de Rectorul Iuliu Hațieganu, acesta a schițat complexul 
de împrejurări și probleme, care reclamau o solidaritate grabnică a foștilor studenți 
ai Universității clujene, în jurul ideii „Prietenilor Universității”. După părerea acestu-
ia două tendințe dinamizau această idee: lipsurile materiale ale Universității, ale ca-
drelor didactice și ale studenților, obligați să suporte nenorocirea exilului. Pe de altă 
parte, se simțea nevoia de focalizare a tuturor energiilor formate, de-a lungul vremii, 
în Universitate „în vederea lărgirii duhului universitar în serviciul unității transilvă-
nene”.5 Practic, pentru înfăptuirea scopurilor Asociația „Prietenii Universității” a fă-
cut apel la sentimentele românești și la spiritul de inițiativă al tuturor celor care s-au 
format în climatul științifi c, intelectual și spiritual al Universității „Regele Ferdinand 
I” și îi prețuiau activitatea științifi că, culturală și națională. Asociația făcea apel, de 
asemenea, la toți cei care, fără să fi e titrați ai Universității clujene, socoteau că această 
instituție era cea mai califi cată instituție a culturii românești în Transilvania și leagănul 
de plămădire a tineretului ardelean.6 

La 30 august 1941 s-a lansat o Chemare-apel, semnată de cei care participaseră la 
întâlnirea de constituire juridică a Asociației „Prietenii Universității”. Această Chemare 
avea următorul mesaj: „Asociația „Prietenii Universității” năzuiește să fi e unul din 
simbolurile de unitate sufl etească a Transilvaniei întregi, centrul de iradiație al solida-
rității generațiilor universitare, căminul protector al tineretului, lovit de frământările și 
durerile istoriei contemporane, fapta de recunoștință a tuturor celor ce și-au făurit ros-
turi și orizonturi de vieața înaltă în cetatea universitară a Daciei Superioare”.7 Mesajul 
amintit a avut ecou, Asociația primind o serie de scrisori elogioase.

Asociația „Prietenii Universității” chema, în calitate de membrii fondatori, mem-
bri activi, donatori, de onoare sau de drept, pe cei care prețuiau această Universitate. 
Au fost considerați membri fondatori acei titrați ai Universității din Cluj, care au luat 
inițiativa întemeierii Asociației, precum și acei titrați ai Universității, care au răspuns 
la întâiul apel de constituire a Asociației. Erau considerați membri activi toți titrații 
Universității din Cluj, dacă achitau cotizația, prevăzută de Statute. Erau membri dona-
tori ai Asociației toți cei care plăteau acesteia o cotizație anuală de 5.000 lei, iar membri 
de onoare, erau cei aleși, ca atare, de Adunarea generală, îndeosebi dintre personali-
tățile reprezentative ale Transilvaniei, precum și dintre foștii profesori ai Universității 
Ardealului. Pentru a se da un cât mai mare dinamism activității Asociației, Statutele 
prevedeau că se puteau constitui, pe baza hotărârii adunării generale, secțiuni ale 
Asociației, conduse de subcomitete, pe Facultăți.8 

Organele Asociației „Prietenii Universității din Cluj” au fost: adunarea gene-
rală, consiliul de administrație, comitetul de direcție și Comisiunea censorilor. La 
adunarea de constituire ținută la 1 august 1941, a fost ales următorul Consiliu de 

5 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, Cluj, în al doilea an de refugiu, 1941-1942, p. 292.
6 Ibidem.
7 Dim. Todoranu, op.cit., p. 509.
8 Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, Cluj, în al doilea an de refugiu, 1941-1942, p. 293.
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Administrație: Președinte: Iuliu Hațieganu, Rectorul Universității; vice-președinți: 
prof. Petre Poruțiu, prof. Valeriu Bologa, prof. D. V. Ionescu, prof. Lucian Blaga; se-
cretar general: prof. Tudor Drăganu; alți secretari: Mihail Macrea, Barbu Zevedei și 
Gh. Vătășescu; jurisconsult: dr. Victor Ancușa; casier: Ion D. Naidin; contabil: Petre 
Sopa; membri asesori: prof. dr. Al. Pop, prof. Ioan Manta, prof. Ioan Tănăsescu, prof. 
Liviu Rusu, prof. dr. Leon Daniello, prof. Ioan Moga, conferențiar Ion Breazu și con-
ferențiar Dem. Todoranu. În conformitate cu art. 43 alin. 2 din Statute, au fost aleși 
cenzori Ioan Mușlea, Directorul Bibliotecii Universității, prof. Ștefan Pașca și dr. Victor 
Turcu. Prima grije a Consiliului de Administrație, a fost să facă demersurile necesare, 
pentru recunoașterea personalității juridice a Asociației din partea Tribunalului Sibiu. 
Această recunoaștere a fost obținută prin sentința civilă Nr. 11 din 6 februarie 1942.9 

Averea Asociației, conform art. 19 din Statute era compusă din: averea inițială a 
Asociației, de 20.000 lei, pe care i-au donat membrii Asociației, în scopul de a se crea 
un patrimoniu inițial. În art. 20 din Statutele Asociației se preciza că, în afară de fon-
dul inițial, averea și veniturile Asociației se compuneau din: a) Cotizațiile membrilor;
b) Subvențiile de orice natură; c.) Legate și donații; d.) Orice alte venituri; e) Fondul de 
rezervă neatacabil. La art. 21 se preciza că fondul de rezervă neatacabil se constituia 
din: a) O cotă de 25% a cotizațiilor, ce se încasau de la membrii de orice categorie;
b) din in excedentele bugetare, în proporția ce se hotăra de către Adunarea generală;
c) Din subvențiile, legatele și donațiile cu această destinație.10 

Art. 22 se referea la faptul că anul fi nanciar al Asociației începea la 1 aprilie 1941, 
și se sfârșea la 31 martie al fi ecărui an. La 31 martie, se încheia contul de gestiune 
și bilanțul fi ecărui an. Art. 35 din Statutele Asociației preciza că, intra în atribuțiile 
Consiliului de Administrație: încheierea, la fi nele fi ecărui an fi nanciar, a contului de 
gestiune și a bilanțului, precum și prezentarea lor Adunării generale ordinare, cu un 
raport amănunțit asupra activității Asociației, precum și asupra întrebuințării fondu-
rilor. Art. 43 din Statute preciza că acea Comisiunea Censorilor era formată din 3 censori, 
aleși cu majoritate de voturi, de către Adunarea generală ordinară, pe o durată de 3 
ani, dar reînnoibili câte unul anual; pentru cei dintâi doi ani, reînnoibilii urmau să 
fi e trași la sorți. Censorii aveau dreptul individual și colectiv de control absolut al ac-
tivităților administrative, fi nanciare și gospodărești ale Comitetului de Direcție și ale 
Consiliului de Administrație. Ei puteau cerceta individual și colectiv, oricând și fără 
nicio restricție, toate documentele, scriptele, registrele și conturile Asociației. Censorii 
aveau dreptul să adreseze Consiliului de Administrație raporturi asupra celor consta-
tate și să ceară Consiliului să delibereze asupra raporturilor – cu sau fără convocarea 
censorilor – la ședințe, unde nu vor avea decât participare consultativă. Censorii erau 
obligați să prezinte fi ecărei adunări generale ordinare un raport de control amănunțit 
al gestiunii Consiliului de Administrație, a stării fi nanciare și a averii.11 

9 Ibidem.
10 Ibidem, pp. 297-298.
11 Ibidem, pp. 301-302. 
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Conform Art. 47 modifi carea Statutelor se putea propune, de către Consiliul de 
Administrație, precum și de către 1/5 parte din membri Asociației. Propunerea în scris 
a membrilor se adresa Președintelui, care era obligat să convoace Adunarea generală. 
Pentru modifi carea Statutelor se puteau convoca și adunări generale extraordinare.12

Numărul membrilor înscriși în organizațiunea centrală a Asociației au fost de 131. 
Din cotizațiile acestor membri s-a încasat, la început, suma de 37.500 lei, iar din do-
bânzile sumei depuse la „Banca Românească”, a rezultat suma de 156 lei, totalul ve-
niturilor Asociației fi ind de 37.656 lei. Din această sumă s-au făcut cheltuieli de 4.329 
lei, restul sumei rămase fi ind de 33.327 lei.13 În anul universitar 1941/42, Anuarul 
Universității semnala că Asociația a benefi ciat de fonduri, la care s-au adăugat cele ob-
ținute de Universitatea însăși, acestea din urmă fi ind destinate unor burse studențești. 
În cadrele Consiliului de patronaj al Doamnei Mareșal Antonescu, Universitatea a re-
ușit să obțină, de la direcțiunea Industriei, 29 burse, de 4.000 lei lunar, pe timp de 10 
luni, în total 1.240.000 lei.14

Statutar, menirea Asociației „Prietenii Universității «Regele Ferdinand I»” din Cluj 
era exprimată astfel: 

„1. Favorizarea desvoltării Universității din Cluj-Sibiu prin: 
a) stabilirea de raporturi spirituale strânse și constante, precum și întări-

rea solidarității culturale și de ajutor mutual între diferitele generații univer-
sitare, 

b) mărirea utilajului științifi c și al instalațiunilor sale universitare. 
2. Fondarea de premii și recompense, pentru încurajarea studiilor și cer-

cetărilor științifi ce, precum și instituirea de burse, ajutoare, împrumuturi de 
onoare etc., cu scopul de a sprijini munca universitară a studenților merituoși 
și lipsiți de mijloace materiale (orfani, refugiați etc.)”.15

Pornind de la ideea că Asociația „Prietenii Universității” nu-și putea mărgini activi-
tatea la hotarele orașului Sibiu, ci trebuia să cuprindă pe toți foștii ei studenți, oriunde 
s-ar găsi, Rectorul dr. Iuliu Hațieganu, președintele Asociației, a luat inițiativa de a or-
ganiza mai multe fi liale ale Asociației, în principalele orașe ardelene și bănățene, pre-
cum și o fi lială la București. S-a propus să fi e constituite fi liale ale Asociației în urmă-
toarele orașe: Turda, Alba-Iulia, Arad, Timișoara, Brașov, Deva și București.16 De exem-
plu, Asociația „Prietenii Universității «Regele Ferdinand I»”, fi liala Arad, avea ca pre-
ședinte de onoare pe P.S. Sa Dr. Andrei Magieru, Episcopul Aradului, iar ca președin-
te activ pe Pavel Siiartău, directorul Sanatorului T.B.C. și o seamă de membri marcanți 
ai vieții românești din Arad. La apelul lansat de Rectorul Universității din Cluj-Sibiu,

12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem, p. 45. 
15 Dim. Todoranu, op.cit., p. 509; Anuarul Universității „Regele Ferdinand I”, Cluj, în al doilea an de 

refugiu, 1941-1942, pp. 291-293.
16 Ibidem.
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Iuliu Hațieganu, pentru înfi ințarea de burse studențești de 5.500 lei lunar, timp de 9 
luni, și menținerea celor 14 din anul 1941-1942, Comitetul fi lialei l-a însărcinat pe Pavel 
Siiartău să depună toată infl uența sa, pentru o cât mai largă activitate a înfi ințării de 
noi burse. Prin străduința personală a acestuia și a lui Dumitru Cosma, prim-medic 
județean, s-au adăugat 5 burse, prin contribuția medicilor de circumscripție, numărul 
total al burselor ridicându-se la 30 și jumătate, în total de 1.509.750 lei, având un plus 
de 16 și jumătate burse, pentru anul 1943-1944. Din aceste burse ale fi lialei benefi ciau 
și studenții și studentele din județul și orașul Arad. Exemplul donatorilor evidenția 
sentimentul de solidaritate și de sacrifi ciu al arădenilor. Dr. Iuliu Hațieganu Rectorul 
Universității Cluj-Sibiu și președintele „Prietenilor Universității”, spunea, printr-o 
adresă specială de mulțumire, trimisă președintelui fi lialei Arad, Pavel Siiartău, ur-
mătoarele cuvinte: „Filiala Arad a izbutit să se așeze în fruntea tuturor celorlalte fi liale 
și să constitue nu numai un exemplu de cald entuziasm și adâncă simțire româneas-
că, dar și un titlu de mândrie, pentru intelectualitatea noastră ardeleană”.17 Rectorul 
Hațieganu a conferențiat și la Brașov, în 15 noiembrie 1942, în Sala „Astra”, pentru a în-
curaja activitatea fi lialei brașovene a „Prietenilor Universității «Regele Ferdinand I»”,
pe președintele acesteia Ovidiu Păcurariu.18 

Cu toate eforturile de a stimula crearea unor fonduri substanțiale, pentru Asociație, 
problemele stringente ala Universității Cluj-Sibiu, au lăsat în plan secundar aceste 
inițiative. Asociația „Prietenii Universității «Regele Ferdinand I»” din Cluj a reușit să 
antreneze un spirit de solidaritate, cu cel mai înalt for universitar ardelean, care menți-
nea vie știința și cultura națională, în vremuri extrem de difi cile, pentru Statul român.

17 „Asociația Prietenii Universității «Regele Ferdinand I», fi liala Arad”, Biserica și Școala, nr. 49, 
5 decembrie 1943, p. 398. 

18 „Prietenii unei instituții clujene”, Gazeta Transilvaniei, an 105, nr. 90, 19 noiembrie 1942, p. 1.
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Donații, fonduri și fundații la Universitatea din Cluj, 1920-1947 (VII)

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 (VII)

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.


