
Colegiul Academic al Universităţii clujene (Casa Universitarilor) 
 

 Apariţia şi existenţa Colegiului Academic al Universităţii, de pe str. M. 

Kogălniceanu, colţ cu Emmanuel de Martonne este legată de trei personalităţi ale României 

interbelice: rectorul Florian Ştefănescu-Goangă, prim-ministrul liberal Gheorghe Tătărescu şi 

regele Carol al II-lea.  

 Ideea creării unei Case a universitarilor, care să asigure condiţii optime pentru 

activitatea cadrelor didactice ale Universităţii româneşti din Cluj a apărut la scurt timp după 

1919. Pentru locul de instalare al acestei instituţii au fost avute în vedere, încă de la început, 

terenul şi clădirea vechiului teatru maghiar din oraş (clădire aflată într-o avansată stare de 

uzură), care intraseră în posesia universităţii. 
 

 I etapă:  

 În 1926, la sugestia lui Emil Racoviţă, Senatul Universităţii clujene, condus de 

rectorul Gh. Spacu, a luat în discuţie propunerea înfiinţării Casei Universitarilor şi a 

întreprins primele măsuri concrete. A fost angajat un antreprenor, ing. Balş, pentru a schiţa 

primele planuri ale noii clădiri şi a elabora un deviz de lucrări. Costurile estimate ale 

construcţiei – circa 24 de milioane de lei - , au depăşit posibilităţile financiare ale universităţii 

din acel moment, şi întreaga chestiune a fost amânată. 
 

 A II-a etapă: 

 În 1932 la conducerea universităţii clujene a venit rectorul Florian Ştefănescu-

Goangă, care a reluat proiectul. Datorită prestigiului său profesional, precum şi a 

conexiunilor sale politice, rectorul Goangă l-a convins pe premierul Gh. Tătărescu să vină la 

Cluj, la Universitate şi într-o şedinţă comună a guvernului român şi a Senatului Universitar 

clujean, ţinută pe 4 mai 1934, Universitatea a obţinut de la Guvernul liberal condus de 

Gh. Tătărescu suma de 44 de milioane de lei, care a acoperit atât construirea Colegiului 

Academic, cât şi alte îmbunătăţiri ale patrimoniului său. 

 Colegiul Academic (Casa Universitarilor) a fost gândit de rectorul Ştefănescu-

Goangă cu trei roluri principale: 

1. ca un loc de contact între profesorii universitari din Cluj şi alţi reprezentanţi ai 

mediului academic (personal didactic român şi străin, personal ştiinţific, studenţi, 

etc.) 

2. ca un loc de organizare a manifestărilor universitare şi a spectacolelor culturale 

din oraş în condiţii corespunzătoare  

3. ca un loc de reunire a studenţilor şi de derulare a unor activităţi specifice vieţii 

studenţeşti (societăţi studenţeşti, cantină, baluri, etc.) 

Construcţia clădirii a început în toamna lui 1934, după ce s-a dărâmat vechiul teatru 

maghiar. Lucrările au durat din 1934 până în noiembrie 1936 – ele fiind făcute după 

planurile şi sub supravegherea arhitectului Georges Cristinel din Bucureşti (cel care a 

participat şi la ridicarea catedralei ortodoxe din Cluj). Costul total al investiţiei a atins 30 de 

milioane de lei.  

Clădirea a fost inaugurată pe 13 iunie 1937, în prezenţa Regelui Carol II, a 

membrilor guvernului şi a altor oficialităţi locale şi centrale. De altfel, clădirea a şi primit 

numele de COLEGIUL ACADEMIC CAROL AL II-LEA, regelui fiindu-i decernat cu 

aceeaşi ocazie titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii clujene. În anii 1940-1945, 

clădirea Colegiului a purtat numele regelui Matia Corvin, iar în timpul comunismului, acest 

local s-a numit de Casa Universitarilor. Revenirea la numele de Colegiul Academic s-a 

realizat în anii 2000.  

Printre dotările Colegiului Academic la momentul inaugurării sale, menţionăm: sala 

mare de spectacole (1000 de locuri – pentru conferinţe, baluri, concerte), sala mică de 

spectacole (la etajul 1 – 300 de locuri), cantina (unde puteau mânca 500 de studenţi), birouri 

pentru societăţile studenţeşti, camere pentru găzduirea oaspeţilor străini, un cerc al 

profesorilor universitari (care avea - salon, bibliotecă, sală de biliard, etc.). 

 


