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funcție de luna și ziua nașterii, în secțiunea 
„Aniversări”, respectiv de luna și ziua morții, în 
secțiunea „Comemorări”. 

Schițele biografice au fost preluate din 
volumul „1000 de personalități ieșene. Lexicon” 
de Ionel Maftei, Iași, Princeps Edit, 2008. Selecția 
a fost efectuată de Constantin Acozmei, bibliograf 
în cadrul Serviciului Catalogare, Achiziții, 
Informare bibliografică. 



ANIVERSĂRI 

[DATA NAȘTERII NECUNOSCUTĂ] 

SCRIBAN, Neofit 215 ani de la naștere 

teolog și profesor (n. 1803, Burdujeni, județul 
Suceava – m. 9 oct. 1884, Burdujeni, județul 

Suceava)

Una dintre figurile luminoase ale Moldovei, par-
ticipant entuziast la toate actele patriotice din vremea 
sa. La Mitropolia din Iaşi a ocupat diverse funcţii de la 

predicator, în 1838, până la cea de arhimandrit, în 1862. În 1846 este 
numit director al Şcolii de la Trei Ierarhi, iar din 1848 până în 1862 
activează ca profesor şi rector (din 1860) la Seminarul de la Socola. 
A activat politic în frământările anilor 1856-1859, în vederea Unirii 
ţărilor Române. În sprijinul Unirii a scris broşurile Unirea şi reuni-
rea Principatelor Române (1856) şi Foloasele Unirii Principatelor 
Române (1856), cu larg ecou în epocă. A avut un rol important în 
timpul alegerilor pentru Divanul ad-hoc din 1857, fiind ales ca repre-
zentant al clerului din Moldova. S-a distins şi ca adept al reformelor 
democratice iniţiate de domnitorul Al.I. Cuza. În ultima parte a vieţii 
şi-a continuat munca de cărturar, tipărind o serie de lucrări religioase. 

NEGRUZZI, Costache 210 ani de la naștere 

scriitor (n. 1808, Hermeziu-Trifești, județul Iași 
– 24 aug. 1868, Iași)

Membru al Academiei Române. Creator al prozei 
artistice româneşti şi pionier al dramaturgiei originale, 
Costache Negruzzi a fost un reprezentant ardent al 
curentului naţional popular în limbă şi literatură. În 

istoria culturii noastre rămâne prezenţa sa activă în editarea Daciei 
literare şi rolul jucat în înviorarea şi apărarea mişcării teatrale 
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româneşti. Poet şi prozator, traducător al unor teme şi piese străine 
pe care le-a şi prelucrat pentru nevoile publicului românesc, ctitor, 
împreună cu V. Alecsandri şi M. Kogălniceanu, al Teatrului Naţional 
din Iaşi, Costache Negruzzi este mai întâi de toate un mare nuvelist, 
unul dintre maeştrii genului nu numai în literatura română, ci şi în 
cea universală. Nuvela istorică Alexandru Lăpuşneanu (1840) 
(inspirată din cronica lui Grigore Ureche) constituie nu numai 
deschiderea unor perspective noi în proza românească, dar şi o 
adevărată capodoperă ce a îmbogăţit nuvelistica autohtonă şi 
universală. Opera sa literară, editată cu titlul general Păcatele 
tinereţii, reuneşte patru cicluri: Amintiri din juneţe, Fragmente 
istorice, Neghină şi pălămidă şi Negru pe alb. Costache Negruzzi a 
inaugurat marea tradiţie a povestitorilor moldoveni care, de la 
paşoptişti şi până la Mihail Sadoveanu, a reuşit să creeze o admirabilă 
simbioză între arta cultă şi bogatul tezaur popular românesc.  
 
LEMENI, Gheorghe 205 ani de la naștere 

pictor (n. 1813, Rădăuți, județul Suceava  
– m. 1848, Iași) 

Printre cei mai merituoşi elevi ai „clasului de zu-
grăvitură” de la Academia Mihăileană din Iaşi s-a 
înscris şi Gh. Lemeni. Remarcat de Gh. Asachi, este 
trimis pentru studii la München (1838-1842) şi Roma 

(1842-1846), făcând dovada unui autentic talent. Gh. Lemeni s-a 
afirmat ca pictor de portrete (Portretul pictorului Gh. Năstăseanu şi 
Portretul de intelectual moldovean cu suman şi plete), considerat 
autoportret, dovedesc indiscutabile calităţi artistice şi o serioasă 
formaţie profesională de tip academic, aşa cum vădesc şi picturile 
religioase aflate la Muzeul de Artă din Iaşi. 
 
THEODORINI, Theodor 195 de ani de la naștere 

actor (n. 1823, Iași – m. 1873, Viena-Austria) 

Prin strădaniile, realizările şi intuiţiile sale di-
recţionate, Theodor Theodorini se situează printre 
personalităţile care au dominat epoca de închegare a 
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teatrului românesc. Actor, director de scenă şi de teatru, traducător şi 
profesor, el rămâne în istoria mişcării teatrale naţionale ca un adevă-
rat animator. A interpretat roluri din cele mai diverse genuri: melo-
drame, comedii, operete şi în toate a înscris realizări remarcabile. 
Pentru el s-au scris special roluri şi a fost aclamat în Muza de la 
Burdujeni de Costache Negruzzi. În anul 1853 a ajuns la conducerea 
teatrului din Craiova, unde a rămas aproape două decenii. Paralel, a 
jucat şi pe scenele teatrelor din Bucureşti şi din Iaşi. 

TRONESCU, Dimitrie 175 de ani de la naștere 

sculptor (n. 1843, Tg. Neamț, județul Neamț 
– m. 21 mai 1906, Iași)

Considerat pe nedrept un artist provincial, Di-
mitrie Tronescu reprezintă, prin opera sa, contribuţia 
artei ieşene la dezvoltarea patrimoniului sculpturii 
româneşti. În 1897 a fost numit profesor de sculptură la 

Şcoala de Arte Frumoase din Iaşi, unde a funcţionat până la moarte. A 
executat busturile Al. I. Cuza, Gr. A. Ghica şi Veniamin Costache, 
destinate clădirii Universităţii ieşene, inaugurată în 1897. Sculpturile 
rămase de la el nu sunt numeroase, unele s-au pierdut, altele s-au 
deteriorat. Muzeul de Artă din Iaşi deţine Scipione africanul (bust, 
1878), Sclavă rupându-şi lanţurile (1879), Orientală (bust, 1880), 
România independentă (1883), Vanitatea (1893), Bust de bărbat; 
Gh. Panaiteanu (bust) şi Autoportret (bust). 

SCULY, Leon 165 de ani de la naștere 

medic (n. 1853, Piatra Neamț – m. 5 apr. 1912, Iași) 

De numele lui este legată întemeierea Facultăţii 
de Medicină din Iaşi, fiind primul decan şi primul 
profesor de chirurgie de la această instituţie de 
învăţământ superior, unde a funcţionat peste un sfert 

de veac. Alături de Ludovic Russ senior, Leon Sculy a pus bazele 
şcolii de chirurgie din Iaşi, o şcoală care a dat oameni de seamă în 
istoria medicinei româneşti. Leon Sculy a fost şi un bun chirurg, 
pasionat de profesiunea sa. 
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CALMUSCHI, Constantin 130 de ani de la naștere 

actor (n. 1888, Vaslui – m. 1953, București) 

Cel despre care Ionel Teodoreanu scria că „este 
un actor bine înzestrat, util scenei, pe care o serveşte 
cu devotament, şi că din toate punctele de vedere 
Domnia Sa îşi justifică angajamentul pe care-l are cu 

Teatrul Naţional”. Angajat în 1911, a jucat pe scena ieşeană timp de 
peste două decenii, până în 1933. A interpretat, cu predilecţie roluri 
comice, cu subtilă şi firească aplicaţie. 

GROSARIU, Mihai 110 ani de la naștere 

actor (n. 1908, Cernăuți – m. 9 febr. 1995, Iași) 

Înzestrat şi devotat slujitor al scenei româneşti, 
prezenţă prestigioasă pe afişele Teatrului Naţional V. 
Alecsandri din Iaşi, el a slujit scena ieşeană timp de 
peste patru decenii (1932-1973). În lunga-i carieră 

artistică a abordat numeroase roluri, diverse ca factură dramatică, 
excelând în cele comice. În decursul anilor a jucat în compania unor 
actori de seamă ai scenei ieşene din „generaţia de aur”, precum 
Margareta Baciu, Mărioara Davidoglu, Anny Braesky, George 
Popovici, Miluţă Gheorghiu, Ştefan Dăncinescu, Costache Sava, dar 
şi din „generaţia tânără”, dintre care menţionăm pe Teofil Vâlcu, 
George Macovei, Virgiliu Costin, Adrian Tuca şi alţii. 
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IANUARIE 

TEODOREANU, Vasile 150 de ani de la naștere 

matematician (n. 1 ian. 1868, Brusturoasa, 
județul Bacău – m. 26 iun. 1949, București) 

A fost una dintre figurile binecunoscute ale 
Iaşului cultural între anii 1890 și 1944. A fost profe-
sor de matematici la Liceul Naţional, Şcoala Normală 
Vasile Lupu şi Liceul militar. Pe plan ştiinţific a fost 

unul dintre cei care a contribuit material şi moral ca Gramatica 
matematică să apară regulat la Iaşi, în timpul refugiului din anii 
1917-1918. A publicat, în colaborare, un Curs de algebră (1900). 

CIOLAN, Antonin 135 de ani de la naștere 

dirijor și profesor (n. 1 ian. 1883, Iași – m. 4 dec. 
1970, Cluj-Napoca) 

Ocupă un loc de seamă în rândul marilor noştri 
dirijori din prima jumătate a secolului al XX-lea. A 
condus formaţiile Societăţii muzicale şi Orchestrei 
simfonice George Enescu din Iaşi. A contribuit la 

înfiinţarea Filarmonicii Moldova (1942) din Iaşi. A fost profesor de 
cor şi orchestră la Conservatorul din Iaşi timp de trei decenii. După 
1948, la Cluj, a ocupat funcţiile de profesor la Institutul de artă şi 
director al Filarmonicii de Stat, pe care a și înfiinţat-o. A fost distins 
cu titlurile de Maestru emerit al artei, Profesor emerit şi Artist al 
poporului. 

MIHĂILESCU-CRAIU, Victor 110 ani de la naștere 

pictor (n. 1 ian. 1908, Belcești, județul Iași – m. 23 
dec. 1981, Iași) 

Rapsod al meleagurilor moldovene, poet al 
toamnelor şi al iernilor, al florilor şi al omeniei, el se 
numără printre cele mai prestigioase personalităţi ale 
şcolii ieşene de pictură. Peisagist prin excelenţă, 
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uleiurile, guaşele şi acuarelele sale oglindesc mediul înconjurător, 
frumuseţile naturii, aspecte vechi şi noi din Iaşi: Peisaj de toamnă; 
În amurg; Iarna pe uliţă; Iarna la Ţicău; Biserica Trei Ierarhi; 
Palatul Culturii; Din vechiul Iaşi; Pe Sărărie; Iaşul nou; Flori de 
toamnă; Ulcele cu trandafiri etc. 

FARCAȘ, Toma 115 ani de la naștere 

inginer electrotehnic (n. 3 ian. 1903, Ileni, județul 
Făgăraș – m. 5 mart. 1991, Iași) 

A fost profesor la Facultatea de Ştiinţe a 
Universităţii şi la Facultatea de Electrotehnică a 
Institutului Politehnic Gh. Asachi, între anii 1926 și 
1970. În perioada 1959-1962 a deţinut funcţia de decan 

al Facultăţii de Mecanică. În cei peste 50 de ani în slujba 
învăţământului tehnic superior a desfăşurat o intensă muncă pentru 
organizarea, dezvoltarea şi dotarea Laboratorului de Tehnologia 
Metalelor. Activitatea sa ştiinţifică s-a concretizat în peste 50 de 
lucrări, comunicate şi publicate în reviste de specialitate. 

SLĂTINEANU, Alexandru 145 de ani de la naștere 

medic (n. 5 ian. 1873, București – m. 27 nov. 1939, 
Iași) 

A fost membru corespondent al Academiei de 
Ştiinţe Medicale din România și unul dintre 
întemeietorii şcolii de igienă şi epidemiologie din 
România. După obţinerea titlului de doctor (1901) la 

Facultatea de Medicină din Paris, Alexandru Slătineanu a lucrat timp 
de 10 ani la Catedra de Medicină experimentală a Universităţii din 
Bucureşti, sub conducerea savantului Ion Cantacuzino. În 1911 a fost 
numit profesor de bacteriologie la Facultatea de Medicină din Iaşi, 
înscriindu-se ca fondator al şcolii ieşene de bacteriologie şi epide-
miologie. A fost, totodată, un erudit clinician. A desfăşurat o 
susţinută activitate de igienist şi medic de sănătate publică. A avut un 
rol important în combaterea tifosului exantematic din Moldova anilor 
1917-1918. A înfiinţat Institutul de Igienă din Iaşi şi Plasa 
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sanitară rurală de demonstraţie Tomeşti-Iaşi, care a funcţionat 
între 1929 și 1934, fiind o formă superioară de organizare sanitară. A 
contribuit la crearea primelor sanatorii T.B.C. din Moldova. A avut 
un rol hotărâtor în organizarea şi dezvoltarea Spitalului de boli 
contagioase Izolarea din Iaşi. 

GÂRLEANU, Emil 140 de ani de la naștere 

prozator (n. 5 ian. 1878, Iași – m. 2 iul. 1914, 
Câmpulung Muscel, județul Argeș) 

Entuziast animator cultural, iubitor al creaţiei 
populare, fin cunoscător al naturii, Emil Gârleanu a 
lăsat o operă plină de gingăşie şi sensibilitate. 
Schiţele din volumul Din viaţa celor care nu cu-

vântă (1910) reprezintă punctul cel mai înalt al artei sale 
scriitoriceşti. Opera sa este formată din 15 volume de proză, 
publicate între anii 1906 şi 1914 şi reeditate apoi, până în zilele 
noastre, în aproape o sută de ediţii, dintre care 26 în limbi străine. În 
1909 a scos, la Bârlad, revista Făt-Frumos, iar în 1914, la Craiova, 
revista Proza. S-a numărat printre întemeietorii Societăţii Scriito-
rilor Români (1908), al cărei preşedinte a fost între anii 1911 și 
1912. Din 1911 şi până în 1914 a fost şi director al Teatrului 
Naţional din Craiova, unde l-a avut ca secretar literar pe Liviu 
Rebreanu. 

COSMOVICI, Jean L. 130 de ani de la naștere 

pictor (n. 6 ian. 1888, Iași – m. 2 iul. 1952, București) 

Artist plastic talentat, păstrător al tradiţiilor trans-
mise de înaintaşi, pedagog care a slujit învăţământul 
artistic românesc cu multă dăruire, critic de artă care a 
făcut operă de critică şi evaluare artistică, a fost o figură 

proeminentă a Iaşilor din perioada interbelică. Artistul a creat un 
număr mare de lucrări, aproape în toate tehnicile: pictură, acuarelă, 
desen, gravură şi guaşă. Pictor al luminii şi al cerului albastru, a lăsat 
opere, în majoritate peisaje, zugrăvite cu dragoste şi forţă emoţională. 

11 



CONDREA, Petru P. 130 de ani de la naștere 

medic (n. 7 ian. 1888, Bârlad – m. 13 dec. 1967, 
București) 

Elev al savanţilor Victor Babeş şi Ioan Canta-
cuzino, el a contribuit la organizarea şi dezvoltarea 
şcolii româneşti de microbiologie. A fost profesor la 
catedra de Bacteriologie a Facultăţii de Medicină din 

Iaşi, a ilustrat cu deosebită competenţă învăţământul medical ieşean, 
creând o adevărată şcoală în domeniul microbiologiei. Mare 
specialist în producţia de seruri şi antibiotice, i s-a încredinţat, în 
1950, organizarea şi conducerea Filialei Iaşi a Institutului Ioan 
Cantacuzino. 
 
ANDONE, Irina-Adriana 50 de ani de la naștere 

poetă și eseistă (n. 10 ian. 1968, Iași – m. 2 oct. 
1998, Iași) 

„… Poetă de trăiri sfâşietoare, cu străfulgerări 
premonitorii”, cum a fost receptată de critica literară, 
ea a avut o traiectorie meteorică, trecând în neant 
într-un mod zguduitor de tragic. A funcţionat ca 

cercetător ştiinţific la Institutul de Filologie Română A. Philippide 
Iaşi între anii 1994 și 1998. O parte din creaţia sa lirică a fost adunată 
în volumul Mângâios (1996). „Universul poetic al Irinei Andone 
este unul al feminităţii, al trupului sufletesc, al alcovului senzual şi 
inocent. A doua ipostază este femeia împlinită, născătoare, mama cu 
pruncul” (Gabriela Gavril). 
 
IONAȘCU, Romulus 155 de ani de la naștere 

profesor (n. 13 ian. 1863, Năsăud, județul Bistrița-
Năsăud – m. 17 apr. 1917, Iași) 

Se înscrie printre marii dascăli ardeleni, trecuţi în 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea în Moldova, 
pentru a-şi sluji neamul şi învăţământul românesc din 

provinciile unite la 1859. A fost profesor de limba germană atât la 
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Liceul Naţional, cât şi la Institutul particular de fete Humpel. Deşi a 
funcţionat aproape trei decenii în învăţământul liceal şi universitar, 
interesul său pentru studiile filologice nu l-a părăsit toată viaţa. 
Dintre lucrările publicate în acest domeniu menţionăm Sistemele 
ortografice cu litere chirilice şi latine în scrierea limbii române 
(1894) şi Gramatici române de la 1757 până astăzi (1915). 
 
DOBROVICI, Viorica 105 ani de la naștere 

filolog (n. 13 ian. 1913, Roman, județul Neamț – m. 
16 febr. 2000, Iași) 

A desfăşurat o activitate didactică universitară 
din 1955 până în 1973, la disciplina Limba engleză, la 
Institutul de Medicină şi la Universitatea Al.I. Cuza 
din Iaşi. În 1963, prin eforturi proprii, reuşeşte să 

reînfiinţeze catedra de engleză şi apoi catedra de limbi germanice, pe 
care o consolidează şi o conduce cu rezultate meritorii. Activitatea 
ştiinţifică înregistrează manuale didactice, studii şi recenzii. 
 
PRUTEANU, Paul 110 ani de la naștere 

profesor (n. 15 ian. 1908, Fălciu, județul Vaslui – 
m. 12 dec. 1966, Iași) 

Desfăşurând o intensă şi multilaterală activitate 
de dascăl, cercetător, organizator şi publicist, el şi-a 
înscris numele printre figurile de seamă ale învăţă-
mântului şi ştiinţei medicale din ţara noastră. 

Începând din 1952 a fost profesor la Catedra de Medicină socială a 
Institutului de Medicină şi Farmacie din Iaşi, unde a lucrat până la 
sfârşitul vieţii. S-a impus prin elaborarea şi colaborarea unor tratate şi 
manuale de medicină socială, caiete de lucrări practice pentru studenţi, 
ghiduri metodologice pentru protecţia sănătăţii şi prin cele 140 de 
lucrări ştiinţifice publicate. 
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OIȚĂ, Nicolae 80 de ani de la naștere 

farmacist (n. 16 ian. 1938, Amărăști, județul Vâlcea – 
m. 21 mai 1993, Iași) 

A fost o personalitate a farmaciei româneşti, cli-
nician şi inventator. A lucrat la Spitalul Militar din Iaşi, 
în perioada 1961-1993. A fost preocupat de îmbună-
tăţirea tehnologiilor de fabricaţie a unor medicamente, 

dar mai ales de obţinerea de medicamente originale şi competitive. 
Activitatea de inventică însumează peste 100 de propuneri de medi-
camente, dintre care 80 au fost brevetate, iar peste 50 se aplică cu 
succes în spitalele din toată ţara. 
 
TANOVICEANU, Ioan 160 de ani de la naștere 

jurist (n. 18 ian. 1858, Țuglui, județul Dolj – m. 8 
apr. 1917, Odessa-Ucraina) 

Membru corespondent al Academiei Române, a 
fost profesor, timp de aproape trei decenii, la Facultatea 
de Drept a Universităţilor din Iaşi şi Bucureşti. A 
desfăşurat o intensă activitate ştiinţifică, concentrată în 

peste 200 de lucrări, studii, note, comentarii. A exercitat o puternică 
influenţă asupra dezvoltării legislaţiei penale şi de procedură penală din 
România, contribuind la punerea bazelor dreptului penal modern. 
 
TOPALĂ, Napoleon D. 90 de ani de la naștere 

biolog (n. 19 ian. 1928, Săveni, județul Botoșani – 
m. 11 oct. 1988, Iași) 

Profesor de prestigiu şi cercetător de rezonanţă al 
biologiei româneşti, el a onorat Facultatea de Biologie-
Geografie-Geologie a Universităţii din Iaşi timp de 
aproape patru decenii. În sprijinul procesului didactic a 

publicat două volume de Microbiologie generală (1978). A înfiinţat 
Laboratorul de Hidromicrobiologie de la Staţiunea de Cercetări Stejarul 
din Pângăraţi, judeţul Neamţ. A publicat 160 de lucrări ştiinţifice, în care 
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a abordat probleme de fiziologie generală şi comparată, imunobiologie, 
fiziologia şi ecologia microorganismelor, microbiologie industrială etc. 
 
BRĂTIANU, Gheorghe I. 120 de ani de la naștere 

istoric și om politic (n. 21 ian. 1898, Ruginoasa, 
județul Iași – m. 24 apr. 1953, Sighetul Marmației, 

județul Maramureș) 

Membru al Academiei Române, ocupă un loc de 
frunte în istoriografia românească. A fost profesor la 
Catedra de Istorie Universală din Iaşi. Cercetările sale de 

istorie naţională s-au concentrat asupra unor probleme majore: formarea 
şi continuitatea poporului român pe teritoriul pe care îl locuieşte, 
formarea statelor medievale româneşti, organizarea socială şi politică a 
vieţii româneşti în Evul Mediu. A fost deschizător de drumuri în 
domenii ale istoriei universale, cum ar fi istoria economică şi socială a 
Bizanţului sau istoria comerţului italian în Marea Neagră. Prin întreaga 
sa activitate a contribuit la ridicarea istoriografiei noastre la un nivel 
superior, modern, comparabil cu al altor şcoli istoriografice europene. 
 
SWIZEVSKY, Cazimir 85 de ani de la naștere 

geograf (n. 23 ian. 1933, Cernăuți – m. 22 apr. 1982, 
Iași) 

Membru activ al Societăţii de Geografie din ţara 
noastră, a lucrat 25 de ani la Catedra de Geografie a 
Universităţii din Iaşi. Activitatea de cercetare s-a con-
cretizat în peste 60 de lucrări, studii, articole, note din 

mai toate domeniile geografiei umane şi economice. 
 
LĂZĂRESCU, Emil 95 de ani de la naștere 

inginer electromecanic (n. 25 ian. 1923, Tudora, 
județul Botoșani – m. 22 iul. 1984, Iași) 

A funcţionat la Catedra de Fizică a Institutului 
Politehnic Gh. Asachi din Iaşi, în perioada 1948-1952, 
apoi la Institutul de Măsurători Terestre. Din anul 1964 
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şi până în 1972 a lucrat ca cercetător la Centrul de Cercetări Tehnice 
al Filialei din Iaşi a Academiei Române. Paralel cu activitatea 
didactică a avut, în domeniu, şi contribuţii ştiinţifice, concretizate în 
65 de lucrări, brevete de invenţie etc. 
 

 
ZAHARIA, Emilia 115 ani de la naștere 

arheolog (n. 26 ian. 1903, Botoșani – m. 4 sept. 
1979, Iași) 

A fost profesoară în învăţământul liceal şi repu-
tată cercetătoare în domeniul arheologiei Moldovei. 
Paralel cu munca la catedră, a fost colaboratoare 
activă a Academiei Române în cadrul Comisiei 

pentru studiul formării limbii şi poporului român, precum şi a 
Institutului de istorie şi arheologie A.D. Xenopol din Iaşi. Timp de 
aproape trei decenii, împreună cu soţul său, profesorul emerit 
Nicolae Zaharia (1899-1984), a făcut cercetări arheologice pe teri-
toriul Moldovei. Rezultatele activităţii sale ştiinţifice s-au mate-
rializat în peste 20 de studii şi publicaţii. 
 
MĂRGĂRIT, George 95 de ani de la naștere 

poet (n. 27 ian. 1923, Tomești, județul Iași – m. 29 
aug. 1961, Bârnova, județul Iași) 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. For-
mat spiritual sub influenţa lui George Călinescu, având, 
de asemenea, un cult pentru Camil Petrescu, a scris sub 
semnul militantismului vremii. A fost redactor şi redac-

tor-şef adjunct la Iaşul literar. A colaborat cu versuri şi cronici la 
alte reviste şi ziare din ţară. Poezia lui este a unei inteligenţe estetice 
receptive la social şi dramatic, comunicându-se sub veşmânt clasic şi 
reprezentând, în evoluţia liricii noastre, un moment de mare 
sinceritate. O parte dintre versurile sale au fost reunite în volumul 
Vulturii amiezii (1970). 
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BOGDAN, Petru 145 de ani de la naștere 

chimist (n. 29 ian. 1873, Cozmești-Miroslovești, 
județul Iași – m. 28 mart. 1944, Mediaș, județul 

Sibiu) 

Membru al Academiei Române, a contribuit la 
dezvoltarea învăţământului chimic din Iaşi, fiind con-
siderat întemeietorul şcolii de chimie-fizică din ţara 

noastră (1913). În peste patru decenii de activitate didactică a 
îndrumat numeroase generaţii de chimişti şi fizicieni. A publicat, în 
patru volume, primul Curs de chimie fizică (1921) din România. Ca 
om de ştiinţă a efectuat cercetări fundamentale în domeniul electro-
chimiei şi al termodinamicii. 
 
BURADA-ROMANESCU, Lucia 110 ani de la naștere 

profesoară (n. 30 ian. 1908, Iași – m. 19 apr. 1992, 
Iași) 

Ultima descendentă a unei dinastii de cărturari 
români, violonistă de mare talent, profesoară la Con-
servatorul ieşean, prim-violonistă a Filarmonicii Mol-
dova, ea s-a înscris printre muzicienii de seamă ai 

Iaşului. A făcut parte din Cvartetul Femina din Iaşi. Activitatea 
didactică, începută în 1939, s-a desfăşurat, cu unele întreruperi, până 
în 1974. A avut o bogată şi îndelungată activitate interpretativă, ca 
violonistă la Filarmonica Moldova (1942-1969). A concertat în ţară 
şi peste hotare ca solistă-concertistă. 
 
FILIMON, Cicerone 90 de ani de la naștere 

chirurg (n. 30 ian. 1928, Popești, județul Iași –  
m. 24 nov. 1995, Iași) 

Discipol şi colaborator al cunoscutului chirurg 
Oscar Franche (1919-1988) el s-a înscris în domeniul 
Urologiei şi Chirurgiei ca un nume de referinţă. Şi-a 

desfăşurat activitatea chirurgicală la Clinica a II-a Chirurgie-Uro-
logie din Iaşi, iar cea didactică la Universitatea de Medicină şi 
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Farmacie Gr.T. Popa. A publicat lucrările Curs de Urologie (1985) 
şi Utilizarea grefonului intestinal în urologie (1988). Clinician 
desăvârşit, a abordat toate capitolele patologiei urologice. 
 
DOBRESCU, Alexandru 95 de ani de la naștere 

medic (n. 31 ian. 1923, Băicoi, județul Prahova –  
m. 17 febr. 1999, Iași) 

Personalitate de seamă a medicinei ieşene, stră-
lucit reprezentant al Dermatologiei, timp de peste patru 
decenii, a funcţionat în învăţământul medical superior 
la Facultăţile de Medicină Generală, Pediatrie şi 

Stomatologie şi a condus Clinica Dermatologică a Spitalului Sf. 
Spiridon. A publicat peste 300 de lucrări ştiinţifice, tematica abor-
dată vizând cancerul cutanat, dermatomicozele, ulcerul de gambe, 
dermatozele profesionale, scleroderma şi altele. 
 
TURIC, Laurențiu 80 de ani de la naștere 

inginer electrotehnic (n. 31 ian. 1938, Hudești, 
județul Botoșani – m. 22 aug. 1999, Iași) 

A funcţionat la Facultatea de Electrotehnică a 
Institutului Politehnic Gh. Asachi din Iaşi, între anii 
1962 și 1999. Domeniul de specializare a fost Control 

electronic circuite. Paralel cu activitatea didactică a desfăşurat o 
intensă muncă de cercetare, concretizată în peste 50 de lucrări 
ştiinţifice. Majoritatea temelor abordate în aceste lucrări sunt de 
electronică, cu aplicaţii în diferite domenii. 
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FEBRUARIE 
 
 
 
GANE, Nicolae 180 de ani de la naștere 

scriitor (n. 1 febr. 1838, Fălticeni, județul Suceava  
– m. 16 febr. 1916, Iași) 

Membru al Academiei Române, a debutat în revista 
Convorbiri literare a societăţii Junimea din Iaşi, al cărei 
membru a devenit în 1865. Deşi a avut o activitate 

literară multilaterală (poet, prozator, memorialist, eseist şi tradu-
cător), Nicolae Gane a rămas în istoria literaturii, în primul rând, prin 
Novelele sale, tipărite în 1880 la Iaşi, apoi, succesiv, în două ediţii 
(1880 şi 1899). Memorialistica lui Nicolae Gane este reprezentată de 
volumele Pagini răzleţe (1901), Zile trăite (1903), Păcate mărtu-
risite (1904). Activitatea poetică este cuprinsă în două volume 
(Poesii, 1873 şi 1886). A tradus Infernul de Dante, în anul 1905. 
 
POPOVICI, Constantin 80 de ani de la naștere 

sculptor (n. 1 febr. 1938, Iași – m. 9 dec. 1995, 
București) 

Personalitate marcantă a artei contemporane 
româneşti, manifestând o dexteritate deosebită în 
folosirea materialelor celor mai variate (lemn, fier, 
bronz, piatră, marmură), el s-a dovedit, în toate 

împrejurările, un spirit neliniştit şi imaginativ care a ştiut să 
descopere, cu exersată spontaneitate, şi să pună în valoare calităţile 
plastice nu numai ale pietrei sau marmurei, ci și pe cele nebănuite ale 
fierului, căruia i-a conferit, nu o dată, o neaşteptată nobleţe. A abordat, 
în egală măsură şi cu egal talent sculptura de mici dimensiuni şi 
sculptura monumentală, realizând câteva opere de referinţă în domeniu. 
A fost membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România. 
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DIMA, Gheorghe I. 180 de ani de la naștere 

psalt, compozitor și profesor (n. 2 febr. 1838, 
Vutcani, județul Vaslui – m. 23 iun. 1914, Iași) 

Muzician talentat, Gh. I. Dima s-a distins ca un bun 
cântăreţ bisericesc, valoros pedagog şi prolific compo-
zitor de psalmi. A funcţionat ca profesor la disciplina 

Teorie, solfegiu şi cor bisericesc de la Conservatorul din Iaşi, între 
anii 1870 și 1877 apoi ca profesor de muzică la Liceul Naţional. 
Timp de peste două decenii a fost protopsalt la biserica Sf. Spiridon. 
În 1864 a înfiinţat primul cor al Mitropoliei, a cărui conducere a fost 
încredinţată lui Gh. Burada. Activitatea sa publicistică a fost bogată, 
concretizată în peste zece volume, toate în notaţie liniară şi destul de 
diferite din punct de vedere al conţinutului. Preocuparea principală a lui 
Gh. I. Dima a fost psaltichia, domeniu în care a fost un maestru, un 
prelucrător al cântărilor bisericeşti. 
 
MÂȘLEA, Ana 80 de ani de la naștere 

poetă (n. 3 febr. 1938, T. Vladimirescu, județul 
Galați – m. 30 dec. 1980, Iași) 

Formată în ambianţa Otiliei Cazimir, ea a preluat 
ideea că poezia este cântec al vârstelor, cântec al 
dragostei şi al naturii, este expresia sincerităţii lirice. 
De aceea, multe dintre poeziile sale sunt cântece, inti-

tulate ca atare sau deduse din text. Versurile sale sunt pline de sen-
sibilitate specific feminină. A creat o lirică a frumuseţii, a simplităţii 
cuvântului, a candorii, a durerii, a bucuriei, a simţirii curate şi profunde. 
Editorial a debutat în anul 1969, cu volumul Fructul apei, după care au 
urmat Ziua dragostei (1972) şi În aşteptarea zăpezilor (1978). 
 
THIRON, Constantin 165 de ani de la naștere 

medic (n. 5 febr. 1853, Iași – m. 1924, Iași) 

Pionier al învăţământului medical superior ie-
şean, a fost profesor la Facultatea de Medicină 
(1881-1923), dar s-a distins şi ca animator al vieţii 
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ştiinţifice şi cultural-politice a oraşului. Lui i se datorează înfiinţarea 
celui dintâi laborator de medicină experimentală şi a primului 
laborator de radiologie medicală din Iaşi. De numele lui este legată 
efectuarea celor dintâi radiografii din Iaşi (1900), în colaborare cu 
marele fizician Dragomir Hurmuzescu. 
 
NICOLAU, Theodor C. 155 de ani de la naștere 

profesor și geolog (n. 9 febr. 1863, Tg. Neamț – m. 28 
aug. 1913, Bonn–Germania) 

Figură de seamă în lumea ştiinţifică românească, 
într-o vreme când cercetările petrografice şi minera-
logice erau la noi abia la început, a funcţionat ca profe-
sor la Seminarul Veniamin Costache, la Şcoala de 

telegrafie şi Liceul Internat din Iaşi, timp de peste două decenii. 
Activitatea sa ştiinţifică a fost puternic influenţată de geologul Gr. 
Cobălcescu. La început, cercetările sale se refereau la tratarea 
diferitelor probleme de petrografie, după care s-au restrâns în studii 
de cristalografie. A fost membru de onoare al Societăţii de 
Mineralogie din Paris, membru în Societatea Ştiinţifică din Iaşi şi al 
Societăţii ştiinţifice şi literare Arhiva. 
 
DAȘCOVICI, Nicolae 130 de ani de la naștere 

jurist, istoric și publicist (n. 13 febr. 1888, Calafat, 
județul Dolj – m. 22 febr. 1969, București) 

Membru corespondent al Academiei Române, pro-
fesor la Facultatea de Drept din Iaşi timp de peste două 
decenii, el a fost titularul Catedrei de Drept Internaţional 
Public. Activitatea desfăşurată, didactică, ştiinţifică şi 

publică, l-au impus ca una dintre personalităţile de prestigiu ale 
Universităţii ieşene şi ale ştiinţei dreptului din România. Activitatea 
ştiinţifică a lui Nicolae Daşcovici s-a concretizat în numeroase studii, 
articole, monografii, publicate în ţară şi străinătate. A fost membru al 
unor societăţi ştiinţifice din Colorado (S.U.A.), Londra, Haga etc. 
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VIERIU, Ioan 85 de ani de la naștere 

inginer agronom (n. 13 febr. 1933, Pomârla, județul 
Botoșani – m. 28 nov. 2000, Iași) 

A slujit neîntrerupt, timp de patru decenii şi 
jumătate, Universitatea Agronomică şi de Medicină 
Veterinară Ion Ionescu de la Brad din Iaşi, la disciplina 
de Topografie. A fost coautor la cursul de Topografie şi 

Desen Tehnic. În domeniul cercetării ştiinţifice a elaborat, singur sau 
în colaborare, peste 100 de lucrări de specialitate, cu caracter 
aplicativ şi metodologic. A fost membru al Societăţii de Ştiinţa 
Solului din România. 
 
PLĂCINȚEANU, Ioan I. 125 de ani de la naștere 

fizician (n. 14 febr. 1893, Dorohoi, județul 
Botoșani – m. 14 nov. 1960, Gherla, jud. Cluj) 

Membru al Academiei de Ştiinţe din România, 
a fost unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai 
fizicii teoretice şi unul dintre iniţiatorii învăţămâ-
ntului acestei ştiinţe în ţara noastră. Profesor în 

învăţământul secundar şi universitar ieşean timp de peste un sfert de 
veac, a îndeplinit şi funcţia de director al Observatorului astronomic 
din Iaşi. Activitatea ştiinţifică, desfăşurată în mai multe domenii ale 
fizicii teoretice moderne, a fost concretizată în peste 60 de lucrări de 
mare valoare. 
 
ȚOPA, Sorana 120 de ani de la naștere 

actriță (n. 14 febr. 1898, Podu Turcului, județul 
Bacău – m. 1 nov. 1986, București) 

Remarcată de Mihail Sadoveanu încă din primul 
an de Conservator, a fost angajată ca stagiară a 
Teatrului Naţional din Iaşi (1918), unde s-a impus prin 
forţa dramatică, armonia şi profunzimea trăirii. Pe 

scena ieşeană i-a fost parteneră cunoscuta actriţă Agatha Bârsescu. 
Tot din perioada de la Iaşi datează prietenia actriţei cu George 
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Enescu. După aproape un deceniu petrecut pe scena Naţionalului 
ieşean, în 1926 a plecat la Bucureşti, unde s-a impus printr-o creaţie 
de excepţie. Membră a Societăţii Scriitorilor Români, a scris versuri, 
eseuri, piese de teatru, fiind o prezenţă familiară în cercul 
Sburătorului condus de Eugen Lovinescu. 
 
SAVA, Iosif 85 de ani de la naștere 

critic muzical (n. 15 febr. 1933, Iași – m. 18 aug. 
1998, București) 

Personalitate plurivalentă, critic muzical de o înaltă 
exigenţă şi probitate profesională, interpret dăruit cu 
har, stăpânind tainele mai multor instrumente muzicale, 
cronicar obiectiv, autor având multe zeci de volume 

publicate, muzicolog şi cunoscător în profunzime al istoriei muzicii, 
evocând cu veneraţie personalităţile marilor creatori şi interpreţi, 
promotor neobosit al valorilor componistice şi interpretative, reali-
zator de emisiuni radiofonice, un erudit, în deplina semnificaţie a 
cuvântului. A publicat peste 6000 de articole în presa culturală şi de 
specialitate şi 53 de volume. Ieşenii i-au cinstit memoria prin 
dezvelirea unei plăci amplasate pe locuinţa în care s-a născut şi a 
copilărit, edificiu situat la intersecţia străzilor Ipsilanti cu Sf. Andrei, 
la nr. 1. 
 
ȘIADBEI, Ioan 115 ani de la naștere 

lingvist și publicist (n. 16 febr. 1903, Lespezi, 
județul Iași – m. 4 mart. 1977, București) 

Între victimele cutremurului de la Bucureşti, din 
noaptea de 4 martie, s-a aflat şi profesorul Ioan Şiadbei, 
care a lăsat studii în domeniul latinei populare, roma-
nisticii, istoriei literare şi filologiei. Pentru început a 

fost profesor la Liceul Naţional din Iaşi şi Liceul M. Eminescu din 
Bucureşti, apoi la Facultatea de Litere şi Filologie a Universităţii din 
capitală. Lucrările sale sunt consacrate mai ales istoriei limbii române, 
caracterizării fazei de început a evoluţiei acesteia. 
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HODOROABĂ, Neculai 130 de ani de la naștere 

teolog și scriitor (n. 17 febr. 1888, Hânțești, județul 
Suceava – m. 6 ian. 1949, București) 

Considerat de ieşeni un om al cetăţii, el a fost legat 
de oraşul de pe cele şapte coline prin cele trei decenii 
de activitate ca preot, profesor, publicist şi folclorist. A 
desfăşurat o bogată activitate publicistică şi scriito-

ricească, abordând teme religioase, istorice, folcloristice, ostăşeşti şi 
altele. 
 
TELEAJEN, Sandu 125 de ani de la naștere 

actor (n. 17 febr. 1893, Hamaraciul, Prahova – m. 21 
iun. 1963, Iași) 

A slujit scena Teatrului Naţional din Iaşi pe par-
cursul a patru decenii, interpretând sute de roluri. A 
făcut regie, a fost directorul teatrului (1937-1939) şi 

secretar literar. S-a afirmat ca prozator, şi ca autor dramatic. S-a 
numărat printre fondatorii Societăţii autorilor dramatici români. 
Din iniţiativa şi sub conducerea sa a apărut la Iaşi, între 1922 și 
1928, revista Gândul nostru. A publicat cântece şi balade, nuvele şi 
povestiri, drame şi poeme, romane (Turnuri în apă; Zările). 
 
MUNTEANU-ADĂSCĂLIȚEI, Emanoil  115 ani de la naștere 

inginer constructor (n. 25 febr. 1903, Odessa-
Ucraina – m. 26 dec. 1980, Iași) 

Recunoscut ca un specialist de valoare în 
domeniul construcţiilor, el şi-a adus o contribuţie de 
seamă la afirmarea şcolii superioare ieşene de 
construcţie. A funcţionat ca profesor la Facultatea de 

Construcţii a Institutului Politehnic din Iaşi, din 1949 până în 1968. 
A organizat disciplina de Construcţii metalice şi a publicat primul 
curs în domeniu, la Iaşi. 
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NEGOIȚĂ, Constantin I. 95 de ani de la naștere 

medic (n. 25 febr. 1923, Huși, județul Vaslui  
– m. 31 iul. 1993, Iași) 

Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din 
România, profesor, cercetător de prestigiu şi clinician 
de excepţie, a fost un strălucit reprezentant al inte-
lectualităţii ieşene. Şi-a început cariera universitară 

imediat după absolvirea Facultăţii de Medicină din Iaşi (1947) şi a 
continuat-o până la sfârşitul vieţii sale. A condus Clinica I Medicală 
de la Spitalul Sf. Spiridon (1959-1993), afirmându-se în viaţa 
ştiinţifică medicală prin investigarea unor maladii din domeniul 
medicinei interne, cu preponderenţă a celor cardiovasculare. Cele 
130 de lucrări publicate privesc hipertensiunea arterială secundară, 
fibrilaţia atrială şi tratamentul ei prin chinidină, nevroza cu predo-
minanţa tulburărilor cardiace etc. Sub redacţia sa au fost realizate 10 
tratate de specialitate, între care şi două manuale Îndreptarul 
terapeutic (2 vol.) şi Manualul de Clinică Medicală (1983). Ultima 
lucrare pe care a publicat-o în timpul vieţii a fost Progrese în 
cardiologie (1987). 

 
TURCU, Constantin 115 ani de la naștere 

istoric (n. 26 febr. 1903, Buhalnița, județul Neamț 
– m. 1 dec. 1980, Iași) 

Membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filo-
logice din România, distins om de cultură, pasionat al 
arhivelor şi documentelor, publicist, el a realizat o 
remarcabilă operă ştiinţifică, contribuind substanţial 

la îmbogăţirea istoriografiei româneşti. A lucrat, ca arhivist prin-
cipal-subdirector al Arhivelor Statului din Iaşi, în perioada 1942-
1963. Scrierile sale se referă la domenii foarte variate: istorie, istorie 
literară, lingvistică, istorie culturală, istoria şcolii, istoria bisericii, 
arhivistică, etnografie, genealogie etc. 
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HAAS, Rudolf 155 de ani de la naștere 

dirijor și compozitor (n. 28 febr. 1863, București – 
m. 23 dec. 1929, Iași) 

Timp de aproape un sfert de veac a slujit mişcarea 
muzicală ieşeană, ca dirijor al fanfarelor de la Liceul 
Internat C. Negruzzi şi Şcoala Normală V. Lupu. A luat 
parte la Războiul de Independenţă, după care a lucrat în 

armată până în 1906. Având înclinaţii deosebite pentru muzică, Rudolf 
Haas părăseşte armata şi se dedică activităţii dirijorale. Astfel, între anii 
1906 şi 1929 activează ca îndrumător al fanfarelor de la cele două 
prestigioase şcoli din Iaşi. A compus şi armonizat cântece şi marşuri 
pentru fanfară. 
 
LIXANDRU, Tatiana 90 de ani de la naștere 

chimistă (n. 29 febr. 1928, Bârlad, județul Vaslui – 
m. 30 iul. 1993, Iași) 

Profesor şi remarcabil om de ştiinţă, a contribuit 
în mod substanţial la formarea a numeroase generaţii 
de ingineri chimişti. A lucrat la Catedra de Tehnologia 
Substanţelor Organice din cadrul Facultăţii de Chimie 

Industrială, de la Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi, desfă-
şurând o carieră didactică de peste trei decenii. Pe lângă cele 75 de 
lucrări ştiinţifice publicate, ea este şi autoarea câtorva patente şi 
proiecte de cercetare (brevete) şi a mai multor lucrări consacrate 
studierii ferocenului. 
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MARTIE 
 
 
 
SABO, Iosef 215 ani de la naștere 

medic și botanist (n. mart.1803, Bogata, județul 
Mureș – m. 15 dec. 1874, Iași) 

Personalitatea lui Iosef Sabo ni se dezvăluie prin 
preocupările multiple pe care le-a avut, timp de mai 
bine de jumătate de secol (1829-1874), în oraşul Iaşi. 
Farmacist, doctor în medicină, pasionat botanist şi 

neobosit cercetător al florei Moldovei, el poate fi considerat un 
savant al timpului său. Pentru meritele sale a fost ales membru 
onorific al Academiei Române la 30 august 1872. A fost mai întâi 
farmacist, apoi subchirurg la Spitalul Militar din Iaşi, după care 
medic la Spitalul Sf. Spiridon, medic la Ospiciul Galata şi medic de 
arondisment. Concomitent a cercetat flora şi fauna Moldovei. A 
elaborat Flora Moldavica (1841) şi Flora judeţului Iaşi, rămase în 
manuscris. Un rol deosebit l-a avut Iosef Sabo şi în activitatea de 
popularizare a cunoştinţelor medicale în Moldova, promovată de 
Societatea de Medici şi Naturalişti. 
 
ASACHI, Gheorghe 230 de ani de la naștere 

cărturar enciclopedist (n. 1 mart. 1788, Herța–
Bucovina – m. 12 nov. 1869, Iași) 

Personalitate complexă, om de cultură, poet, pro-
zator şi dramaturg, a fost magistral prezentat de 
Mihail Kogălniceanu drept „decanul jurnaliştilor şi al 
literaţilor noştri, acela care a fondat în Moldova cea 

dintâi tipografie sistematică şi cea dintâi foaie periodică, care au 
povăţuit aproape trei decenii şcoalele noastre naţionale, care ne-au dat 
cele dintâi cărţi elementare, care au rechemat la viaţă, prin poezie, 
prin pictură şi prin descrieri istorice, figurile uitate ale vechilor noştri 
domni şi eroi, al cărui nume îl găsim în toate începuturile intelectuale 
şi industriale din Moldova, campion neobosit al inteligenţei în timp 
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de o jumătate de veac”. Apreciat în timpul vieţii, Gheorghe Asachi 
este recunoscut şi peste ani ca reprezentant de seamă al ştiinţei şi 
culturii româneşti. Cărturar de tip renascentist, cu o cultură enciclo-
pedică şi iluminist, dotat cu înclinaţii pentru multiple domenii, 
inginer, profesor, diplomat, grafician, ziarist, pictor, tipograf, arhivist 
şi literat, Gh. Asachi a activat entuziast din dorinţa generoasă de a 
impulsiona dezvoltarea culturii naţionale. În semn de omagiu 
Academia Română a înfiinţat, în 1924, Premiul Gheorghe Asachi, 
acordat pentru lucrări de istorie. Opera sa a fost reeditată, lucrările de 
istorie a literaturii şi filosofiei române remarcând contribuţia deo-
sebită a lui Gh. Asachi la istoria spiritualităţii româneşti. Şcolii 
generale nr. 1 din Iaşi şi Universităţii Tehnice din Iaşi li s-au dat 
numele cărturarului enciclopedist. Şi Biblioteca Judeţeană Iaşi a 
primit numele lui în semn de omagiu adus vocaţiei de întemeietor în 
multe domenii, dar şi contribuţiei sale la începuturile bibliote-
conomiei româneşti. 
 
BRÂNDZĂ, Marcel 150 de ani de la naștere 

botanist (n. 1 mart. 1868, Iași – m. 30 mart. 
1934, București) 

A fost nepotul savantului Dimitrie Brândză 
(1846-1895), fondatorul ştiinţei botanice din Româ-
nia. În 1891 a obținut titlul de doctor la Paris. Întors în 
ţară, a fost numit profesor de liceu, din 1924 a devenit 

conferenţiar la Facultatea de Farmacie din Bucureşti, iar din 1927, 
conservator al ierbarului de criptogame aparţinător Institutului Botanic 
din Capitală. S-a ocupat de studiul Zoocecidiilor şi al Mixomicetelor. 
Opera principală a vieţii lui a fost studiul aprofundat al acestor 
organisme şi explorarea ţării în privinţa florei sale micologice. Postum 
i s-a publicat volumul Flora ilustrată a plantelor lemnoase din 
România (1934), excelent manual pentru determinarea acestor plante. 
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PERIDE, Aristide 170 de ani de la naștere 

medic (n. 2 mart. 1848, Bursucani, județul Galați – 
m. 13 mai 1906, Iași) 

A fost întemeietorul şcolii de anatomie şi al 
Institutului de Anatomie din Iaşi. Între anii 1881 şi 
1906 a fost profesor de Anatomie descriptivă şi 
Histologie la Facultatea de Medicină. În sprijinul 

procesului didactic a elaborat o serie de lucrări. A întreţinut strânse 
legături cu Institutele de Anatomie din Paris, Berlin şi Viena, cu care 
a făcut schimburi de informaţii ştiinţifice. A fost membru al 
Societăţii literare Junimea şi al Societăţii de Medici şi Naturalişti din 
Iaşi. 
 
SĂULESCU, Gheorghe 220 de ani de la naștere 

filolog și poet (n. 4 mart. 1798, Roșiești, județul 
Vaslui – m. 6 sept. 1864, Corni-Albești, județul 

Vaslui) 

A fost unul dintre pionierii renaşterii culturale 
din Moldova, primul profesor al Gimnaziului Vasi-
lian din Iaşi, colaborator apropiat al lui Gh. Asachi în 

activitatea de organizare a învăţământului primar şi gimnazial din 
Moldova, autor al unor manuale de largă circulaţie în epocă. Opera 
sa acoperă mai multe domenii: filologie, istorie, arheologie, 
literatură. Ca filolog a susţinut, în spirit latinizant, purificarea limbii 
de elemente nelatine. A publicat volumul Fabule în versuri sau 
Poezii alegorice (1835), în care critică vicii generale precum beţia şi 
zgârcenia. A publicat în revistele vremii studii de lingvistică, lati-
nizante şi puriste, anunţându-se ca un precursor al lui Aron Pumnul, 
precum şi studii de istorie şi folclor. A adunat descântece, publicate 
apoi de Simion Florea Marian. 
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JUNCU, Vasile 115 ani de la naștere 

agronom (n. 5 mart. 1903, Taraclia-Cașcalia, județul 
Tighina – m. 28 apr. 1991, Iași) 

Se poate spune că nu a existat vreo activitate viticolă 
din ultimele decenii ale secolului trecut în care Vasile 
Juncu să nu fi fost, într-un fel sau altul, implicat. El a 
străbătut, în lunga sa carieră, aproape toate provinciile 

româneşti, contribuind prin continua peregrinare la cunoaşterea şcolii şi 
a cercetării viticole naţionale. Activitatea în învăţământul agronomic 
ieşean a început în 1955 şi a durat toată viaţa. A fost primul director al 
Staţiunii de Cercetări Hortiviticole Copou, din 1957. A publicat peste 50 
de lucrări tehnico-ştiinţifice în domeniul viticulturii. 
 
PANU, Gheorghe 170 de ani de la naștere 

scriitor și om politic (n. 9 mart. 1848, Iași – m. 6 
nov. 1910, București) 

Figură marcantă a vieţii politice şi culturale 
româneşti, Gheorghe Panu a rămas în istoria literaturii 
mai ales ca autor al lucrării Amintiri de la Junimea 
din Iaşi, 2 vol. (1908-1910), amplă operă memorialis-

tică despre societatea ieşeană. Spiritul său de observaţie şi arta sa de 
portretist se găsesc şi în volumul Portrete şi tipuri parlamentare 
(1893). A acordat o însemnătate deosebită activităţii jurnalistice, 
înfiinţând, conducând sau redactând numeroase publicaţii, dintre care 
cităm ziarul Lupta (1884-1895) şi revista Săptămâna (1901-1910). 
Ca om politic a fost un înverşunat adversar al regalităţii şi al 
instituţiilor monarhice. 
 
STURDZA, Dimitrie A. 185 de ani de la naștere 

istoric și om politic (n. 10 mart. 1833, Miclăușeni–
Butea, județul Iași – m. 8 oct. 1914, București) 

Membru al Academiei Române, se înscrie la loc 
de frunte în rândul ctitorilor României moderne. Fiu al 
lui Alexandru Sturdza și fost ministru al Moldovei, 
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Dimitrie A. Sturdza a debutat în viaţa politică în postul de secretar al 
Divanului ad-hoc (1857). Apoi, timp de cinci decenii, a desfăşurat o 
bogată activitate socială şi politică, participând efectiv la toate 
evenimentele ce au semnificat piatra de temelie a României moderne. 
A fost timp îndelungat secretar general al Academiei Române, 
contribuind la îmbogăţirea patrimoniului ei, la alcătuirea unei monu-
mentale colecţii de documente politice privind istoria României. A 
abordat problemele financiare ale ţării şi a fost unul dintre creatorii 
Creditului financiar român. A publicat numeroase studii despre 
istoria României. 
 
POPOVICI, Constantin 140 de ani de la naștere 

matematician și astronom (n. 12 mart. 1878, Iași 
– m. 26 nov. 1956, București) 

Membru de onoare al Academiei Române, 
profesor universitar la Iaşi şi Bucureşti, a făcut parte 
din generaţia profesorilor care a început cercetarea 
matematică sistematică la Universitatea Al.I. Cuza. 

Constantin Popovici a contribuit la înfiinţarea Observatorului astro-
nomic din Iaşi (1913), pe care l-a condus în perioada 1913-1938. 
Ulterior, a fost director al Observatorului astronomic din Bucureşti. 
A scris lucrări matematice în domeniul ecuaţiilor funcţionale, ecua-
ţiilor integrale şi sistemelor de ecuaţii diferenţiale. A efectuat studii 
privind distribuţia pulberii cosmice în jurul unei stele, formarea 
cozilor la comete, vârsta sistemului solar, presiunea luminii în 
mecanica cerească. 
 
BREZULEANU, Dan 85 de ani de la naștere 

coregraf (n. 12 mart. 1933, Victoria, județul Iași 
– m. 22 ian. 1999, Iași) 

A fost o prezenţă remarcabilă în lumea baletu-
lui, a dansului cult şi în critica de artă coregrafică 
contemporană. El s-a remarcat pentru felul în care a 

înţeles să impună arta dansului în viaţa artistică a Iaşului, pentru 
tenacitatea şi perseverenţa sa în acest domeniu. A lucrat ca balerin la 
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Opera Română din Iaşi din 1957 până în 1983. În 1979 a fondat 
Balet, prima revistă de coregrafie din istoria publicisticii artistice din 
ţara noastră. În 1992 a iniţiat Festivalul Eurodans, care se desfă-
şoară şi în prezent. 
 
COCEA, Elena 105 ani de la naștere 

chimistă (n. 16 mart. 1913, Negri, județul Bacău –  
m. 30 nov. 1962, Iași) 

A funcţionat la Facultatea de Chimie industrială de 
la Institutul Politehnic Gh. Asachi (1937-1962) şi la 
Institutul de Chimie Petru Poni din Iaşi. A publicat 

peste 40 de lucrări ştiinţifice, care au dus la aplicarea în practică a 
unor forme şi metode noi: folosirea în industrie a uleiurilor eterice 
din frunze de conifere, în domeniul feno-plastelor, al cauciucurilor 
poliuretanice, în domeniul folosirii materiilor prime şi în domeniul 
materialelor plastice cu bor. 
 
OTREMBA, Gustav 185 de ani de la naștere 

medic și compozitor (n. 17 mart. 1833, Cracovia–
Polonia – m. 11 febr. 1891, Iași) 

Stabilit definitiv în Moldova, în 1858, a practicat 
medicina întâi la Hârlău, apoi la Iaşi, ca medic militar, 
având gradul de colonel şi funcţia de medic şef de corp 

de armată în timpul Războiului de Independenţă (1877-1878). A luat 
parte activă la viaţa ştiinţifică şi culturală a Iaşului. A fost membru şi 
preşedinte al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi. A înfiinţat 
Societatea medico-militară din Iaşi (1882). Ca medic a publicat 
numeroase articole şi studii de specialitate. Compozitor de prestigiu a 
creat, împreună cu Eduard Caudella, muzica pentru operetele 
Olteanca şi Hatmanul Baltag, care s-au bucurat de mult succes în 
epocă. A mai compus un număr considerabil de romanţe şi piese 
instrumentale. 
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BUDA, Cezar 110 ani de la naștere 

inginer mecanic (n. 19 mart. 1908, Sascut, județul 
Bacău – m. 27 dec. 1993, Iași) 

A fost unul dintre profesorii de prestigiu ai Facul-
tăţii de Mecanică a Institutului Politehnic Gh. Asachi 
timp de un sfert de veac, între 1949 şi 1974. A abordat 
cu competenţă domeniile automaticii şi ciberneticii, a 

fost preocupat de istoria şi filosofia ştiinţei şi altele. A publicat peste 
70 de lucrări ştiinţifice, iar în 1993 i-a apărut monografia Viaţa şi 
opera lui Ştefan Procopiu. A fost senator P.N.L. de Iaşi şi decan de 
vârstă al Senatului României în primul Parlament din perioada post-
decembristă (1990). 
 
ACIOBĂNIȚEI, Dan 70 de ani de la naștere 

actor (n. 20 mart. 1948, Pitești –  
m. 10 iul. 1996, Iași) 

A slujit scena Teatrului Naţional V. Alecsandri 
din Iaşi timp de peste două decenii (1975-1996). A 
jucat mult, interpretând personaje de prim-plan şi 
personaje secundare, cărora le-a dat greutate cu 

apariţia lui foarte specială, ca statură, ca voce, ca înzestrare scenică. 
În perioada 1992-1996 a fost lector la Facultatea de Teatru a 
Academiei de Arte George Enescu din Iaşi, secţia Arta actorului 
mânuitor de păpuşi şi marionete. 

 
GHIDIONESCU, Vladimir 140 de ani de la naștere 

pedagog (n. 28 mart. 1878, Iași –  
m. 1 sept. 1948, Sibiu) 

A fost primul reprezentant al pedagogiei expe-
rimentale din România. Activitatea sa ştiinţifică 
constituie un jalon în promovarea experimentului 
pedagogic din ţara noastră, concomitent cu crista-

lizarea acestei preocupări pe plan mondial. A fost fondator al 
Asociaţiei Internaţionale de Pedagogie (1906). 
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COSTIN, Miron 385 de ani de la naștere 

cronicar (n. 30 mart. 1633, Iași – m. 18 dec. 
1691, Roman, județul Neamț) 

Continuator direct al cronicarului Grigore 
Ureche (1595-1647) în istoriografia şi în literatura 
română, Miron Costin este autorul Letopiseţului 
Ţării Moldovei de la Aron Vodă încoace (1675), 

povestind evenimentele din istoria Moldovei între anii 1595 şi 1661, 
îndeosebi domnia lui Vasile Lupu, fiind martor şi uneori chiar 
participant la evenimentele povestite, ceea ce face ca opera sa să 
constituie un document de epocă. A mai scris Viaţa lumii (1671-
1673), poem filosofic, De neamul moldovenilor (1686-1691), lu-
crare despre originea romană a poporului român şi câteva opere de 
prezentare a ţărilor româneşti peste hotare, în limba polonă: Cronica 
Țărilor Moldovei şi Munteniei (1677), Istorie în versuri polone 
despre Moldova şi Țara Românească (1684), Cronica Polonă 
(1684). Letopiseţul Țării Moldovei a servit ca izvor de inspiraţie lui 
Mihail Sadoveanu pentru romanul Neamul Şoimăreştilor. 
 
POPESCU, Ștefan 155 de ani de la naștere 

geograf și matematician (n. 30 mart. 1863, 
Râmnicu Sărat, județul Buzău –  

m. 11 sept. 1911, Iași) 

A fost întâiul profesor de Geografie al Univer-
sităţii din Iaşi. Cariera didactică începută în 1891 la 
Târgovişte, a continuat-o la Râmnicu Sărat, Şcoala 

normală Vasile Lupu din Iaşi şi Seminarul Pedagogic Universitar din 
Iaşi. Din 1904 devine profesor universitar. A publicat un curs special 
pentru studenţi, intitulat Metodica geografiei în învăţământul secun-
dar (1906), şi o serie de articole de îndrumare metodică. Teza sa de 
doctorat, intitulată Contribuţii la istoricul formării Văii Oltului 
(1902), este socotită printre primele lucrări de geografie fizică regio-
nală din ţara noastră. A publicat studii originale despre încadrarea 
geografiei ca ştiinţă în ansamblul disciplinelor şi a fost un pionier al 
geografiei economice la noi, mai ales în legătură cu localizarea şi 
distribuirea industriilor (Localizarea industriilor din România). 
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APRILIE 
 
 
 
LAPTEȘ, Titus 115 ani de la naștere 

actor (n. 1 apr. 1903, Iași – m. 16 sept. 1974, 
București) 

A fost distins cu titlul de Artist emerit. Timp de 
23 de ani (1923-1945) a făcut apostolat artistic la Cluj 
şi Timişoara, jucând 135 de roluri în 119 piese de 
teatru antic, clasic şi modern. Apoi, transferat la 

Bucureşti, a evoluat pe scenele Teatrului Naţional şi Teatrului C. 
Nottara. Actor de teatru, Titus Lapteş este prezent şi în 
cinematografie, unde realizează roluri memorabile în cele peste 20 de 
filme, dintre care menţionăm: Nepoţii gornistului (1953), Aproape 
de soare (1961), Neamul Şoimăreştilor (1965), Aventuri la Marea 
Neagră (1972). 
 
GIOSAN, Traian 95 de ani de la naștere 

inginer mecanic (n. 1 apr. 1923, Albești, județul 
Vaslui – m. 16 nov. 1990, Iași) 

Profesor şi om de ştiinţă remarcabil, care şi-a 
dedicat întreaga activitate şcolii de energetică din 
Iaşi. Şi-a început activitatea didactică universitară în 
1949, la Facultatea de Electromecanică a Institutului 

Politehnic Gh. Asachi, unde a funcţionat până în 1988. A contribuit 
la realizarea Laboratorului de Centrale şi reţele electrice (1950), 
primul de acest fel din ţară. A desfăşurat şi muncă de cercetare, 
concretizată în aproape 20 de lucrări de referinţă în domeniu. 
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SIMON, Bernadeta 90 de ani de la naștere 

artist liric (n. 1 apr. 1928, Valea Seacă, județul 
Bacău – m. 9 oct. 1994, Iași) 

Posesoare a unui glas egal pe toată întinderea sa 
din grav la acut, bine timbrat, soprana degaja totodată 
o anumită căldură, ceea ce i-a permis să redea cu 
uşurinţă sensurile multor partituri de operă. În 1957 a 

devenit solistă a Operei Române din Iaşi, unde a evoluat până în 1992. 
De la rolurile cu caracter dramatic pentru soprană, la cele cu caracter 
liric, toate au fost interpretate cu aceeaşi înălţime şi talent. Între anii 
1966 şi 1968 a fost asistentă la Catedra de Canto a Facultăţii de 
Muzică din Iaşi. 
 
CAPȘA, Scarlat 180 de ani de la naștere 

scriitor (n. 8 apr. 1838, Iași – m. 26 mart. 1870, 
Pisa-Italia) 

Membru, din 1865, al Societăţii literare Junimea 
din Iaşi, Scarlat Capşa s-a bucurat de prietenia lui 
Iacob Negruzzi, Nicolae Gane, Vasile V. Pogor, Mihail 
D. Cornea şi alţii. A colaborat, cu preponderenţă, la 

revista Convorbiri literare, organul de presă al Junimii. S-a mani-
festat în viaţa literară ieşeană ca poet şi dramaturg. Demnă de reţinut 
este fantezia dramatică într-un act intitulată Îndoială şi Realitate, 
proverb în genul celor scrise de Iacob Negruzzi. 
 
CLAUDIAN, Alexandru 120 de ani de la naștere 

sociolog și poet (n. 8 apr. 1898, Cernavoda, județul 
Constanța – m. 16 oct. 1962, Iași) 

Ieşean prin adopţie, stabilit aici în 1929, Alexan-
dru Claudian a funcţionat la Universitatea Al.I. Cuza 
aproape două decenii, la Facultatea de Litere şi 
Filosofie. Între 1948 și 1952 a fost profesor la Catedra 

de Psihologia copilului de la Facultatea de Medicină din Iaşi, iar în 
perioada 1954-1962, cercetător ştiinţific la Filiala din Iaşi a Acade-
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miei Române, secţia de Istorie literară şi filologie. Cariera didactică 
universitară, îmbinată cu studiul şi cercetarea ştiinţifică, i-au permis 
elaborarea unor valoroase lucrări, dintre care cităm: Cercetări 
filosofice şi sociologice (1935), Originea socială a filosofiei lui 
Auguste Comte (1936), Colectivismul în filosofia lui Platon (1936), 
Cunoaştere şi suflet (1940) ş.a. Teoreticianul care  ne-a lăsat cele 
mai profunde şi valoroase lucrări de sociologia ideilor şi de 
sociologia literaturii, a fost şi un poet original. El a preferat, în 
genere, versul aşa-zis clasic şi a rămas partizanul unei poezii 
confesive, de intimitate intelectuală şi sufletească. Postum (1972), 
sub titlul Senin, i s-a tipărit o selecţie din vasta moştenire lirică 
rămasă în manuscris. 
 
RAȘCU, Gheorghe M. 130 de ani de la naștere 

geograf și publicist (n. 11 apr. 1888, Iași – m. 11 
oct. 1962, Iași) 

Excelent profesor de geografie şi autor de manuale 
didactice, iscusit cercetător al ţinutului basarabean ca şi 
al altor ţinuturi româneşti, el a fost şi un remarcabil pu-

blicist. A funcţionat, timp de două decenii, ca profesor de geografie la 
Seminarul Teologic şi la Liceul Militar din Chişinău (1920-1940). 
Pedagog de excepţie, a publicat numeroase recenzii, cronici muzicale, 
studii istorico-geografice etc. Cele mai valoroase dintre lucrările sale 
tipărite s-au dovedit a fi manualele de geografie apărute în 11 ediţii. 
 
LOGHIN, Octavian 85 de ani de la naștere 

jurist (n. 14 apr. 1933, Rădăuți, județul Suceava – 
m. 14 mai 1994, Iași) 

Personalitate didactică şi ştiinţifică, el a funcţi-
onat la Facultatea de Drept a Universităţii din Iaşi, în 
perioada 1956-1994. A fost decan al Facultăţii de 

Drept şi prorector al Universităţii Al.I. Cuza. A publicat cursuri, 
manuale şi monografii de specialitate. De asemenea, este autorul 
unui număr de 29 de studii şi articole, în care au fost abordate 
probleme din domeniul criminologiei și dreptului penal. 
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SUȚU, Rodica 105 ani de la naștere 

muziciană (n. 15 apr. 1913, Iași – m. 8 mai 1979, 
București) 

Fiică a publicistului Rudolf Suţu, a desfăşurat o 
îndelungată activitate interpretativă şi didactică în 
calitate de pianistă-solistă şi maestru de sunet la 

Radiodifuziunea Română (1937-1955), profesoară de pian la Liceul 
nr. 2 (1959-1968) şi conferenţiar la clasa de pian la Institutul Peda-
gogic din Bucureşti (1963-1966). Concertele sale ca pianistă, mai 
ales din creaţia franceză, au marcat veritabile revelaţii ale unor 
pagini muzicale inedite. A scris majoritatea lucrărilor sale pentru 
pian. Pe lângă un mare număr de piese scurte, lista compoziţiilor ei 
pentru acest instrument cuprinde două Sonate (1950, 1954), o Baladă 
(1957), un Rondo (1953). A compus lieduri pe versuri de Eminescu 
şi Otilia Cazimir. A scris muzică destinată teatrului pentru păpuşi. A 
fost membră a Uniunii Compozitorilor din România. 
 
FEIDER, Zicman 115 ani de la naștere 

zoolog (n. 17 apr. 1903, Roman, județul Neamț –  
m. 27 sept.1979, Iași) 

A fost primul profesor de zoologia vertebratelor 
la Universitatea din Iaşi şi creator al şcolii de 
Acarologie din ţara noastră. A publicat peste 170 de 
lucrări ştiinţifice în domeniul zoologiei. A făcut parte 

din colectivul de redacţie al revistei Acarologia, din Franţa. 
 
ROZMARIN, Gheorghe 90 de ani de la naștere 

inginer chimist (n. 17 apr. 1928, Zubrești, județul 
Lăpușna – m. 7 mart. 1997, Iași) 

În 1955 a fost numit la Catedra de Celuloză şi 
Hârtie de la Institutul Politehnic Gh. Asachi din Iaşi, 
unde şi-a desfăşurat activitatea didactică şi ştiinţifică 

până la trecerea sa în eternitate. A publicat şapte cursuri şi îndrumare 
de laborator. Contribuţiile sale ştiinţifice s-au materializat în circa 
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200 de lucrări, care se referă la chimia stufului, chimia speciilor de 
foioase şi tropicale, valorificări de substanţe vegetale etc. 
 
CALINICENCO, Nicolae 110 ani de la naștere 

fizician (n. 19 apr. 1908, Cacenauca, județul Orhei 
– m. 16 iun. 1997, Iași) 

A desfăşurat o vastă şi îndelungată activitate 
didactică pe parcursul a peste patru decenii (1931-
1973), la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii Al.I. 
Cuza şi la Facultatea de Mecanică a Institutului 

Politehnic Gh. Asachi din Iaşi. A avut preocupări ştiinţifice în mai 
multe domenii ale Fizicii, concretizate în peste 70 de lucrări 
originale. A fost prorector la Universitatea cultural-ştiinţifică (1949-
1979). 
 
SPĂTĂRELU, Vasile 80 de ani de la naștere 

compozitor (n. 21 apr. 1938, Tâmna, județul Caraș-
Severin – m. 24 mart. 2005, Iași) 

Din anul 1963 şi până la sfârşitul vieţii sale a fost 
profesor la catedra de Contrapunct şi forme muzicale la 
Conservatorul George Enescu din Iaşi, contribuind la 
dezvoltarea şi consolidarea învăţământului muzical din 

capitala Moldovei. Concomitent cu munca la catedră a desfăşurat o 
intensă şi îndelungată activitate componistică. Din creaţia sa notăm 
şase piese simfonice, cinci lucrări vocal-simfonice, piese pentru 
muzică de cameră, nouă compoziţii de muzică instrumentală, lieduri, 
muzică vocală, colinde, coruri mixte etc. Remarcându-se ca unul 
dintre cei mai prolifici compozitori ieşeni, a fost distins cu 
importante premii ale Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din 
România şi ale Academiei Române. 
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DOBRINESCU, Valeriu Florin 75 de ani de la naștere 

istoric (n. 25 apr. 1943, Ianca–Sat, județul Brăila – 
27 dec. 2003, Pitești) 

A fost profesor doctor la Facultatea de Litere şi 
Istorie din Craiova, profesor asociat la Universitatea 
Petre Andrei din Iaşi, membru al Colegiului de re-
dacţie al revistei Romanian Civilization (Iaşi, 1996), 

conducător de doctorat etc. Din 1971 a lucrat ca cercetător la Insti-
tutul de Istorie şi Arheologie A.D. Xenopol din Iaşi, iar în perioada 
1992-1995, la Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană din Iaşi. A 
colaborat la principalele reviste de specialitate din Iaşi şi din ţară. 
Activitatea ştiinţifică s-a concretizat în 22 de volume, 54 de colabo-
rări la volume şi peste 200 de articole cu tematică istorică. Direcţiile 
predilecte de cercetare au vizat politica externă a României şi 
relaţiile ei cu marile puteri din secolul trecut, precum şi rolul 
românilor în istoria universală. În perioada 1985-1995 a fost membru 
al Comisiei de istorie a raporturilor internaţionale din Milano-Italia. 
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MAI 
 
 
 
ORLOVSCHI, Nicolae  95 de ani de la naștere 

inginer constructor (n. 1 mai 1923, Atachi, județul 
Soroca – m. 20 apr. 1995, Iași) 

Închinându-şi întreaga viaţă formării multor 
generaţii de ingineri constructori, dezvoltării concep-
telor de calcul a structurilor de inginerie civilă şi 

introducerii în practica construcţiilor din ţara noastră a rezultatelor 
cercetării ştiinţifice proprii, el a rămas în istoria învăţământului 
tehnic de construcţii o figură remarcabilă. A fost profesor al Facul-
tăţii de Construcţii a Institutului Politehnic Gh. Asachi din Iaşi timp 
de peste 35 de ani. A publicat 8 cursuri şi manuale universitare şi 140 
de studii şi comunicări de specialitate. 
 
ANDRIEȘESCU, Ioan  130 de ani de la naștere 

arheolog (n. 2 mai 1888, Iași – m. 17 dec. 1944, 
București) 

Membru corespondent al Academiei Române, 
este considerat ctitorul preistoriei din România şi 
organizatorul primei catedre universitare consacrate 

acestei noi ştiinţe. A fost profesor la universităţile din Iaşi şi Bucu-
reşti și director al Muzeului Naţional de Antichităţi. A publicat circa 
50 de lucrări ştiinţifice originale, care au contribuit la promovarea 
cercetărilor în domeniul arheologiei comunei primitive pe teritoriul 
României. A depus o activitate susţinută pe teren în Dobrogea, 
Oltenia şi Câmpia Română. 
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GANCEVICI, Corneliu  130 de ani de la naștere 

medic (n. 4 mai 1888, Dorobanțu, județul 
Teleorman – m. 11 dec. 1962, Botoșani) 

Slujitor devotat al medicinei româneşti, cunoscut 
ftiziolog, a organizat şi condus cu competenţă aproape 
trei decenii Sanatoriul T.B.C. Bârnova din judeţul Iaşi 

(1922-1952), situându-l printre cele mai prestigioase aşezăminte de 
sănătate publică din Moldova şi din ţară. Prin articolele publicate, 
prin numeroase conferinţe şi broşuri, a făcut cunoscute cauzele care 
duc la îmbolnăvire şi modul de prevenire şi combatere a 
tuberculozei. 
 
MACOVEI, George  90 de ani de la naștere 

actor (n. 9 mai 1928, Iași – m. 4 oct. 1996, Iași) 

Nume marcant al Teatrului Naţional V. Alecsandri 
din Iaşi, a iubit cu patimă şi a slujit cu dăruire scena 
ieşeană. A urmat pilda marilor săi înaintaşi, a actorilor 
din generaţia de aur a Iaşului, făcând legătura între 

trecutul şi prezentul teatrului ieşean. În perioada 1946-1989 a dat 
viaţă scenică mai multor sute de personaje din dramaturgia naţională 
şi universală, roluri din toate genurile: teatru de proză, revistă, 
operetă etc. În ultima parte a vieţii a lucrat ca actor, regizor şi 
director artistic la Teatrul Luceafărul din Iaşi. 
 
ANDRIESCU-BOGDAN, Nicolae 160 de ani de la naștere 

istoric și publicist (n. 10 mai 1858, Iași – m. 17 apr. 
1939, Iași) 

Autorul primei monografii documentate despre 
Iaşi (Oraşul Iaşi, odinioară şi astăzi, 1904), este 
cunoscut mai cu seamă prin amintirile despre Ion 
Creangă şi Mihai Eminescu. A avut o activitate publi-

cistică vastă şi diversă. A scris numeroase studii istorice, literare, 
artistice, lucrări literare originale: poezii, nuvele, piese de teatru şi 
traduceri. Este editorul câtorva reviste cu caracter literar, artistic şi 
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social. A publicat lucrări de istorie care cuprind o vastă informaţie 
documentară şi iconografică despre oraşul Iaşi şi instituţiile sale, 
dintre care merită menţionate: Societatea medico-naturală şi 
Muzeul istorico-natural din Iaşi; Călăuza oraşului Iaşi; Din 
trecutul comerţului moldovenesc şi mai ales a celui ieşean; Cel mai 
nou ghid al Iaşului. 
 
PROTOPOPESCU, Constantin  115 ani de la naștere 

actor (n. 11 mai 1903, Iași – m. 17 aug. 1977, Iași) 

Într-o carieră artistică de patru decenii (1925-
1965) pe scena Teatrului Naţional din Iaşi, el a 
realizat sute de roluri mari şi mici, integrându-se 
acelei distinse şi valoroase pleiade de actori din care 

au făcut parte Aurel Ghiţescu, C. Ramadan, George Popovici, N. 
Şubă, Eliza Nicolau sau Miluţă Gheorghiu. S-a afirmat cu aceeaşi 
dezinvoltură în piese clasice şi moderne, în dramă, comedie, 
melodramă şi operetă. 
 
NICOLAU, Constantin I.  145 de ani de la naștere 

matematician (n. 14 mai 1873, Iași – m. 11 mart. 
1947, Iași) 

Doctor în matematici la Universitatea Sorbona 
din Paris (1912), a funcţionat la Universitatea ieşeană 
ca profesor de Matematici generale şi Geometrie, 
între anii 1912 și 1938. Anterior a fost profesor la o 

serie de licee din Caracal, Târgovişte, Câmpulung Muscel, Piatra 
Neamţ, Turnu Severin şi Râmnicu Sărat. În activitatea ştiinţifică, C.I. 
Nicolau nu a abordat un singur domeniu matematic. Deşi cu pregă-
tire pentru Astronomie şi Mecanică Cerească, el a abordat şi 
domeniile teoriei numerelor, algebrei şi analizei matematice. 
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MATYUS, Nicolae  80 de ani de la naștere 

pictor (n. 14 mai 1938, Jibou, județul Cluj – m. 29 
ian. 1981, Iași) 

Activitatea lui creatoare nu a durat decât două 
decenii. Răpus în plină activitate didactică şi artistică, 
el a rămas pentru totdeauna în pământul generos al 

Moldovei şi în sufletele iubitorilor de artă. A funcţionat la Conser-
vatorul George Enescu, la Secţia de Arte plastice. Paralel cu munca 
la catedră, a desfăşurat o susţinută activitate de creaţie. În afară de 
artă monumentală, a realizat pictură de şevalet, impunându-se prin 
creaţii de aleasă calitate artistică. A realizat peisaje, naturi statice, 
portrete şi în special compoziţii. 
 
BALMUȘ, Constantin I.  120 de ani de la naștere 

filolog (n. 25 mai 1898, Murgeni, județul Vaslui –   
m. 13 iul. 1957, Geneva-Elveția) 

Membru al Academiei Române, unul dintre ele-
niştii de seamă, a fost profesor la Catedra de Limbă 
Latină (1932-1957) şi decan al Facultăţii de Litere de 
la Universitatea din Iaşi, conducător al Seminarului de 

limba şi literatura greacă din acelaşi oraş, iar din 1948 s-a transferat 
la Universitatea Bucureşti, unde a îndeplinit şi funcţia de rector al 
acesteia (1950-1953). Principalele domenii abordate de Constantin 
Balmuş au fost istoria literaturii, istoria culturii și istoria antică. Fiind 
unul dintre cei mai de seamă susţinători ai culturii clasice la noi, 
Constantin Balmuş a publicat interesante cercetări dedicate literaturii 
elene şi latine (Tehnica povestirii la Plutarh, Tratatul despre sublim 
al lui Demetrios, Poetica lui Aristotel, Tucidide, concepţia şi 
metoda sa istorică). Cercetările sale de stilistică şi artă literară i-au 
adus consacrarea pe plan european. 
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ȘIADBEI, Vintilă Gh.  120 de ani de la naștere 

matematician și astronom (n. 27 mai 1898, 
Fălticeni, județul Suceava – m. 27 apr. 1944, Zlatna, 

jud. Alba) 

Mare pedagog şi om de ştiinţă, iniţiatorul şcolii 
ieşene de astronomie, el a onorat Facultatea de Ştiinţe 
din Iaşi pe parcursul a aproape două decenii. A publicat 

aproape 30 de lucrări ştiinţifice şi mai multe articole de popularizare. 
Lucrările lui se referă la meteoriţi, comete, stele şi la statistica 
orbitelor cometare. A fost membru în Comitetul Naţional de Astro-
nomie din Bucureşti. 
 
NEGRU, Radu  85 de ani de la naștere 

critic de artă (n. 27 mai 1933, Cernăuți – m. 11 
mart. 1997, Iași) 

Personalitate a Iaşului intelectual şi artistic timp 
de aproape 40 de ani a însoţit arta plastică ieşeană, 
debutul multor artişti fiind legat de prezenţa şi 
aprecierile sale pertinente. Timp de trei decenii (1965-

1997) a fost titularul cursurilor de Estetică şi Artă contemporană la 
Universitatea ieşeană şi Academia de Arte George Enescu. De la 
debutul în publicistica de artă (1954) şi până la sfârşitul vieţii a 
publicat peste 1100 de cronici plastice, eseuri şi studii de specialitate. 
A scris despre toţi pictorii, sculptorii şi graficienii din Moldova, 
câştigându-şi un binemeritat loc în galeria celor care au contribuit la 
afirmarea şi cunoaşterea vieţii artistice din nord-estul ţării. 
 
OBREJA, Alexandru  110 ani de la naștere 

geograf (n. 28 mai 1908, Gugești, județul Vaslui –     
m. 1 oct. 1985, Iași) 

Şi-a dedicat întreaga viaţă geografiei, ştiinţei şi 
învăţământului universitar ieşean. În 1949 a fost înca-
drat la catedra de Geografie a Universităţii Al.I. Cuza, 

unde a lucrat până în 1973. A predat cursurile de Istoria geografiei, 
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Geografia economică a lumii, Toponimie, Metodica predării geogra-
fiei. În sprijinul procesului de învăţământ, a publicat o serie de studii 
şi manuale. Activitatea sa ştiinţifică s-a materializat în peste 70 de 
lucrări, între care un foarte util Dicţionar geografic al judeţului Iaşi 
(Junimea, 1973). 
 
PENDEFUNDA, Gheorghe  95 de ani de la naștere 

medic (n. 29 mai 1923, Ungheni-Basarabia – m. 5 
nov. 1999, Iași) 

Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din 
România, a condus Clinica Neurologică a Spitalului 
Socola din Iaşi (1954-1972), apoi a funcţionat ca şef 

al Clinicii de Neurologie din noul Spital de Neurologie, Neurochirur-
gie şi Oftalmologie (1972-1993), la a cărui înfiinţare şi organizare a 
contribuit din plin. În perioada celor peste 40 de ani cât a condus 
neurologia ieşeană, a reuşit să formeze şi o reţea de neurologi în 
întreaga Moldovă. Activitatea didactică și asistenţa medicală au fost 
completate de cercetarea ştiinţifică – şi nu este domeniu al Neuro-
logiei care să nu-i fi trezit interesul. A publicat lucrări monografice, 
ca prim autor sau în colaborare, şi un număr impresionant de studii, 
articole, note şi comunicări. 
 
VĂLU, Florin  95 de ani de la naștere 

inginer textilist (n. 29 mai 1923, Coteana, județul 
Olt – m. 14 mai, 1994, Coteana, jud. Olt) 

Timp de peste patru decenii a onorat Universi-
tatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi ca profesor şi 
cercetător în specialitatea Tehnologie Chimică Textilă. 
A editat 15 cursuri şi manuale de specialitate. Activi-

tatea de cercetare ştiinţifică s-a concretizat în elaborarea a peste 200 
de lucrări, 27 de brevete de invenţie, 5 inovaţii, 185 de referate, 27 
de prototipuri de aparate şi dispozitive de laborator, de concepţie 
proprie, proiectate, construite şi experimentate în laboratoarele Cate-
drei de Tehnologie Chimică Textilă. 
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IUNIE 
 
 
 
POPESCU, Ștefan  130 de ani de la naștere 

biolog (n. 2 iun. 1888, Colacu, județul Dâmbovița – 
m. 4 mai 1961, Iași) 

Activitatea sa reprezintă o contribuţie valoroasă 
la dezvoltarea geneticii şi ameliorării plantelor în 
România. A absolvit Facultatea de agronomie a Uni-

versităţii din Iaşi (1915) şi a trecut doctoratul în fiziologia plantelor 
(1926) iar în 1927 a devenit profesor universitar. A organizat şi 
condus catedra de Genetică şi ameliorarea plantelor de la Facultatea 
de Agronomie din Iaşi. De-a lungul a peste trei decenii de activitate 
didactică şi ştiinţifică a organizat, condus sau colaborat la înfiinţarea 
şi dezvoltarea Staţiunilor de ameliorare a plantelor Iaşi şi Târgu 
Frumos. A colaborat la înfiinţarea a şase unităţi de cercetare ştiinţi-
fică în Moldova. A acordat o deosebită atenţie studiului sistematicii 
şi geneticii populaţiilor locale de plante de cultură. A publicat nume-
roase studii şi lucrări în probleme fundamentale ale geneticii şi 
ameliorării plantelor. 
 
RALEA, Radu  110 ani de la naștere 

chimist (n. 8 iun. 1908, Bârlad, județul Vaslui – m. 30 
oct. 1966, Iași) 

A funcţionat ca profesor la Universitatea Al.I. Cuza 
şi Institutul Politehnic Gh. Asachi din Iaşi. A amenajat, 
pentru prima oară la Iaşi, un laborator de lucru cu 

izotopi radioactivi. De asemenea, a organizat Laboratorul de Radio-
chimie de la Facultatea de Chimie. Împreună cu academicianul Radu 
Cernătescu a înfiinţat şcoala română de polarografie. A publicat 
peste 70 de lucrări ştiinţifice din domeniul chimiei anorganice, chi-
miei analitice şi chimiei fizice. 
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MIRONESCU, I. I. (Eugen)  135 de ani de la naștere 

medic și scriitor (n. 13 iun. 1883, Tazlău, județul 
Neamț – m. 22 iul. 1939, Tazlău, județul Neamț) 

Format ca prozator în cercul Vieţii româneşti sub 
îndrumarea lui Garabet Ibrăileanu, I.I. Mironescu a 
rămas legat toată viaţa de această publicaţie literară, 
care i-a influenţat întreaga perioadă ieşeană (1906-

1933). Scrierile sale, cu subiecte din viaţa satului, au caracter 
memorialistic şi anecdotic. Opera sa originală este reprezentată de 
două volume: Oameni şi vremuri (1920) şi Într-un colţ de rai 
(1930). A fost profesor la Facultatea de Medicină din Iaşi aproape 
două decenii (1921-1939). Opera sa ştiinţifică cuprinde cercetări în 
domeniul dermatologiei şi al imunologiei. 
 
POGONAT, Alexandru  110 ani de la naștere 

poet (n. 13 iun. 1908, Iași – m. 8 aug. 1941, Vesselja-
Ucraina) 

Fiu al profesorului universitar Petre A. Pogonat, 
avocat şi prefect al judeţului, a fost tatăl cunoscutei 
actriţe Margareta Pogonat. Alexandru Pogonat s-a stins 

din viață de tânăr şi n-a reușit să dea culturii tot ceea ce ar fi putut. A 
practicat avocatura în oraşul natal timp de aproape un deceniu. S-a 
manifestat ca poet, prozator şi dramaturg. Deşi a avut multiple 
preocupări, posteritatea l-a receptat ca poet. Postum i-a apărut 
volumul Sfat de taină (1942), care cuprinde balade, sonete, cântece, 
cronici rimate, traduceri în versuri, epigrame, precum şi schiţe, 
nuvele, articole de polemică ziaristică etc. 
 
HÂRTOPEANU, Petru  105 ani de la naștere 

pictor (n. 15 iun. 1913, Hulub-Dângeni, județul 
Botoșani – m. 22 mart. 2001, Freiburg-Germania) 

Format în spaţiul spiritual al Iaşului interbelic, sub 
îndrumarea profesorului şi pictorului N.N. Tonitza, Petru 
Hârtopeanu a fost coleg şi prieten cu Ion Irimescu, 
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Corneliu Baba, Călin Alupi, Iftimie Bârleanu şi alţi intelectuali 
ieşeni, de care s-a simţit legat sufleteşte. A debutat ca pictor în 1933 
cu o expoziţie personală la Dorohoi. De-a lungul anilor a organizat 
aproape 20 de expoziţii personale și a participat la numeroase 
expoziţii de grup din ţară şi de peste hotare. A creat peste 1500 de 
lucrări, în special peisaje. Aflat o vreme sub influenţa lui N.N. 
Tonitza, a pictat lucrări cu implicaţii sociale. Cu nostalgie pentru 
mediul rural, s-a întors la peisajul de câmp şi de pădure din Iaşi, 
Suceava, Mangalia etc. A realizat şi portrete, flori, naturi statice etc. 
Lucrările sale se găsesc în colecţii particulare şi muzee din România, 
Italia, Canada, Bulgaria şi altele. Un timp (1937-1949) a lucrat ca 
profesor de desen în învăţământul secundar, iar din 1962 a devenit 
cadru didactic universitar la Facultatea de Arte Plastice din Iaşi. În 
anul 1975 a părăsit România, stabilindu-se în R.F.G. 
 
OPRIȘOR, Simion  115 ani de la naștere 

inginer electrotehnic (n. 18 iun. 1903, Ocna Sibiului, 
județul Sibiu – m. 29 oct. 1991, Iași) 

Specialist de valoare din prima generaţie de ener-
geticieni ai ţării, şi-a închinat viaţa energeticii şi şcolii 
de energetică din Iaşi. A activat la Institutul Politehnic 

Gh. Asachi din 1959 până în 1979. 
 
GEORGESCU, George I. M.  75 de ani de la naștere 

medic (18 iun. 1943, Timișoara – 30 oct. 2005, Iași) 

Cardiolog de renume, a fost un creator de şcoală 
medicală la Iaşi şi mentor a numeroase generaţii de 
studenţi şi medici. A lucrat ca intern la Spitalul Sf. 
Spiridon din Iaşi, unde a parcurs toate treptele ierarhiei 

medicale, până la cea de medic primar cardiolog (1990). Concomi-
tent a funcţionat în învăţământul medical universitar, devenind în 
1995 profesor. În 1984 a obţinut titlul de doctor în ştiinţe medicale, 
specialitatea cardiologie. Paralel cu activitatea clinică şi didactică, 
s-a ocupat de cercetarea ştiinţifică în domeniul cardiologiei. Este 
autor sau coautor la 9 tratate, monografii şi cursuri universitare. S-a 
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preocupat de cele mai dificile domenii de cercetare ale cardiologiei 
moderne. A contribuit la proiectarea, organizarea şi înfiinţarea, în 
1997, a centrului de Cardiologie Iaşi, pe care l-a condus ca director 
până la trecerea sa în nefiinţă. În anul 2003 i s-a conferit titlul de 
Doctor Honoris Causa al Universităţii Ovidius din Constanţa, iar în 
2004, pe cel de Fellow of the European Society of Cardiology. De 
asemenea, a primit o serie de înalte premii şi distincţii ştiinţifice, în 
ţară şi în străinătate. 
 
OLCESCU, Paul  90 de ani de la naștere 

jurist (n. 19 iun. 1928, Iași – m. 5 apr. 2000, Iași) 

A funcţionat la Facultatea de Drept a Universi-
tăţii ieşene din 1958 până în 1990, la disciplinele de 
Drept internaţional public şi Drept financiar. Între 
anii 1978 și 1981 a fost prodecan al Facultăţii de 

Drept. Dintre lucrările sale ştiinţifice se detaşează tratatul Drept 
financiar (1981, 1999). 
 
ZOLYNEAC, Corneliu  90 de ani de la naștere 

biolog (n. 19 iun. 1928, Pașcani, județul Iași – m. 16 
oct. 1985, Iași) 

Este un nume de rezonanţă al biologiei româ-
neşti, distins profesor şi prestigios cercetător în dome-
niul Geneticii. Activitatea didactică şi-a desfăşurat-o 
la disciplina Biologie şi genetică a Facultăţii de 

Biologie din cadrul Universităţii Al.I. Cuza, pe durata a trei decenii. 
În sprijinul procesului de învăţământ a elaborat 11 cursuri universi-
tare, a realizat peste 120 de lucrări ştiinţifice, axate pe probleme de 
Genetică, în special de Radiogenetică, care-l situează printre 
specialiştii de frunte ai ţării. 
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POMPILIU, Miron  170 de ani de la naștere 

scriitor și folclorist (n. 20 iun. 1848, Ștei, județul 
Bihor – m. 19 nov. 1897, Iași) 

Unul dintre cei mai activi membri ai societăţii 
Junimea din Iaşi, colaborator permanent al revistei 
Convorbiri literare, în paginile căreia a publicat 
poezii de inspiraţie populară, culegeri de folclor şi 

traduceri din literatura germană. A fost culegător de poezie populară, 
teoretician al folclorului, autor de basme şi de studii asupra vieţii şi 
limbii românilor din Moldova şi din Crişana. Profesor la diferite 
şcoli din Iaşi, a scris articole şi studii pedagogice, precum şi manuale 
didactice, apreciate în epocă. 
 
ASANDEI, Neculai  90 de ani de la naștere 

inginer chimist (n. 21 iun. 1928, Timișești, județul 
Neamț – m. 15 febr. 1999, Iași) 

Membru corespondent al Academiei Române, 
profesor şi cercetător, s-a dedicat cu profesionalism 
timp de 45 de ani şcolii superioare şi ştiinţei româneşti. 

În cadrul Institutului Politehnic Gh. Asachi din Iaşi a parcurs întreaga 
ierarhie universitară, la Facultatea de Chimie Industrială şi la Facul-
tatea de Textile. Timp de peste un sfert de veac a lucrat şi ca şef de 
sector, ulterior consilier ştiinţific, la Institutul de Chimie Petru Poni. 
A fost profesor-invitat la instituţii academice din Cehoslovacia, Cuba 
şi China. Cercetarea sa ştiinţifică, teoretică şi aplicată s-a materializat 
în peste 200 de lucrări publicate în reviste de specialitate din ţară şi 
străinătate. În principal a adus contribuţii originale în domeniul poli-
merilor naturali şi sintetici. Aportul lui la afirmarea şcolii româneşti 
de celuloză, hârtie şi fibre în planul didactic şi al cercetării ştiinţifice 
a fost apreciat în ţară şi în străinătate. 
 
 
 
  

 51 



IONESCU DE LA BRAD, Ion  200 de ani de la naștere 

agronom, economist și statistician (n. 24 iun. 
1818, Roman, județul Neamț – m. 16 dec. 1891, 

Brad, județul Bacău) 

Membru de onoare al Academiei Române, 
întemeietor al ştiinţelor agricole din România, luptător 
neobosit şi consecvent pentru ridicarea socială şi 

economică a ţărănimii, apărător al intereselor civice, el a lăsat 
posterităţii imaginea omului care s-a dedicat cu toată pasiunea tradu-
cerii în viaţă a convingerilor sale sociale. A pus bazele primelor 
cursuri de agronomie la Academia Mihăileană (1842). A înfiinţat şi 
condus Jurnalul de agricultură (1857-1859). Devenind sfetnic al 
domnitorului Al.I. Cuza, Ion Ionescu de la Brad a fost numit inspec-
tor general de agricultură (1864), însărcinat cu controlul aplicării 
Legii Rurale. Până în 1869, cât a ocupat această funcţie, el a 
desfăşurat o vastă şi multilaterală activitate de agronom, economist, 
statistician, profesor şi publicist. A publicat monografiile Agricul-
tura judeţului Dorohoi (1866), Agricultura judeţului Mehedinţi 
(1868) şi Agricultura judeţului Putna (1869), lucrări de mari 
proporţii, care constituie şi primele studii de cercetare sociologică. A 
mai publicat Manualul de agricultură (1870), primul de acest fel de 
la noi. Rămâne în istorie prin utilizarea cercetărilor sale în 
organizarea noii orientări tehnice în agricultura ţării. 
 
ZOSIN, Panait  145 de ani de la naștere 

medic (n. 27 iun. 1873, Gorbănești, județul 
Botoșani – m. 1942, Iași) 

A avut un rol important în dezvoltarea Şcolii de 
Psihiatrie din Iaşi. Profesor la Facultatea de Medi-
cină ieşeană, autor a numeroase lucrări de psihiatrie, 
balneologie, medicină socială etc., s-a afirmat ca o 

personalitate de seamă a medicinei româneşti. În mod deosebit s-a 
preocupat de problemele medicinei sociale. A desfăşurat o prodi-
gioasă muncă social-politică. 
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IULIE 
 
 
 
BOTEZ, Demostene  125 de ani de la naștere 

scriitor (n. 2 iul. 1893, Hulub-Trușești, județul 
Botoșani – m. 18 mart. 1973, București) 

Membru corespondent al Academiei Române, 
format în cercul Vieţii româneşti din Iaşi, a devenit 
un reprezentant de seamă al literaturii române. Poe-
zia sa elegiac-sentimentală la început devine apoi o 

lirică de revoltă socială. Ca prozator, este autorul unor romane cu 
caracter psihologic şi social, cu puternice accente umanitariste. Proza 
sa memorialistică relevă un observator de mare fineţe (Memorii, 2 
vol., 1970, 1972). A publicat multă literatură pentru copii şi a 
desfăşurat o bogată activitate de traducător. Şi-a închinat cei mai 
frumoşi, generoşi şi entuziaşti ani Iaşului. Pe aceste meleaguri a 
locuit trei decenii, dar s-a considerat toată viaţa legat de oraşul 
tinereţii sale, a debutului literar şi al marilor împliniri literare şi 
spirituale. 
 
STATI, Petre  115 ani de la naștere 

scriitor (n. 8 iul. 1903, Tăutești, județul Iași – m. 29 
nov. 1978, Iași) 

Apreciat de George Călinescu ca interpret corect din 
lirica latină şi poet de tip clasic, Petre Stati a fost un 
cărturar de prestigiu în peisajul culturii ieşene interbelice. 
A colaborat la numeroase reviste şi ziare cu poezii 

originale, articole critice, traduceri din autori clasici latini în versuri. 
Dintre articolele şi studiile publicate de-a lungul anilor, o parte au fost 
adunate în volumul Poteci albastre (1940). Ca poet, a debutat editorial 
cu volumul Icoane de lumină (1936). Au urmat Strofe pentru veac 
nou (1937), Licăriri de stele (1938), Cartea darurilor (1939), Arcade 
peste veac (1940), Talaz spre veac nou (1940) şi Chemarea soarelui 
(1943). A studiat şi a tradus din lirica latină antică. 
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NEAGOE, Ion  85 de ani de la naștere 

pictor (n. 8 iul. 1933, Curtea de Argeș, județul 
Argeș – m. 20 oct. 1991, Iași) 

Argeşean de obârşie, dar integrat organic şi total 
spiritualităţii ieşene, el şi-a mărturisit ataşamentul faţă 
de capitala Moldovei, contribuind, prin activitatea di-
dactică şi artistică la ridicarea prestigiului şcolii ieşene 

de pictură. A lucrat, timp de trei decenii, la Facultatea de Arte 
Plastice de la Academia de Arte George Enescu. Concomitent, a 
desfăşurat o bogată activitate de creaţie, concretizată în peste 600 de 
lucrări, executate în ulei, tempera şi cărbune, dintre care 300 sunt 
portrete. 
 
SIMIONESCU, Ion  145 de ani de la naștere 

geolog și paleontolog (n. 10 iul. 1873, Fântânele, 
județul Bacău – m. 7 ian. 1944, București) 

Membru al Academiei Române, geolog, geograf, 
antropolog, etnograf, neobosit popularizator al ştiinţei 
şi distins profesor, Ion Simionescu a fost o persona-

litate culturală a ţării noastre. Prin activitatea didactică şi ştiinţifică, 
timp de trei decenii, la Universitatea din Iaşi, a contribuit la dezvol-
tarea ştiinţei şi învăţământului superior ieşean. Pe lângă opera sa 
ştiinţifică, concretizată în peste 110 lucrări din domeniul geologiei şi 
paleontologiei, a fost un titan al scrisului în domeniul popularizării 
ştiinţei. În această direcţie a realizat o operă prolifică, formată din 
peste 1700 de titluri. 
 
VESCAN, Teofil  105 ani de la naștere 

fizician (n. 11 iul. 1913, Bratislava-Slovacia – m. 9 dec. 
1963, Iași) 

A fost profesor de fizică teoretică la Universitățile 
din Cluj (1944-1950) şi Iaşi (1950-1963). A susţinut 
cursuri în aproape toate domeniile fizicii teoretice, pre-

cum şi cursuri generale de matematici, fizică atomică şi nucleară etc. 
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Activitatea sa publicistică a fost foarte bogată şi variată: peste 370 de 
articole ştiinţifice şi lucrări cu caracter de popularizare a ştiinţei. 
Domeniul de predilecţie al lui Teofil Vescan a fost teoria relativităţii. 
Între anii 1950 și 1963 a îndeplinit funcţia de director al Institutului 
de fizică şi ştiinţe tehnice din Iaşi. 
 
MUNTEANU, Mircea  105 ani de la naștere 

medic (n. 12 iul. 1913, Păstrăveni, județul Neamț – 
24 sept. 2002, Iași) 

A fost un profesor de frunte al Institutului de 
Medicină şi Farmacie din Iaşi şi un cercetător de seamă 
în domeniul dermatologiei. În sprijinul procesului di-

dactic a publicat cursuri şi manuale de nivel universitar. Prof. univ. 
dr. Mircea Munteanu a desfăşurat o bogată activitate de educaţie 
sanitară şi antiveneriană. Lista lucrărilor publicate însumează peste 
300 de titluri, din care multe au apărut în presa de specialitate de 
peste hotare. A fost membru al Academiei Române de Ştiinţe 
Medicale şi al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi. 
 
ZIRRA, Alexandru  135 de ani de la naștere 

compozitor (n. 14 iul. 1883, Roman, județul Neamț 
– m. 23 mart. 1946, Sibiu) 

Profesor de mare prestigiu la Conservatorul de 
Muzică din Iaşi (1907-1924), a desfăşurat o bogată 
activitate componistică, interpretativă şi pedagogică. A 
compus un mare număr de lucrări, toate inspirate din 

folclor, contribuind la dezvoltarea artei muzicale româneşti. Plaiurile 
Moldovei, paginile de eroism din istoria poporului nostru, basmul 
popular, opera literară a lui Ion Creangă şi Mihail Sadoveanu – iată 
sfera tematică a operelor şi poemelor sale simfonice. 
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ȘOLDĂNESCU, Ștefan  155 de ani de la naștere 

pictor (n. 16 iul. 1863, Fălticeni, județul Suceava – 
m. 22 oct. 1899, Iași) 

Una dintre personalităţile de seamă ale artei 
noastre care, prin creaţia sa, a îmbogăţit tezaurul 
spiritualităţii româneşti. Şi-a desfăşurat întreaga acti-
vitate didactică la Liceul Naţional din Iaşi, ca profesor 

de desen şi caligrafie. În perioada 1894-1899 a onorat Catedra de 
Pictură de la Şcoala de Arte Frumoase. Artistul a lucrat mult în ulei 
şi cretă neagră portrete, capete de expresie, nuduri, peisaje etc. 
Portretist de valoare, se remarcă prin tehnica desenului, prin fineţea 
cu care redă expresivitatea figurilor, starea lor psihică. Pictorul a avut 
relaţii de prietenie cu marele povestitor Ion Creangă, căruia i-a 
ilustrat, cu 12 desene, abecedarul Metodă nouă de scriere şi citire 
pentru uzul clasei I-a primare. 
 
TĂUTU, Gheorghe  195 de ani de la naștere 

poet (n. 17 iul. 1823, Botoșani – m. 8 aug. 1885, Tg. 
Frumos, județul Iași) 

A participat prin scris şi faptă, la mişcarea de la 
1848 din Moldova. Consecvent susţinător al ideilor de 
esenţă paşoptistă, a colaborat intens la periodicele 
vremii, cu versuri care exprimau atitudinea sa faţă de 

evenimentele sociale ale timpului. Dintre volumele publicate, cităm: 
Poezii (1862), Brânduşe române (1868), Poezii-epistole (1871), 
Fabule, glume, anecdote (1873). 
 
RAIANU, Ioan I.  145 de ani de la naștere 

matematician (n. 18 iul. 1873, Murgeni, județul 
Vaslui – m. 8 oct. 1939, Iași) 

Licenţiat în matematici la Universitatea Sorbona 
din Paris (1914), a funcţionat ca profesor la Bacău, 
Piteşti, Bârlad şi, mai ales, la Liceul Internat din Iaşi. 

Ca autor de manuale didactice, Ioan I. Raianu a editat Geometria 
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plană pentru clasa a V-a liceală, premiată de Academia Română, şi 
i-a rămas în manuscris Geometria pentru clasa a II-a liceală. În 
afară de munca didactică şi ştiinţifică, el a fost un colaborator al 
revistei Însemnări ieşene, în coloanele căreia a scris numeroase 
articole de popularizare a ştiinţei. 
 
HURMUZACHE, Emil  125 de ani de la naștere 

medic (n. 18 iul. 1893, Huși, județul Vaslui – m. 24 
iul. 1979, Iași) 

Continuator al ilustrei tradiţii a pediatriei ieşene, a 
contribuit la organizarea învăţământului pediatric şi la 
îmbunătăţirea asistenţei infantile. A fost profesor la Fa-

cultatea de Medicină din Iaşi timp de aproape o jumătate de secol. A 
condus Centrul pentru ocrotirea copilului din Iaşi, a activat la dispen-
sarele pentru profilaxia tuberculozei şi la primele dispensare de 
puericultură. A contribuit ştiinţific şi organizatoric la înfiinţarea 
primelor sanatorii din ţară pentru combaterea reumatismului la copii. 
A publicat 300 de lucrări ştiinţifice. 
 
MACAREVICI, Longhin  95 de ani de la naștere 

inginer constructor (n. 19 iul. 1923, Laschinca-
Cernăuți – m. 21 apr. 1981, Iași) 

Profesor şi cercetător, a fost un reprezentant com-
petent şi devotat al şcolii hidrotehnice ieşene. A 
funcţionat la catedra de Hidrotehnică a Facultăţii de 

Construcţii din Iaşi, din 1949 şi până în 1981. A fost coautor la 
realizarea unor cursuri universitare de specialitate. A condus şi a 
colaborat la realizarea unor studii teoretice şi experimentale, care au 
fost publicate sau comunicate. 
 
 
 
 
 
 

 57 



GHIȚESCU, Rella  105 ani de la naștere 

actriță (n. 25. iul. 1913, Fălticeni, județul Suceava –    
m. 30 mai 1993, Iași) 

Slujitoare devotată a scenei ieşene, ea a rămas în 
memoria posterităţii prin cele 50 de roluri interpretate, 
într-o carieră artistică bogată, desfăşurată de-a lungul a 

peste trei decenii. A debutat la Teatrul Naţional din Iaşi în 1938 şi a 
slujit arta interpretării artistice până în 1976. Ingenuă de comedie 
prin excelenţă, a interpretat şi roluri de ingenuă dramatică. A excelat 
în subrete inventive, factotum în comedii clasice. 
 
TARNAVSCHI, Vasile Victor  80 de ani de la naștere 

muzician (n. 25 iul. 1938, Cernăuți – m. 26 ian. 1991, 
Iași) 

A fost un entuziast şi exuberant pianist, care a con-
tinuat tradiţia părinţilor săi, ce au avut un merit deosebit 
în viaţa muzicală din Cernăuţi şi din Iaşi. În cei peste 20 
de ani cât a funcţionat la Conservatorul George Enescu a 

avut serii de studenţi care au făcut cinste şcolii de pian din Iaşi. În 
decursul activităţii sale artistice a susţinut un număr de peste 150 de 
concerte şi recitaluri, în calitate de pianist solist sau acompaniator. 
 
FOCȘA, Virgil  95 de ani de la naștere 

inginer constructor (n. 26 iul. 1923, Huși, județul 
Vaslui – m. 5 oct. Iași, 1987) 

Între numele de prestigiu ale învăţământului 
superior ieşean şi activităţii ştiinţifice româneşti se 
înscrie şi cel al lui Virgil Focşa, profesor şi cercetător 

în domeniul construcţiilor civile şi industriale. A funcţionat la Facul-
tatea de Construcţii a Institutului Politehnic Gh. Asachi din Iaşi, în 
perioada 1947-1987. Activitatea ştiinţifică a fost concretizată în 25 
de lucrări originale și 9 brevete de invenţii şi certificate de inovaţie. 
Dintre scrierile sale se remarcă Higrotermica şi acustica clădirilor 
(1975) şi Clădiri în climat cald (1985). 
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AUGUST 
 
 
 
BĂRNUȚIU, Simion  210 ani de la naștere 

om politic, filosof, pedagog, jurist, economist, 
estetician și orator (n. 2 aug. 1808, Bocșa, județul 

Sălaj – m. 28 mai 1864, Valea Almașului, județul 
Sălaj) 

Fruntaş al Revoluţiei de la 1848-1849 din Tran-
silvania, a militat pentru toate ideile generoase ale 

vremii: unitatea românilor, libertate socială, culturală, naţională, 
iluminarea poporului, înlăturarea iobăgiei. Aflat în plină glorie, 
celebrul ardelean a activat la Iaşi, între 1855 și 1864, ca profesor de 
filosofie şi drept la Academia Mihăileană şi Universitate, fiind 
primul profesor de filosofie la acest for de învăţământ superior. La 
Iaşi i s-au publicat principalele opere: Dreptul public al românilor 
(1867), Dreptul privat (1868), Dreptul natural public (1870), 
Pedagogia (1870) şi altele. Simion Bărnuţiu a fost pentru români 
unul dintre factorii de emulaţie spirituală, aducând în cultura noastră 
idei de largă circulaţie în filosofia europeană de la începutul 
secolului al XIX-lea. 
 
ERBICEANU, Constantin  180 de ani de la naștere 

istoric (n. 5 aug. 1838, Erbiceni, județul Iași – m. 7 
mart. 1913, București) 

Membru titular al Academiei Române. timp de o 
jumătate de veac a activat în învăţământ şi în pu-
blicistică. A fost profesor la Seminarul Veniamin 
Costache din Iaşi (1868-1887), la Seminarul Central şi 

la Facultatea de Teologie din Bucureşti. Activitatea sa ştiinţifică 
cuprinde lucrări referitoare la istoria României şi la istoria bisericii 
româneşti, în special celei din Moldova. S-a preocupat de 
informaţiile istorice privitoare la români. L-au interesat domniile 
fanariote din ţara noastră şi a întocmit un studiu asupra învăţă-
mântului la români. A consacrat studii generale privind istoria 
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bisericii româneşti: Istoria Seminarului Veniamin Costache de la 
Socola, cel mai vechi aşezământ şcolar din România (1885), Istoria 
Mitropoliei Moldovei şi Sucevei (1888) etc. S-a ocupat de diferite 
figuri reprezentative ale culturii româneşti, cărora le-a dedicat 
interesante monografii. A publicat şi tradus numeroase izvoare 
greceşti, fiind unul dintre întemeietorii studiilor documentare din 
România. 
 
BEDREAG, C. G.  135 de ani de la naștere 

fizician (n. 5 aug. 1883, Rusca, județul Vaslui – m. 
23 ian. 1963, Iași) 

Profesor la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii 
din Iaşi, unde și-a desfăşurat activitatea timp de patru 
decenii, el a publicat numeroase studii de fizică ato-
mică, moleculară şi a metalelor. Cele mai multe dintre 

lucrările sale se referă la sistematizarea elementelor chimice, publi-
cate între anii 1916 şi 1962. Este autorul valoroasei lucrări biblio-
grafice Bibliografia Fizicii Române. Biografii, apărută în 1957. În 
sprijinul procesului didactic a elaborat şi publicat o serie de cursuri şi 
manuale, apreciate în epocă. 
 
MAIORESCU-HUMPEL, Emilia  180 de ani de la naștere 

pedagogă și publicistă (n. 6 aug. 1838, Craiova – 
m. 11 febr. 1918, Viena-Austria) 

Mare îndrumătoare a tineretului feminin, despre 
care Nicolae Iorga scria: „S-a consacrat – ca nimeni 
alta – educaţiei fetelor şi pensionul ei din Iaşi a fost 
cea mai bună şcoală de acest fel pe care am avut-o 

până dăunăzi.” Emilia Maiorescu-Humpel, sora mai mare a lui Titu 
Maiorescu, a fost o figură de prestigiu a Iaşului de odinioară. 
Împreună cu soţul ei, compozitorul Wilhelm Humpel (1831-1899), 
fondează la Iaşi Institutul liceal de domnişoare Humpel, care se 
deschide la 1 septembrie 1872. În această şcoală au primit o distinsă 
educaţie generaţii întregi de tinere, printre care au figurat: Ana Conta-
Kernbach, Elena Sevastos, precum şi Virginia şi Valeria Micle, fiicele 
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Veronicăi Micle. Renumită pedagogă, Emilia Maiorescu-Humpel a 
condus cu dăruire şi competenţă acest institut, timp de aproape trei 
decenii (1872-1901). A publicat articole didactice, proză, poezii şi a 
făcut traduceri din opera scriitorului german Friedrich Schiller 
(1759-1805). 
 
CÂRDEI, Filimon  115 ani de la naștere 

zoolog (n. 6 aug. 1903, Bilca, județul Suceava –    
m. 13 nov. 1971, Iași) 

Între anii 1940 și 1971 a funcţionat ca profesor 
la Facultatea de Biologie-Geografie de la Universi-
tatea din Iaşi. Activitatea sa ştiinţifică s-a materializat 
în 60 de lucrări, monografii şi cursuri, precum şi în 

peste 30 de articole cu caracter tehnic şi de popularizare. S-a ocupat 
de mai multe domenii de biologie animală. 
 
POP-FLORENTIN, Ioan  175 de ani de la naștere 

scriitor și estetician (n. 8 aug. 1843, Popteleac, 
județul Sălaj – m. 29 aug. 1936, București) 

Moldovean prin adopţiune, prin cei peste 60 de ani 
de activitate în această parte a ţării, el se stabileşte la 
Iaşi în 1870, unde a fost profesor de filosofie şi director 
la Liceul Naţional până la pensionare. A fost un exce-

lent pedagog şi un remarcabil autor de cărţi didactice. În 1871 a editat 
primul manual românesc de filosofie, intitulat Fundament de filosofie. 
El este cel dintâi român cu veleitatea alcătuirii unui sistem estetic. A 
scris articole şi studii de pedagogie şi psihologie. Lucrarea principală 
din care se desprinde concepţia sa filosofică este Reforma metodelor 
în ştiinţă şi practică şi teoria consecutismului universal (1895). 
Membru al societăţii Junimea din Iaşi (1868), Ioan Pop-Florantin 
ocupă un loc de seamă în istoria nuvelisticii române. Dintre nuvelele 
publicate, cele intitulate Decebal şi Tuhutum sunt socotite drept 
capodopere ale literaturii române. A tipărit romanele Romeo (1873), 
Horia (1885), Avram Iancu (1891), precum şi o epopee istorică 
naţională, Ştefaniada, apărută în 1924. 
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SOCOR, Gabriel  170 de ani de la naștere 

medic (n. 15 aug. 1848, Iași – m. 29 aug. 1928, Iași) 

Se numără printre ctitorii Facultăţii de Medicină 
din Iaşi, fiind şi cel dintâi profesor de fiziologie 
umană de la această prestigioasă şcoală. Fiziolog şi 
clinician, Gabriel Socor a pus bazele medicinei expe-

rimentale la Iaşi, desfăşurând o valoroasă activitate ştiinţifică în 
domeniul Fiziologiei şi Oftalmologiei mai mult de patru decenii. În 
1889 a organizat Laboratorul de fiziologie din Iaşi, care avea să 
devină în scurt timp unul dintre cele mai utilate din ţară. A publicat 
peste 60 de lucrări ştiinţifice în domeniul fiziologiei umane şi 
oftalmologiei. 
 
FLORESCU, Adrian  90 de ani de la naștere 

arheolog (n. 15 aug. 1928, Glăvăneștii Vechi-
Andrieșeni, județul Iași – m. 11 sept. 1986, Iași) 

Cercetător la Institutul de Istorie şi Arheologie 
A.D. Xenopol din Iaşi, din 1954 şi până la trecerea sa în 
eternitate, a avut o preţioasă contribuţie la săpăturile 
arheologice efectuate în Moldova, îndeosebi la cultura 

Noua de la sfârşitul epocii bronzului, în acest sens menţionând 
studiul său exhaustiv Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua 
(1964). În ultimele două decenii de viaţă s-a dedicat, în întregime, 
cercetării cetăţilor dacice din secolele VI-III î.e.n. din Moldova. A 
prezentat peste 100 de comunicări ştiinţifice la diferite congrese şi 
simpozioane de profil. 
 
CIUCĂ, Mihai  135 de ani de la naștere 

medic (n. 18 aug. 1883, Săveni, județul Botoșani – m. 
20 febr. 1969, București) 

Membru al Academiei Române, microbiolog, para-
zitolog, epidemiolog şi igienist, a funcţionat ca profesor 
la Facultatea de Medicină din Iaşi (1922-1934) şi la 

Universitatea din Bucureşti. În istoria igienei româneşti, numele lui 
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este legat de primele vaccinări antirabice, de eradicarea malariei, de 
organizarea primului centru de malarioterapie (la Iaşi), de moderni-
zarea învăţământului de igienă din România. Şi-a adus contribuţia la 
înfiinţarea Spitalului Izolare din Iaşi. Competenţa şi activitatea sa în 
domeniul malariei l-au situat în rândul malariologilor de prestigiu 
internaţional. Pentru bogata şi îndelungata sa activitate ştiinţifică a 
fost distins cu diverse titlurile Legiunea de Onoare (Franţa), 
Universalis Meritis, laureat al Premiului de Stat (România) etc. 
 
PAPAFIL, Eugen  125 de ani de la naștere 

chimist (n. 20 aug. 1893, Iași – m. 7 apr. 1967, Iași) 

Profesor la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii 
din Iaşi şi la Institutul Politehnic Gh. Asachi, Eugen 
Papafil a desfăşurat o vastă activitate didactică şi 
ştiinţifică în decursul a peste patru decenii. Prin cele 

peste 40 de lucrări publicate, a contribuit la dezvoltarea şi conso-
lidarea şcolii româneşti de chimie fizică. 
 
BORȘ, Constantin  90 de ani de la naștere 

matematician (n. 24 aug. 1928, Războieni, județul 
Neamț – m. 27 apr. 1996, Iași) 

Remarcabil profesor al şcolii de matematică a 
Universităţii Al.I. Cuza din Iaşi, a fost şi un erudit 
cercetător care şi-a închinat întreaga viaţă ştiinţei şi 
educaţiei. Din anul 1957 a funcţionat, fără întrerupere, 

la Facultatea de Matematică din Iaşi. În sprijinul studenţilor a 
elaborat un curs, în două volume, intitulat Lecţii de Mecanică. 
Activitatea de cercetare i-a fost concretizată în peste 70 de lucrări 
ştiinţifice. 
 
 
 
 
 
 

 63 



STURDZA–BULANDRA, Lucia  145 de ani de la naștere 

actriță (n. 25 aug. 1873, Iași – m. 19 sept. 1961, 
București) 

Distinsă cu titlul de Artist al Poporului, a fost 
una dintre cele mai impunătoare personalităţi ale artei 
teatrale româneşti. Timp de şase decenii a slujit cu 
pasiune şi talent scena naţională, prin activitatea sa de 

actriţă, profesoară la Conservatorul de Artă Dramatică din Bucureşti, 
regizoare, directoare a Teatrului Municipal şi activistă pe tărâm so-
cial. A debutat la Teatrul Naţional din Bucureşti (1893), după care a 
făcut parte din compania Davila apoi, în 1914, împreună cu soţul 
său, Tony Bulandra, Ion Manolescu, V. Maximilian şi Gh. Storin a 
înfiinţat compania ce avea să joace un rol important în arta teatrală 
românească. După 1944 a jucat şi condus Teatrul municipal, actualul 
Teatru Lucia Sturdza-Bulandra. A interpretat cu deosebită prestanţă 
scenică, vervă şi precizie realistă îndeosebi roluri de compoziţie, 
realizând adevărate creaţii în Maria Stuart, de Schiller, Profesiunea 
doamnei Warren, de Shaw, Mamouret, de J. Sarment, Pădurea, de 
A.N. Ostrovski, Vassa Jeleznova, de M. Gorki, Citadela sfărâmată, 
de H. Lovinescu. A publicat un volum de memorii şi lucrarea 
Actorul şi arta dramatică. 
 
VRONSCHI-GAȘLER, Natalia  80 de ani de la naștere 

balerină (n. 26 aug. 1938, Chișinău – m. 21 apr. 
1982, Iași) 

Întreaga sa carieră artistică s-a desfăşurat la 
Opera Română din Iaşi, înscriind o pagină importantă 
în istoria baletului ieşean şi contribuind la prestigiul 
acestei instituţii lirice. A fost prim-balerină a Operei 

ieşene şi membră fondatoare a baletului acesteia. Lirismul ce se 
degaja din mişcările şi trăirile sale în rolurile încredinţate erau proprii 
temperamentului mereu visător. A întreprins turnee cu ansamblul de 
balet, reprezentând cu mult succes arta noastră coregrafică. 
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MARCHIȘ, Aurel  90 de ani de la naștere 

inginerul textilist (n. 29 aug. 1928, Strâmtura, 
județul Maramureș – m. 22 febr. 1986, Iași) 

Creator de şcoală şi promotor al cercetării ştiin-
ţifice în domeniul structurii şi proiectării textilelor, a 
funcţionat la Institutul Politehnic Gh. Asachi din Iaşi, la 
disciplina Ţesătorie, din 1959 şi până la sfârşitul vieţii 

sale. A publicat peste 200 de lucrări ştiinţifice, reprezentând lucrări 
de referinţă în domeniu, elemente de bază în activitatea de proiectare 
din unităţile de cercetare-proiectare şi producţie. 
 
COTRĂU, Marțian  95 de ani de la naștere 

farmacist–toxicolog (n. 31 aug. 1923, Fiziș, 
județul Bihor – m. 7 apr. 1998, Iași) 

Membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale 
din România, personalitate a farmaciei şi învăţămân-
tului farmaceutic din ţara noastră, a funcţionat la 
Institutul de Igienă şi la Facultatea de Farmacie a 

Institutul de Medicină şi Farmacie din Iaşi, din 1949 şi până în 1993. 
A elaborat un manual de Lucrări practice şi un Curs de toxicologie, 
în 5 volume. A realizat peste 200 de lucrări ştiinţifice. Tematica 
studiilor sale a fost axată pe toxicologia analitică, alcoolism, toxico-
logie legală, toxicologia medicamentului, istoria farmaciei. A scris, 
singur sau în colaborare, 17 cărţi. În afară de lucrările de specialitate 
amintim şi volumele Otravă şi viaţă (1993) şi 1001 gânduri pentru 
cumpătare (1997), adevărate sinteze de erudiţie şi interpretare, cărţi 
realizate cu talent scriitoricesc. 
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SEPTEMBRIE 
 
 
 
ONU, Ion I.  150 de ani de la naștere 

pedagog (n. 1 sept. 1868, Bădeni-Scobinți, județul 
Iași – m. 13 febr. 1937, Bădeni-Scobinți, județul Iași) 

Este fondatorul, în 1920, Şcolii normale mixte de 
la Bădeni, care a reprezentat un experiment pedago-
gico-social de largă influenţă. Această şcoală a fun-

cţionat până în 1930 şi a dat aproape 300 de învăţători, într-o 
perioadă grea pentru învăţământul primar din ţara noastră. Ion Onu a 
fost şi un remarcabil autor de manuale didactice, între care 
Geografia României (1893), prima geografie şcolară, abecedare, 
cărţi de citire etc. A contribuit la înfiinţarea Revistei pedagogice 
literare, foaia ilustrată Vulturul, Convorbiri didactice şi altele, în 
care a publicat numeroase articole de specialitate. 
 
TEODORESCU, Leonid B.  100 de ani de la naștere 

medic (n. 3 sept. 1918, Petrușeni, județul Bălți – m. 
11 sept. 1992, Iași) 

Figură proeminentă a şcolii de medicină ieşeană 
şi a specialităţii de otorinolaringologie, a activat la 
Spitalul Sf. Spiridon, la Clinica O.R.L. şi la Spitalul 

C.F.R., unde a înfiinţat cea de-a doua Clinică O.R.L. din Iaşi. A fost 
prezent în viaţa universitară ieşeană, la Institutul de Medicină şi 
Farmacie, timp de aproape patru decenii. Autor sau coautor la tratate 
de O.R.L., el a elaborat peste 200 de studii, articole şi note, multe 
dintre ele publicate în reviste de specialitate de peste hotare. 
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XENOPOL, Nicolae D.  160 de ani de la naștere 

scriitor (n. 11 sept. 1858, Iași – m. 5 dec. 1917, 
Tokio, Japonia) 

Frate cu istoricul şi filosoful A. D. Xenopol 
(1847-1920), Nicolae D. Xenopol a îndeplinit funcţia 
de ministru plenipotenţiar – cel dintâi – al României în 
Japonia. Activitatea sa literară s-a concretizat în două 

volume: Păsurile unui american în România, în care critică 
realităţile de la noi prin mijlocirea unui imaginar călător străin, şi 
Brazi şi putregai. Moravuri provinciale, considerat unul dintre 
primele romane realiste din literatura română. A fost membru activ al 
Societăţii Junimea din Iaşi. 
 
DAVIDEANU, Ronelia  90 de ani de la naștere 

economist (n. 11 sept. 1928, Filiu, județul Brăila – 
m. 30 aug. 1991, Iași) 

A profesat la Catedra de Economie a Institutului 
Politehnic Gh. Asachi şi la Facultatea de Ştiinţe 
Economice a Universităţii Al.I. Cuza, în perioada 
1958-1990. A publicat Cursul de Evidenţă contabilă 

şi analiza activităţii economice a întreprinderilor industriale 
(1967). A fost prodecan (1977-1984) şi  apoi decan (1984-1990) al 
Facultăţii de Ştiinţe Economice. A realizat peste 50 de lucrări 
ştiinţifice şi comunicări în domeniu. 
 
BABOI, Stelian  80 de ani de la naștere 

scriitor (n. 12 sept. 1938, Mânzați-Ivănești, județul 
Vaslui – m. 1 iun. 2004, Iași) 

A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România. 
A lucrat ca profesor la Timişoara, metodist la Casa 
Tineretului Iaşi, redactor la ziarul Flacăra Iaşului, 
director la Casa de Creaţie judeţeană, profesor la 

Liceul D. Mangeron, lector universitar la Institutul Agronomic Ion 
Ionescu de la Brad, conferenţiar dr. la Universitatea M. Eminescu şi 
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Universitatea M. Kogălniceanu din Iaşi. A debutat la revista Iaşul 
literar (1956), după care a colaborat la numeroase reviste literare din 
Iaşi şi din ţară. Editorial a debutat cu volumul de proză În bătaia 
soarelui (1967), după care publică Prima iubire (1977), Convorbire 
târzie (1991), Priveghiul profeţilor, roman epopeic (2001), Cutre-
murătoarele adevăruri despre om şi lume (2001) etc. A scris drama 
Visul, jucată pe scena Teatrului Naţional din Iaşi, în 1969. A primit o 
serie de distincţii şi premii literare. 
 
CONACHI, Costache  240 de ani de la naștere 

cărturar (n. 14 sept. 1778, Țigănești, județul Galați 
– m. 4 febr. 1849, Țigănești, județul Galați) 

A ocupat diferite funcţii şi ranguri de boierie, 
jucând un rol de seamă în administraţia acestei părţi de 
ţară. A fost unul dintre cei mai reprezentativi poeţi ai 

perioadei de început a literaturii noastre moderne. A scris cea mai 
mare parte a operei între 1800 şi 1830, epocă în care a fost gustat, 
răspândit, imitat, cu toate că prima ediţie a poeziilor îi apare abia în 
1856. Din cele 100 de poezii originale, 5 au caracter ocazional, restul 
fiind versuri erotice, în care inspiraţia anacreontică este adaptată la 
lirica lăutărească a timpului. Dintre poeziile sale de dragoste merită a 
fi pomenite Jaloba mea şi Visul amoriului. Cu poezia Scrisoare către 
Zulnia a încetăţenit la noi specia literară a epistolei în versuri. Este 
autorul primului tratat de versificare românesc Meşteşugul stihurilor 
româneşti. Prin poeziile sale, prin traducerile şi încercările sale 
dramatice, Costache Conachi a contribuit la cultivarea limbii române 
şi la emanciparea culturală a ţării. 
 
ROSETTI, Radu  165 de ani de la naștere 

istoric și scriitor (n. 14 sept. 1853, Iași – m. 12 
febr. 1926, București) 

Personalitate marcantă a vieţii culturale şi ştiinţi-
fice de la începutul secolului al XX-lea, Radu Rosetti 
a fost martor al uneia dintre cele mai interesante etape 

istorice: formarea şi consolidarea statului naţional unitar român. El a 
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studiat îndeosebi frământările ţărăneşti din România în secolul al 
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Dar Radu Rosetti n-a fost 
numai un istoric erudit şi profund. Din praful hrisoavelor, ca şi din 
spusele celor vechi, s-au desprins pentru el viziuni din trecut, figuri 
sau întâmplări pe care le-a povestit cu mult farmec în lucrările sale: 
Cu paloşul (povestire, 1905), Păcatele slugerului (roman, 1912), 
Povestiri moldoveneşti (1920-1921), Amintiri (2 vol., 1922-1927). 
 
SOCOR, Matei  110 ani de la naștere 

compozitor (n. 15 sept. 1908, Iași – m. 30 mai 1980, 
București) 

Membru corespondent al Academiei Române, 
distins cu titlul de Maestru Emerit al Artei, valoros 
creator şi muzician de o mare sensibilitate, el s-a 

înscris ca o personalitate a muzicii româneşti, deţinând un important 
rol în viaţa artistică a ţării în perioada postbelică. S-a manifestat ca 
dirijor în diferite concerte simfonice, în ţară şi în străinătate, în care a 
abordat lucrări din repertoriul românesc şi universal. S-a făcut 
cunoscut prin creaţia muzicală în care se remarcă măiestria polifoniei 
şi subtilitatea armoniei. A realizat lucrări memorabile în mai toate 
genurile muzicale. 
 
CARMAZINU-CACOVSCHI, Vsevlad  120 de ani de la naștere 

arhitect (n. 16 sept. 1898, Cristești-Holboca, județul 
Iași – m. 30 iun. 1988, Iași) 

Savant de reputaţie mondială în domeniul esteticii 
mediului ambiant, a fost creatorul şcolii româneşti de 
arhitectură peisagistă. Ca arhitect-şef al oraşului Iaşi, a 

elaborat proiecte pentru organizarea spaţiilor verzi de pe lângă 
Universitatea Al.I. Cuza, Casa Universitarilor, Teatrul Naţional, 
Palatul Culturii, Mănăstirile Frumoasa şi Cetăţuia. A publicat, în 
şase limbi de circulaţie internaţională, peste 200 de lucrări de teoria 
şi istoria artelor şi a realizat circa 400 opere de artă (desen, grafică, 
acuarelă, pictură). 
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CONSTANTINESCU, Ioan  80 de ani de la naștere 

critic și teoretician literar (n. 21 sept. 1938, 
Rogojeni, județul Galați – m. 3 ian. 2002, Iași)  

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, distins 
dascăl şi cercetător, prof. univ. dr. Ioan Constantinescu 
a onorat catedra de Literatură română comparată a 

Facultăţii de Filologie din Iaşi timp de peste un sfert de veac. Între 
anii 1981 și 1994 a funcţionat în învăţământul universitar din 
München şi Augsburg (Germania). Prin numeroasele sale scrieri, 
Ioan Constantinescu s-a afirmat ca unul dintre cei mai valoroşi 
filologi din generaţia sa, care au contribuit la progresul istoriei şi 
criticii literare româneşti. 
 
MANTU, Lucia (Camelia NĂDEJDE)  130 de ani de la naștere 

scriitoare (n. 22 sept. 1888, Iași – m. 21 nov. 
1971, București) 

Fiică a publicistului şi profesorului Gh. Nădejde 
şi nepoată a lui Ioan şi a Sofiei Nădejde, Lucia 
Mantu descinde dintr-o familie de intelectuali care 

ne-au dat Contemporanul. Lucia Mantu a funcţionat ca profesoară de 
ştiinţe naturale la Liceul Oltea Doamna din Iaşi. Consacrarea sa 
literară s-a produs în paginile revistei Viaţa românească, unde a 
debutat în 1921. A cultivat miniatura şi instantaneul, secvenţa sau 
fragmentul literar, lucrate cu migală şi ştiinţă a compunerii. 
Volumele sale Miniaturi (schiţe şi impresii, 1923), Umbre chinezeşti 
(1930) şi Instantanee (1945) excelează prin precizia notaţiei şi prin 
alegerea amănuntului semnificativ. Romanul Cucoana Olimpia 
(1924) este considerat cea mai valoroasă dintre scrierile sale. A 
tradus din literatura rusă. 
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CHIVU, Emil  90 de ani de la naștere 

dirijor (n. 30 sept. 1928, Viișoara, județul Constanța 
– m. 18 iun. 1967, Iași) 

Artist riguros pregătit, exigent şi dăruit profesiei, 
el a făcut parte din generaţia care a fondat Opera 
Română din Iaşi. În anul 1956, când se puneau bazele 
teatrului liric ieşean, el a fost solicitat să preia funcţia 

de maestru de cor. Astfel, între anii 1956 și 1966 a condus corul 
Operei Române din Iaşi, iar între 1957 și 1958 şi orchestra acestei 
instituţii artistice. Pentru scurt timp a fost încadrat ca asistent la 
Conservatorul George Enescu, la clasa de dirijat operă. 
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OCTOMBRIE 
 
 
 
CARDAȘ, Agricola  135 de ani de la naștere 

biolog, agronom și zootehnician (n. 3 oct. 1883, 
Galați – m. 30 oct. 1955, Iași) 

A fost unul dintre fondatorii Institutului Agrono-
mic din Iaşi. Printr-o activitate didactică şi ştiinţifică 
de peste 40 de ani, a contribuit la dezvoltarea şi conso-
lidarea învăţământului agronomic ieşean, la propăşirea 

ştiinţei agricole în general şi a ştiinţei zootehnice româneşti. A obţi-
nut titlul de doctor în ştiinţe agricole la Bonn (1909). În peste 70 de 
lucrări a abordat numeroase probleme privind cercetarea şi organi-
zarea producţiei agricole, dintre acestea menţionând Cunoştinţe de 
zootehnie generală și Cunoaşterea şi creşterea taurinelor. 
 
VOLANSCHI, Mircea  135 de ani de la naștere 

inginer electrotehnic (n. 3 oct. 1883, Tecuci, 
județul Galați – m. 1 aug. 1974, București) 

Una dintre figurile reprezentative ale Iaşului între 
cele două războaie mondiale, director general al So-
cietăţii Comunale de Electricitate din Iaşi (1920-1944) 
şi profesor la Facultatea de Electrotehnică (1929-

1947), Mircea Volanschi a contribuit la modernizarea Uzinei electri-
ce şi a reţelei de tramvaie, precum şi la dezvoltarea învăţământului 
superior ieşean. 
 

 
PICOȘ, Constantin  105 ani de la naștere 

inginer electromecanic (n. 4 oct. 1913, Corbeni, 
județul Brăila – m. 6 aug. 1999, Iași) 

Prin îndelungata activitate didactică şi ştiinţifică în 
domeniul tehnologiei construcţiei de maşini, ca prim 
slujitor al acestei specialităţi, prin contribuţia în această 
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direcţie la fundamentarea ştiinţifică a disciplinei respective, prin 
manualele, cursurile şi monografiile elaborate, lucrări de referinţă în 
sfera de activitate specifică, el a fost recunoscut ca un ctitor de şcoală 
în tehnologia construcţiei de maşini. A funcţionat la Facultatea de 
Mecanică a Institutului Politehnic Gh. Asachi din Iaşi, în perioada 
1954-1983. A publicat peste 200 de lucrări ştiinţifice. 
 
CRĂCIUNAȘ, Irineu  90 de ani de la naștere 

teolog (n. 6 oct. 1928, Sadova, județul Suceava – 
m. 19 ian. 1973, Iași) 

Episcopul-vicar Irineu şi-a desfăşurat activitatea 
la Mitropolia Moldovei şi Sucevei, din 1958 până în 
1969. A îmbogăţit literatura de specialitate cu studii 
şi scrieri valoroase, mai ales în domeniul teologiei 

morale şi cel al artei bisericeşti. 
 
PIROZYNSKI, Tadeusz  90 de ani de la naștere 

medic (n. 9 oct. 1928, Cernăuți – m. 27 dec. 1999, 
București) 

Este un nume ilustru în psihiatria românească şi 
mentor de seamă al şcolii medicale ieşene. Din 1956 a 
lucrat la Spitalul clinic de psihiatrie Socola din Iaşi, 

unde şi-a desfăşurat activitatea timp de patru decenii. A funcţionat în 
învăţământul universitar de la Institutul de Medicină şi Farmacie, la 
disciplina psihiatrie. A publicat cursuri şi manuale, precum şi peste 
60 de lucrări ştiinţifice. 
 

 
IORDAN, Iorgu  130 de ani de la naștere 

lingvist și filolog (n. 11 oct. 1888, Tecuci, județul 
Galați – m. 20 sept. 1986, București) 

Membru titular al Academiei Române, moldo-
vean prin naştere şi ieşean prin adopţie, prin cei 
aproape 40 de ani petrecuţi în oraşul nostru, a fost 
unul dintre profesorii de mare prestigiu ai Facultăţii de 
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Litere şi Filologie din Cadrul Universităţii ieşene, creator de şcoală şi 
animator care a dat strălucire lingvisticii româneşti. Între anii 1922 şi 
1930 a fost director al Teatrului Naţional V. Alecsandri din Iaşi. De 
numele lui se leagă organizarea (1934) Institutului de Filologie 
Română Al. Philippide, al cărui director a fost, şi a Buletinului 
acestui institut (1934-1948). Opera sa ştiinţifică însumează peste 500 
de lucrări şi acoperă un larg câmp de cercetare din domeniul limbii 
române, al lingvisticii romanice şi al lingvisticii generale. 
 
VÂRGOLICI, Ștefan G.  175 de ani de la naștere 

profesor și publicist (n. 13 oct. 1843, Borlești, 
județul Neamț – m. 29 iul. 1897, Iași) 

Membru corespondent al Academiei Române şi 
membru al Societăţii literare Junimea, a desfăşurat o 
bogată activitate didactică la Universitatea din Iaşi, 
unde a funcţionat peste două decenii (1875-1897), la 

Catedra de limba şi literatura franceză. În paginile revistei junimiste 
Convorbiri literare a publicat majoritatea scrierilor sale: poezii, 
proză, studii despre literatura spaniolă şi traduceri, fiind un statornic 
colaborator pe parcursul a 25 de ani. A făcut traduceri, apreciate în 
epocă, din literaturile greacă, latină, franceză, engleză, germană şi 
spaniolă. 
 
VÂRNAV, Scarlat  205 ani de la naștere 

om politic, colecționar de artă (n. 14 oct. 1813, 
Hilișeu, județul Botoșani – m. 31 ian. 1868, Bârlad, 

județul Vaslui) 

Personalitate cu rol de seamă în revoluţia de la 
1848 din Moldova şi în epoca imediat următoare a 
Unirii Principatelor Române, ca şi în procesul general 

de ctitorire a culturii moderne româneşti, descendent al unei familii 
de dregători moldoveni de unde moşteneşte patriotismul, dar însu-
şind marile idei europene, Scarlat Vârnav a avut ca deviză 
fundamentală: „Viaţa, averea, onorul, patriei prosternă românul.” În 
timpul vieţii a achiziţionat numeroase lucrări de artă din Europa, pe 
care le-a donat Iaşului, punând astfel temelia Pinacotecii din Iaşi, 
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care s-a inaugurat la 26 octombrie 1860. Tot prin donaţia sa au luat 
fiinţă o fermă model şi o şcoală de agricultură în Moldova (1846), 
precum şi un spital la Bârlad. În 1857 donează ţării întreaga sa avere 
în scopul ridicării culturale şi politice a poporului român. 
 
MIHUL, Anatolie  95 de ani de la naștere 

inginer constructor (n. 15 oct. 1923, Bălți, 
Republica Moldova – m. 16 iun. 1999, Iași) 

Un remarcabil inginer constructor, inventiv şi 
neobosit căutător al noului, autor al unui impresionat 
număr de construcţii reprezentative din ţară, a fost 
profesor la catedra de Construcţii a Institutului Poli-

tehnic Gh. Asachi, din 1947 şi până în 1990. Timp de peste patru 
decenii a desfăşurat o activitate complexă: didactică, de cercetare, 
proiectare, expertizare, asistenţă tehnică, elaborând totodată soluţii 
ingenioase aplicate în execuţie. A publicat peste 400 de lucrări 
ştiinţifice, 17 manuale, cursuri, îndrumare, brevete, invenţii etc. 
 
CIOPRAGA, Aurel  85 de ani de la naștere 

jurist (n. 21 oct. 1933, Pașcani, județul Iași – m. 21 
apr. 2000, Iași) 

A fost unul dintre cei mai reputaţi criminalişti ai 
ţării. A funcţionat la catedra de Drept penal de la Facul-
tatea de Drept a Universităţii Al.I. Cuza. A publicat 
cursurile Tactică criminalistică, Criminalistică şi vo-

lumul Evaluarea probei testimoniale în procesul penal. De asemenea, 
a publicat peste 40 de studii, recenzii şi articole în reviste de 
specialitate. 
 
 

TRANCU-IAȘI, Grigore  145 de ani de la naștere 

economist și om politic (n. 23 oct. 1873, Tg. 
Frumos, județul Iași – m. 7 ian. 1940, București) 

Membru fondator al Partidului Muncii (Iaşi, 1917), 
întemeietorul şi titularul Ministerului Muncii şi Ocro-
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tirii Sociale (1920), autorul legii pentru reglementarea conflictelor 
colective de muncă (1920), pionier al gândirii economice, profesor 
universitar şi publicist, Grigore Trancu-Iaşi a fost o prezenţă mar-
cantă a societăţii româneşti din prima jumătate a secolului trecut. 
Cadru didactic timp de mai bine de un sfert de veac (1913-1939) la 
Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti, el 
a contribuit la dezvoltarea învăţământului economic din ţara noastră. 
 
IONESCU, Iulian  85 de ani de la naștere 

inginer constructor (n. 23 oct. 1933, Iași – m. 30 
sept. 1996, Iași), 

Cadru didactic al învăţământului tehnic superior 
ieşean timp de peste trei decenii şi un apreciat 
cercetător, a funcţionat la Facultatea de Hidrotehnică 

din cadrul Institutului Politehnic Gh. Asachi Iaşi, din 1965 până la 
sfârşitul vieţii. Este autorul cursului de Porturi (1979). A elaborat, 
singur sau în colaborare, peste 70 de lucrări ştiinţifice. 
 
GUSTI, Dimitrie  200 de ani de la naștere 

scriitor și profesor (n. 24 oct. 1818, Iași – m. 26 
mart. 1887, Iași) 

Emul al lui Gheorghe Asachi, a fost un colabo-
rator statornic al Albinei româneşti, în care a publicat 
poezii, proză, traduceri şi cronici dramatice. Pionier al 

cronicii dramatice la noi, Dimitrie Gusti a scris elegii, sonete, imnuri, 
povestiri şi schiţe. Deşi a publicat mult, aportul cultural al lui Gusti 
primează asupra celui beletristic. A fost profesor de filosofie la 
Academia Mihăileană din Iaşi. Pentru scopuri didactice, a editat 
manuale şcolare. De mai multe ori primar al Iaşului, deputat şi 
senator, Dimitrie Gusti a îndeplinit şi funcţiile de inspector, director 
şi Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice. 
 
 
 
 

 76 



 
ȘUȚU, Nicolae  220 de ani de la naștere 

economist (n. 25 oct. 1798, Arnaut-Keuj, 
Constantinopol – m. 20 ian. 1871, Iași) 

Unul dintre primii economişti din România. A 
arătat necesitatea dezvoltării industriei alături de agri-
cultură. În viaţa publică a Moldovei a avut un rol de 
seamă. A ocupat, succesiv, cele mai înalte dregătorii: 

postelnic, vistiernic, mare logofăt, logofăt al dreptăţii, preşedinte al 
Sfatului administrativ extraordinar. Preocupat de problemele econo-
mice ale Moldovei, a elaborat lucrări care conţin însemnate date şi 
descrieri privind starea populaţiei, situaţia economică, moravurile, 
nivelul cultural etc. din timpul său: Scurtă privire asupra stării 
economice a Moldovei (1838), Noţiuni statistice asupra Moldovei 
(1849) etc. 
 
BALOGH, Bella  105 ani de la naștere 

coregraf (n. 25 oct. 1913, Cluj-Napoca – m. 6 dec. 
1986, Iași) 

Toate marile succese pe tărâm coregrafic ale 
Operei Române din Iaşi sunt legate de numele lui. A 
devenit maestru de balet din anul 1956, data înfiinţării 
acestei instituţii artistice. După închegarea trupei 

coregrafice, a montat numeroase balete şi divertismente coregrafice 
din opere, culminând cu sărbătoarea triumfală din actul II din Aida, 
coregrafie în două variante, şi Noaptea Valpurgiei din actul IV din 
Faust, în trei variante coregrafice, memorabile momente artistice, pe 
scena lirică ieşeană. A înfiinţat pe lângă Opera Română din Iaşi o 
şcoală de balet, unde s-au pregătit balerini de seamă. 
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CANTEMIR, Dimitrie  345 de ani de la naștere 

cărturar de formație enciclopedică (n. 26 oct. 
1673, Siliștea, județul Vaslui – m. 21 aug. 1723 la 

Dimitrievka, ı̂n Rusia) 

Domnitor al Moldovei şi mare cărturar, Dimitrie 
Cantemir este una dintre figurile cele mai de seamă de 
la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului 

al XVIII-lea. Prin prodigioasa sa activitate reprezintă în cultura 
românească un moment hotărâtor în evoluţia spre lumea modernă. A 
fost un deschizător de drumuri în multiple domenii ale creaţiei, un 
spirit format în atmosfera intelectuală a Europei, istoric, literat, 
geograf, dar mai presus de toate un filosof în toate aceste domenii pe 
care le-a ilustrat. Prin erudiţia sa a fost apreciat de Academia de 
Ştiinţe din Berlin, al cărei membru a fost ales la 11 iulie 1714. Opera 
lui a cuprins cele mai importante probleme ridicate de dezvoltarea 
social-politică a Moldovei. Descrierea Moldovei (1716), lucrare scrisă 
la cererea Academiei de Ştiinţe din Berlin, este destinată să facă 
Moldova cunoscută cercurilor culturale occidentale şi reprezintă prima 
monografie geografică românească. Este autorul uneia dintre primele 
istorii ale Imperiului otoman, Creşterea şi descreşterea curţii otomane 
(1714-1716). A mai scris şi alte lucrări, printre care menţionăm: Viaţa 
lui Constantin Cantemir (1716-1717), Evenimentele Cantacuzinilor 
şi ale Brâncovenilor (1717-1718), Sistema religiei mahomedane 
(1722). Cea mai importantă scriere pentru cultura noastră rămâne 
Hronicul româno-moldo-vlahilor (1719-1722). A fost opera lui capi-
tală, un testament pe care îl transmite posterităţii, neamului său. De 
la el ne-au rămas şi importante lucrări cu caracter literar. Divanul 
sau gâlceava înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu 
trupul, tipărită la Iaşi în 1698, a fost dedicată fratelui său Antioh. 
Între toate operele lui Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică (1705) 
este prima încercare de roman social din literatura română. Umanist 
cu multiple preocupări, el s-a ocupat şi de muzică. A cules date 
despre instrumentele muzicale, obiceiurile şi datinile populare româ-
neşti, despre muzica de ceremonial. Dimitrie Cantemir a fost primul 
autor român de lucrări filosofice propriu-zise. El este cel mai de 
seamă gânditor şi om de ştiinţă din cultura românească veche. 
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CĂRĂUȘU, Dimitrie  110 ani de la naștere 

naturalist (n. 26 oct. 1908, Ișnovăț, județul Orhei – 
m. 12 apr. 1993, Iași) 

Pasionat de cunoaşterea şi ocrotirea mediului 
înconjurător, el s-a înscris printre statornicii iubitori ai 
naturii din ţara noastră. În perioada 1939-1957 a lucrat 

în domeniul geneticii şi ameliorării plantelor la Institutul Agronomic 
Ion Ionescu de la Brad, după care, din 1957, până în 1974 a 
funcţionat la Universitatea Al.I. Cuza din Iaşi, ca profesor de Istoria 
biologiei şi Biologie generală. A abordat studierea sistemelor de 
nivel populaţional (al speciei) în natura spontană. Prin studii şi arti-
cole a pus în lumină contribuţia ştiinţifică a unor mari personalităţi 
ale biologiei româneşti. 
 
NEGRUZZI, Mihai  145 de ani de la naștere 

general, memorialist (n. 28 oct. 1873, Iași – m. 1 
mart. 1958, București) 

Pe linie paternă, el este urmaşul unui neam care a 
dat culturii româneşti, începând din prima jumătate a 
secolului al XIX-lea, oameni cu o serioasă pregătire 

umanistă, importanţi demnitari şi scriitori: Costache Negruzzi, Leon 
C. Negruzzi, Iacob C. Negruzzi, Ella Negruzzi şi alţii. După termi-
narea studiilor a îmbrăţişat cariera militară, ajungând până la gradul 
de general. În ceea ce priveşte activitatea publicistică şi literară, a 
colaborat cu schiţe, nuvele, evocări în revistele şi ziarele epocii sale. 
A fost şi primar al Iaşului. 
 
CONSTANTINESCU, Constantin  115 ani de la naștere 

profesor, compozitor, dirijor și muzicolog (n. 28 
oct. 1903, Trușești, județul Botoșani – m. 23 febr. 

1985, Iași) 

A desfăşurat o îndelungată şi bogată activitate în 
domeniul învăţământului şi creaţiei muzicale din ţara 
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noastră. A funcţionat la Conservatorul G. Enescu, din 1939 până în 
1950, şi la Liceul de Artă Octav Băncilă (1950-1960). A desfăşurat 
şi o bogată activitate cultural-artistică, ca dirijor şi animator al vieţii 
muzicale ieşene. A lăsat creaţii mai puţin cunoscute în domeniul 
muzicii de teatru, lucrări simfonice, vocal-simfonice şi corale. 
 
IONESCU, Constantin N.  140 de ani de la naștere 

zoolog (n. 29 oct. 1878, Iași – m. 22 iul. 1935, Iași) 

Este primul cercetător al peşterilor din România 
(1910). A funcţionat ca profesor de ştiinţe naturale la 
Şcoala Normală V. Lupu timp de aproape două decenii 
şi la Universitatea din Iaşi (1913-1933). A adus contri-

buţii remarcabile în domeniul histologiei, morfologiei şi în cunoaş-
terea insectelor colembole din ţara noastră. A fost, în acelaşi timp, un 
promotor al protecţiei plantelor agricole împotriva insectelor dăună-
toare agriculturii. 
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NOIEMBRIE 
 
 
 
CATARGIU, Lascăr  195 de ani de la naștere 

om politic (n. 1 nov. 1823, Iași – m. 30 mart. 
1899, București) 

Personalitate complexă şi marcantă a epocii, 
Titu Maiorescu îl vedea pe Lascăr Catargiu astfel: 
„Un om de bun simţ, totdeauna demn în purtarea sa, 
onest, şi de o neobosită activitate în amănuntele 

administraţiei: acestor însuşiri şi curajului său le datoreşte autoritatea 
de care s-a bucurat în Partidul Conservator.” S-a aflat între fruntaşii 
pentru Unirea din 1859. A fost membru în Comitetul unionist din 
Galaţi, deputat în Divanul ad-hoc (1857) şi în Adunarea Electivă a 
Moldovei (1858), fiind înscris pe lista candidaţilor la domnie. El a 
fost unul dintre principalii membri ai coaliţiei politice ce a acţionat 
pentru îndepărtarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza (februarie 
1866). După aducerea la tron a lui Carol I, a fost de mai multe ori 
ministru şi prim-ministru în guvernele conservatoare. 
 
BORODA, Ion  80 de ani de la naștere 

poet (n. 7 nov. 1938, Grivița, județul Vaslui – m. 21 
mart. 2003, Iași) 

Liric al pătimirilor şi al credinţei religioase, el a 
fost un sensibil, expresiv şi remarcabil spirit al 
culturii ieşene. Mărturie stau volumele de versuri 

Scrisori din Salina I (1981), Scrisori din Salina II (1982), Primite 
retur (1984), Corabia subpământeană (1985), Pământ fără somn 
(1991), Troparele Galatei (1996), Noaptea şoimului (1998) şi Cerul 
dintre ziduri (2002). Ion Boroda a fost un poet al singurătăţii şi al 
unui mod de a fi el însuşi declanşator al unor tensiuni interioare 
ajunse la cote maxime. A fost membru al Uniunii Scriitorilor din 
România. 
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JEANRENAUD, Pierre  105 ani de la naștere 

geolog (n. 8 nov. 1913, București – m. 23 aug. 1996, 
Iași) 

În cele peste patru decenii cât a slujit ştiinţa şi 
învăţământul geologic la Universitatea Al.I. Cuza din 
Iaşi, el s-a dovedit un excelent şi distins dascăl, un 
valoros om de ştiinţă şi un model de educator. A 

funcţionat la catedra de Geologie-Paleontologie în perioada 1942-
1985. Din anul 1949 a îndeplinit funcţii de conducere, fiind decan şi 
apoi prodecan al Facultăţii de Ştiinţe până în 1975. Activitatea de 
cercetare ştiinţifică s-a concretizat în 30 de lucrări publicate, la care 
se adaugă comunicări, rapoarte geologice, conferinţe etc. A întocmit 
două hărţi geologice pentru Moldova Centrală. 
 
CUZINSCHI, Verona  155 de ani de la naștere 

actriță (n. 11 nov. 1863, Zlatna, județul Alba –  
m. 28 nov. 1931, Iași) 

„Interpretă etalon pentru stilul realist specific 
şcolii ieşene”, cum a fost caracterizată de G. Topîr-
ceanu, Verona Cuzinschi a slujit scena Teatrului 
Naţional din Iaşi timp de aproape patru decenii, între 

anii 1889 și 1926. Actriţă cu resurse interpretative de mare anver-
gură, ea a abordat un vast repertoriu, totdeauna cu prestanţă şi cu 
talent în zugrăvirea caracterelor. A jucat în comedii şi drame 
numeroase, în piese româneşti şi străine. A evoluat în compania unor 
mari actori, printre care: Grigore Manolescu, Aglae Pruteanu, Aristizza 
Romanescu, State Dragomir, Petre Sturdza şi alţii. 
 
MAGAZIN, Mina  90 de ani de la naștere 

biolog (n. 11 nov. 1928, Dorobanți, județul Botoșani – 
m. 26 iul. 1995, Iași) 

Se numără printre puţinii biologi care au desfăşurat 
muncă de pionierat în domeniul fabricării antibioticelor 
în ţara noastră. A lucrat la Fabrica de antibiotice Iaşi, în 
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perioada 1955-1985. A contribuit efectiv la producerea penicilinei în 
regim industrial, perioadă care a constituit un moment de referinţă 
pentru iniţierea în domeniu şi de pasiune pentru munca de cercetare, 
experimentare şi producţie. 
 

 
FUNDOIANU, Benjamin  120 de ani de la naștere 

poet și eseist (n. 14 nov. 1898, Iași – m. 2 oct. 
1944, Auschwitz, Polonia) 

Stabilit la Paris în 1923, s-a afirmat ca un 
scriitor avangardist de limbă română şi franceză. A 
fost asasinat de nazişti în 1944. Numele său se poate 

citi azi pe zidurile Pantéonului din Capitala Franţei, alături de 
numele altor luptători în Rezistenţă. În istoria literaturii române a 
rămas ca un înnoitor de sensibilitate şi tehnică poetică, iar în 
literatura europeană ca un deschizător de drumuri în poezia modernă. 
S-a afirmat ca poet al toamnelor bogate şi al dragostei de viaţă. 
 
RACOVIȚĂ, Emil  150 de ani de la naștere 

biolog (n. 15 nov. 1868, Iași – m. 10 nov. 1947,  
Cluj-Napoca) 

Membru titular al Academiei Române, membru 
asociat al Academiei din Bruxelles, membru al Aca-
demiei din Paris, este fondatorul speologiei ştiinţifice 

şi al primului Institut de cercetări speologice din lume (Cluj, 1920). 
Remarcabil reprezentant în domeniul biologiei generale, a fost şi 
unul dintre cei mai de seamă exploratori români în Antarctica (1899). 
În cercetarea ştiinţifică s-a ocupat de anatomia comparată, de speo-
logie, biologie generală, ecologie şi sistematică. În afara activităţii 
sale ştiinţifice, a fost unul dintre marii popularizatori ai cuceririlor 
ştiinţei din vremea sa în rândurile publicului. 
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TĂNASE, Alexandru  95 de ani de la naștere 

filosof (n. 16 nov. 1923, Deleni, județul Iași – m. 27 
mart. 1994, București) 

Profesor de filosofie şi om de ştiinţă de aleasă 
cultură, unul dintre cei mai cunoscuţi teoreticieni ai 
filosofiei şi istoriei culturii, el a ilustrat cu prezenţa sa 
învăţământul universitar şi cercetarea ştiinţifică din 

ţara noastră. A lucrat ca cercetător la Institutul de Filosofie, redactor 
la Revista de Filosofie şi profesor de filosofie la Conservatorul 
Ciprian Porumbescu din Bucureşti. Preocupările sale ştiinţifice se 
înscriu mai ales în domeniul filosofiei culturii şi umanismului. Un 
veritabil nucleu teoretic al ansamblului activităţii sale creatoare este 
considerată lucrarea Introducere în filosofia culturii (1968). 
Întreaga sa activitate filosofică este închinată afirmării încrederii în 
capacitatea creatoare a omului, în demnitatea destinului său creator. 
 
TROSC, Andrei  135 de ani de la naștere 

chirurg (n. 18 nov. 1883, Botoșani – m. 18 nov. 
1956, Iași) 

Precursor şi organizator al chirurgiei infantile din 
Iaşi, el a fost una dintre figurile proeminente ale medi-
cinei ieşene din perioada interbelică. A lucrat ca 
medic primar al Clinicii I Chirurgie de la Spitalul Sf. 

Spiridon, medic primar la Spitalul Caritatea şi medic-şef al Secţiei 
de chirurgie infantilă şi ortopedie de la acelaşi spital. În învăţământul 
medical ieşean a parcurs toate treptele didactice, până la cea de 
profesor. A publicat peste 200 de lucrări şi comunicări. 
 
KOGĂLNICEANU, Vasile M.  155 de ani de la naștere 

ziarist și om politic (n. 29 nov. 1863, Iași – 
 m. 1921) 

Fiu al lui Mihail Kogălniceanu, Vasile Kogălni-
ceanu se încadrează în pleiada oamenilor politici care 
au militat în direcţia înfăptuirii revendicărilor ce le 
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impunea construcţia de stat burghezo-democratic. Activ susţinător al 
votului universal, el fondează, împreună cu Vintilă C.A. Rosetti, 
Liga votului universal (1895), iar peste un an, Liga pentru repa-
usul duminical. S-a distins ca prim redactor al ziarului democrat 
Românul, unde a desfăşurat o susţinută activitate publicistică. În 
1897 a întemeiat ziarul Steaua Dunării. Începând din 1901 a condus, 
timp de 5 ani, ziarul Agrarul. A crezut şi a activat în direcţia ridicării 
materiale şi morale a ţărănimii, a emancipării ei din punct de vedere 
politic şi cultural. Dintre numeroasele sale scrieri publicate în această 
direcţie se remarcă lucrarea Chestiunea ţărănească, apărută în două 
volume (1906). 
 
POPOVICI, Valerian  110 ani de la naștere 

istoric (n. 29 nov. 1908, Ivești, județul Vaslui – m. 23 
sept. 1967, Iași) 

În 1935 a fost numit în învăţământul secundar, 
unde a desfăşurat o laborioasă activitate ca profesor, 
director şi inspector şcolar la Roman. În 1949 a devenit 
profesor la Facultatea de Istorie a Universităţii Al.I. 

Cuza din Iaşi, pe care a onorat-o până la sfârşitul vieţii sale. Conco-
mitent, între anii 1949 și 1967, a fost director al Institutului de istorie 
şi arheologie A.D. Xenopol din capitala Moldovei. Specialist în 
istoria modernă a României, Valerian Popovici a elaborat lucrări 
ştiinţifice, având predilecţie pentru aspectele sociale ale Moldovei. 
 
 

 85 



DECEMBRIE 
 
 
 
BĂRBULESCU, Ilie  145 de ani de la naștere 

lingvist și filolog (n. 3 dec. 1873, București –       
m. 5 iun. 1945, Iași) 

Membru al Academiei Române, personalitate 
marcantă a lingvisticii româneşti, întemeietor al şcolii 
slavistice ieşene, autor a numeroase lucrări ştiinţifice, 
director al revistei Arhiva (1921-1940), titular al 

primei catedre de Slavistică de la Universitatea din Iaşi (1905-1938) 
şi, în această calitate, de îndrumător a numeroase generaţii de 
filologi, Ilie Bărbulescu a lăsat o bogată moştenire ştiinţifică şi 
culturală. Între principalele lucrări care i-au fixat profilul de slavist, 
cităm: Cercetări istorico-filologice (1900), Studii privitoare la limba 
şi istoria românilor (1902), Problemele capitale ale slavisticii la 
români (1906), Individualitatea limbii române şi elementele slave 
vechi (1929). Acestor lucrări li se adaugă o serie de cursuri 
universitare. De asemenea, a publicat studii, articole, recenzii şi note 
din domeniul istoriei şi filologiei. 
 
POPINCEANU, Niculai  105 ani de la naștere 

inginer electromecanic (n. 4 dec. 1913, Mihoveni–
Șcheia, județul Suceava – m. 7 iul. 1999, Iași) 

Figură reprezentativă a învăţământului universitar 
tehnic, el a fost unul dintre fondatorii Şcolii Poli-
tehnice din Iaşi şi ai tehnicii româneşti. A slujit învă-
ţământul mecanic şi electrotehnic ieşean timp de o 

jumătate de secol. A funcţionat la Facultatea de Chimie Industrială, 
la Facultatea de Electrotehnică şi la Facultatea de Mecanică de la 
Institutul Politehnic Gh. Asachi din Iaşi. Activitatea sa ştiinţifică s-a 
concretizat în peste 30 de lucrări publicate sau comunicate la diferite 
congrese de specialitate din ţară şi de peste hotare. 
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BALAN, Viorica  100 de ani de la naștere 

pictoriță (n. 4 dec. 1918, Iași – m. 30 dec. 1993, 
Iași) 

A fost membră a Uniunii Artiştilor Plastici din 
România. Cu peisaje de la Bucium şi naturi statice cu 
flori şi păpuşi fermecate, ea a cucerit, încă din 1956, 
publicul iubitor de artă prin prospeţimea şi sensi-

bilitatea culorilor. A participat la toate manifestările expoziţionale 
oficiale ale Moldovei. De asemenea, a organizat expoziţii personale 
în diferite oraşe din ţară. 
 
PUȘCAȘU, Nicolae N.  85 de ani de la naștere 

arheolog (n. 4 dec. 1933, orașul Onești, județul 
Bacău – m. 17 apr. 2002, Iași) 

Stabilit la Iaşi în 1975, şi-a legat numele de 
istoria medievală a oraşului, luptând pentru păstrarea 
vestigiilor acestuia. A lucrat ca arheolog la Complexul 

Muzeal Naţional Moldova din Iaşi şi la Oficiul pentru Patrimoniu 
Naţional. Admirator şi apărător al monumentelor istorice ale Iaşului, 
a luptat aproape singur împotriva demolărilor antipatrimoniale şi a 
reuşit să salveze câteva dintre mărturiile unui trecut medieval din 
Moldova. 
 
SPACU, Gheorghe  135 de ani de la naștere 

chimist (n. 5 dec. 1883, Iași – m. 23 iul. 1955, 
București) 

Membru al Academiei Române, a fost profesor 
de chimie la universităţile din Iaşi, Cluj şi Bucureşti. 
În cei peste 45 de ani de activitate ştiinţifică, a 
publicat în ţară şi străinătate 274 de lucrări ştiinţifice 

originale. Cercetările din chimia anorganică s-au soldat cu prepararea 
a circa 1000 de combinaţii noi, care au îmbogăţit patrimoniul chimiei 
moderne. A introdus în practica de laborator noi reactivi şi metode de 
analiză, a elaborat procedee de valorificare a produşilor. Este socotit 
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întemeietorul şcolii de chimie anorganică şi analitică de la 
Universitatea din Cluj. A avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea 
chimiei româneşti. 
 
BĂDĂRĂU, Dan A.  125 de ani de la naștere 

filosof (n. 6 dec. 1893, Iași – m. 2 iul. 1968, 
București) 

Membru corespondent al Academiei Române, 
prin întreaga sa activitate ştiinţifică Dan Bădărău se 
înscrie ca unul dintre reprezentanţii contemporani ai 
clasicismului în filosofia românească. Doctor în 

filosofie la Sorbona (1925), el a funcţionat, între 1926 și 1948 ca 
profesor la Facultatea de Litere şi Filosofie din cadrul Universităţii 
din Iaşi. Activitatea sa filosofică îl situează pe linia unui umanism 
înaintat, promovând idei care leagă o epocă de alta, dând soluţii 
adecvate filosofiei care aspiră la universalitate. Cugetător de formaţie 
raţională, el a abordat şi probleme de logică, gnoseologie şi istoria 
filosofiei. A colaborat permanent la ziarul ieşean Opinia, unde a fost 
un timp şi director. Din dragoste pentru Iaşi şi pentru trecutul său a 
întocmit şi o lucrare, în colaborare cu prof. Ioan Caproşu, Iaşii 
vechilor zidiri. 
 
DAVIDEANU, Neculai  90 de ani de la naștere 

economist (n. 6 dec. 1928, Dersca, județul Botoșani – 
m. 12 dec. 1985, Iași) 

Prin preocuparea pentru pregătirea studenţilor ca 
viitori specialişti, prin bogata sa activitate de cercetare, 
ca şi prin soluţionarea diferitelor probleme economice 

concrete, el şi-a asigurat un loc de cinste între economiştii ieşeni. În 
cei peste 35 de ani de activitate a desfăşurat o bogată muncă 
didactică şi de cercetare. A publicat, în colaborare, manualul Organi-
zarea şi planificarea întreprinderilor agricole (1978). Munca de 
cercetare s-a concretizat în 165 de lucrări de specialitate, privind 
probleme economice din silvicultură, industrie alimentară şi textilă. 
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IDRICEANU, Traian  110 ani de la naștere 

chimist, geochimist și geolog (n. 10 dec. 1908, 
Miclești, județul Vaslui – m. 16 ian. 1989, Iași) 

A slujit învăţământul şi ştiinţa românească, con-
tribuind la instruirea şi educarea a numeroase serii de 
chimişti şi geologi. El a avut un însemnat rol la reface-

rea clădirii Universităţii ieşene după război. Timp de peste un sfert 
de veac a activat în Laboratorul de Mineralogie al Facultăţii de 
Ştiinţe, unde a depus şi o susţinută muncă de cercetare. A publicat 30 
de lucrări ştiinţifice, referitoare la formaţiunile cristalofiliene din 
Carpaţii Orientali, cu referire specială la zona mineralizată cu sulfuri 
polimetalice din bazinul Moldovei şi Bistriţei. 
 
ATANASIU, Gheorghe  125 de ani de la naștere 

geofizician (n. 13 dec. 1893, Iași – m. 4 apr. 1972, 
București) 

Membru al Academiei Române şi al Academiei 
de Ştiinţe din ţara noastră, fiul geologului Sava 
Atanasiu (1861-1946) şi frate cu Ion Atanasiu (1892-

1949), tot geolog, George Atanasiu s-a înscris ca un deschizător de 
drumuri în diverse domenii ale fizicii, ca fotoelectricitate, optică şi 
geofizică. A fost profesor la Universităţile din Cluj şi Bucureşti timp 
de aproape cinci decenii, formând numeroase generaţii de fizicieni. 
A publicat peste 100 de lucrări originale, predominând cele din 
domeniul geomagnetismului şi georadioactivităţii. A reprezentat şti-
inţa românească la numeroase reuniuni internaţionale de geofizică şi 
a colaborat cu o serie de academii şi societăţi ştiinţifice din Europa. 
 
CARAMAN, Petru  120 de ani de la naștere 

filolog și folclorist (n. 14 dec. 1898, Vârlezi, județul 
Galați – m. 10 ian. 1980, Iași) 

Membru post-mortem al Academiei Române 
(1991), distins profesor şi eminent cercetător, el a slujit 
cu pasiune învăţământul şi ştiinţa românească timp de 
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aproape şase decenii. S-a remarcat ca specialist în etnografie, folclor 
şi slavistică. A fost profesor la Facultatea de Litere şi Filosofie a 
Universităţii din Iaşi, la catedra de Slavistică. Autor a numeroase 
lucrări de profil complex, etnologic, folcloristic şi lingvistic, el a 
abordat multiple aspecte ale culturii noastre populare, între care 
valorile baladei şi colindului deţin un loc central. Obiceiul 
colindatului la slavi şi la români (1933) este o monografie rămasă 
model de abordare în domeniu. Prin întreaga sa activitate, Petru 
Caraman rămâne unul dintre cei mai temeinic pregătiţi cercetători şi 
unul dintre profesorii cei mai pasionaţi pentru ştiinţă pe care i-a avut 
universitatea ieşeană. 
 
GALINESCU, Gavriil  135 de ani de la naștere 

muzician și folclorist (n. 15 dec. 1883, Hangu, 
județul Neamț – m. 10 iul. 1960, Durău, județul 

Neamț) 

A lucrat ca profesor la Liceul Naţional din Iaşi şi 
la Conservatoarele de Muzică din Cernăuţi şi Iaşi. 
Cercetarea folclorică a constituit un domeniu în care 

s-a afirmat cu pregnanţă. Culegerile sale cuprind peste 1000 de piese 
din cele mai diverse genuri reprezentative pentru Moldova, în special 
pentru Valea Bistriţei. Dintre lucrările de muzicologie, cităm: Mu-
zica în Moldova (1935), Cântecele munţilor noştri (1936) ş.a. În 
domeniul componistic, Gavriil Galinescu a creat peste 500 lucrări 
corale. Poemul simfonic Ielele (1916) a primit Premiul George 
Enescu. 
 
DRUGOCIU, Gheorghe  100 de ani de la naștere 

medic veterinar (n. 15 dec. 1918, Vințul de Jos, 
județul Alba – m. 23 ian. 1996, Iași) 

Fondator al învăţământului superior de Zooteh-
nie şi Medicină Veterinară de la Institutul Agronomic 
Ion Ionescu de la Brad din Iaşi, el şi-a dedicat 

aproape şase decenii de viaţă şcolii şi ştiinţei româneşti. În 1961 a 
pus bazele Facultăţii de Medicină Veterinară, pe care a condus-o, în 
funcţia de decan, între anii 1961 și 1968. Eminent profesor şi mentor 
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a numeroase generaţii de medici veterinari, el a fost şi un valoros 
autor de manuale didactice. Concretizate în peste 200 de lucrări 
originale, cercetările sale abordează, mai ales, domeniul reproducţiei 
animale. 
 
CONSTANTINESCU, Vasile  75 de ani de la naștere 

scriitor (n. 18 dec. 1943, Mitoc, județul Botoșani –  
21 oct. 2004, Iași) 

Poet, prozator şi publicist, a fost membru al Uni-
unii Scriitorilor din România. Din anul 1970 a lucrat ca 
redactor la revista Cronica, secretar general de redacţie 

(1990-1995). A debutat cu poezii în Cronica (1967). A publicat 
volumele de versuri La ţărmul clipei (1970), Am inventat o planetă 
(1978), Spaţiul dintre cuvinte (1981), Sfera cu raze inegale (1985), 
O lume de senzaţii (1996) şi volumul de proză scurtă Dincolo de 
geamanduri (1990). Dintre lucrările în proză de mari dimensiuni 
notăm A opta zi de la facerea lumii (1997), Destinul spiritului şi 
secolului XXI (1998), 666. Misterul numărului apocaliptic (2001). 
Pentru creaţia literară a primit Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi 
(1990) şi Premiul pentru Literatură al revistei Cronica (1993). De-a 
lungul timpului a colaborat la reviste cultural-literare ieşene. 
 
COSTACHE, Veniamin  250 de ani de la naștere 

cărturar și mitropolit (n. 20 dec. 1768, Roșiești, 
județul Vaslui – m. 18 dec. 1846, Slatina, județul 

Suceava) 

Reprezentant de seamă al epocii luminilor în 
cultura românească, el a jucat un rol important în 
politica şi cultura ţării, strălucind îndeosebi ca înte-

meietor al învăţământului în limba română în Moldova, ca traducător 
de cărţi de etică şi filosofie, ca sprijinitor al tiparului, al teatrului, al 
ideilor de eliberare naţională şi al apărării drepturilor ţării în 
administrarea averilor mănăstireşti. A fost mitropolit al Moldovei 
aproape patru decenii, între 1803 şi 1842. De numele lui este legată 
înfiinţarea celei mai vechi şcoli naţionale în Moldova, Seminarul de 
la Socola din Iaşi (1803). De asemenea, în vremea mitropolitului 
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Veniamin Costache a luat fiinţă, în 1828, Şcoala Vasiliană de la Trei 
Ierarhi în limba română. A tradus şi a tipărit peste 20 de lucrări 
dogmatice, tipiconale şi de istorie bisericească, în ale căror prefeţe-
pastorale a combătut ignoranţa, luxul, superstiţiile. A scris şi versuri 
elegiace, puse mai târziu pe muzică. Mitropolitul Veniamin Costache 
s-a servit exemplar de funcţia pe care a avut-o, de influenţa imensă 
exercitată atunci de această formă a conştiinţei sociale pentru a 
promova în rândul boierimii şi al maselor ideile luministe. 
 
FLECHTENMACHER, Alexandru  195 de ani de la naștere 

muzician (n. 23 dec. 1823, Iași – m. 28 ian. 1898, 
București) 

Compozitor, dirijor şi violonist, Alexandru Flech-
tenmacher a reprezentat un nume prestigios şi poartă 
semnătura unei largi perioade în procesul de afirmare şi 

dezvoltare a muzicii româneşti. Ca şef de orchestră a funcţionat la 
Teatrul Naţional din Bucureşti, la Craiova şi la Iaşi. A scris muzică 
pentru mai toate piesele româneşti de teatru apărute între anii 1840 și 
1880, creând în total circa 600 de piese muzicale, la producţiile lui 
V. Alecsandri, C. Negruzzi, Matei Millo şi alţii. A compus operetele 
Baba Hârca (după textul lui Matei Millo), prima creaţie românească 
de acest gen, Urâta satului, Coana Chiriţa (după textele lui Vasile 
Alecsandri), cântece cu caracter mobilizator care s-au bucurat de o 
mare vogă în epocă şi au creat atractivitate populară ideilor politice 
promovate în spiritul novator al vremii: Sfânta zi de libertate, Hora 
Unirii, Uvertura naţională (vodevil). 
 
BUȚUREANU, Vasile C.  160 de ani de la naștere 

mineralog și petrograf (n. 25 dec. 1858, Dorohoi, 
județul Botoșani – m. 1 ian. 1941, Iași) 

Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe din 
România, a slujit învăţământul superior ieşean timp de 
44 de ani (1892-1936). A editat cursuri de cristalo-

grafie, mineralogie şi petrografie. Între anii 1889 și 1899 a fost 
director al Institutului de Chimie din Iaşi. S-a ocupat mai ales cu 
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studii chimice mineralogice şi petrografice asupra regiunii cristalino-
mezozoice a Carpaţilor orientali din Moldova, denumită Masivul 
cristalin de la Broşteni. A mai cercetat structura rocilor vulcanice 
din partea moldovenească a masivului munţilor Călimani şi a 
publicat numeroase materiale cu privire la petrografia rocilor 
cristaline din Munţii Bistriţei, la petrografia rocilor filoniene din 
Carpaţii orientali şi la mineralele de mangan din ţara noastră. 
 
POPESCU, Hristache  120 de ani de la naștere 

muzician (n. 25 dec. 1898, Iași – m. 2 apr. 1982, Iași) 

Figură de seamă a vieţii muzicale interpretative şi 
pedagogice ieşene, a fost profesor la Conservatorul de 
Muzică din Cernăuţi (1924-1932) şi Iaşi (1938-1949), la 
Catedra de flaut. Concomitent, a fost solist al orchestrei 

simfonice din Cernăuţi, în orchestra simfonică a Radiodifuziunii din 
Bucureşti şi la Filarmonica Moldova din Iaşi. El a fost primul dintre 
flautiştii români care a înregistrat discuri Columbia pentru străinătate. A 
realizat compoziţii pentru flaut cu acompaniamente de pian. 
 
BIANU, Vasile V.  135 de ani de la naștere 

fizician (n. 26 dec. 1883, Iași – m. 1978, București) 

Savant şi inventator celebru, a fost mesager al şti-
inţei româneşti peste hotare. Cariera didactică începută 
în anul 1915 la Institutul electrotehnic este continuată la 
Şcoala Politehnică din Bucureşti (1921-1950) şi înche-

iată la Academia militară tehnică (1950-1957). O intensă activitate 
de creaţie în laborator, de 47 de ani, a avut ca rod numeroase lucrări 
despre radiaţia de recul a poloniului, ionizarea prin raze secundare 
alfa, curbele Bragg, ionizarea prin şoc, construcţia oglinzilor para-
bolice (Optica geometrică, 1962). A inventat o pompă cu mercur 
pentru obţinerea vidului (1916), a brevetat, la Paris (1909), un pro-
cedeu de sporire a capacităţii electrice a acumulatoarelor, fără 
creşterea greutăţii lor, a avut preocupări de construire a viorilor 
utilizând principii ştiinţifice. A fost un timp şi preşedinte al Societăţii 
Române de fizică. 
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BĂNCIULESCU, Gheorghe  120 de ani de la naștere 

aviator (n. 28 dec. 1898, Iași – m. 12 apr. 1935,  
Cairo, Egipt) 

În 1926 a fost ales pentru a executa primul zbor 
fără escală pe ruta Paris-Bucureşti. Din cauza condi-
ţiilor atmosferice, avionul s-a prăbuşit în Munţii Tatra. 

Pilotul a scăpat cu viaţă, dar cu picioarele zdrobite. Biruind destinul, 
el şi-a făcut aripi din materialul cel mai de preţ: pasiunea şi voinţa. 
Cu proteze la ambele picioare, a efectuat, între 1933 și 1935, mii de 
kilometri de zbor pe rutele Bucureşti-Paris, Bucureşti-Varşovia, 
Bucureşti-Damasc etc., record admirat de întreaga lume. 
 
COLIBABA, Nicolai  100 de ani de la naștere 

profesor (n. 30 dec. 1918, Rășcani, județul Bălți – 
m. 6 febr. 2000, Iași) 

S-a înscris în galeria dascălilor de la Liceul 
Internat C. Negruzzi din Iaşi, care a continuat tradiţia 
interbelică. A funcţionat ca profesor de matematici 

din 1952 şi până în 1979. Pentru activitatea didactică de excepţie, a 
fost distins cu titlul de Profesor Emerit. Sute de foşti elevi care au 
ajuns academicieni, profesori universitari, medici, ingineri, profesori 
în învăţământul preuniversitar, îi recunosc aportul la formarea lor. 
 
IONESCU (VOISIN), Rica  105 ani de la naștere 

filolog (n. 31 dec. 1913, Corgémont-Elveția – m. 7 iun. 
1991, Iași) 

Distinsa personalitate intelectuală şi umană a profe-
soarei Rica Ionescu este indisolubil legată de perioada 
dificilelor căutări, eforturi şi transformări începute în 

toamna anului 1957, odată cu reînfiinţarea, la Facultatea de Filologie 
din Iaşi, a secţiei de Limba şi literatura franceză, suprimată cu şapte 
ani în urmă. A funcţionat la Universitatea ieşeană din 1950 până în 
1973. În decursul carierei universitare, a publicat, sub formă de studii 
sau articole în reviste din Iaşi, Bucureşti sau din Franţa, o serie de 
cercetări în domeniu. A fost şi un excelent traducător. 
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COMEMORĂRI 

 
[DATA MORȚII NECUNOSCUTĂ] 

 
 
 
LEMENI, Gheorghe  170 de ani de la moarte 

pictor (n. 1813, Rădăuți, județul Suceava –  
m. 1848, Iași) 

Printre cei mai merituoşi elevi ai „clasului de 
zugrăvitură” de la Academia Mihăileană din Iaşi s-a 
înscris şi Gh. Lemeni. Remarcat de Gh. Asachi, este 

trimis pentru studii la München (1838–1842) şi Roma (1842–1846), 
făcând dovada unui autentic talent. Gh. Lemeni s-a afirmat ca pictor 
de portrete (Portretul pictorului Gh. Năstăseanu şi Portretul de 
intelectual moldovean cu suman şi plete), considerat autoportret, 
dovedesc indiscutabile calităţi artistice şi o serioasă formaţie 
profesională de tip academic, aşa cum vădesc şi picturile religioase, 
aflate la Muzeul de Artă din Iaşi. 
 
ASACHI, Dimitrie  150 de ani de la moarte 

matematician (n. 1820, Iași – m. 1868, Iași) 

Cel dintâi fiu al cărturarului Gh. Asachi (1788–
1869), figură importantă în istoria matematicii din ţara 
noastră. El aduce prima contribuţie originală 
românească în matematici, cu studiul său intitulat 

Asupra inversiunii seriilor, publicat în 1841, la München. Dimitrie 
Asachi este primul român care a publicat o lucrare de matematici 
superioare şi primul nostru matematician titrat. Rod al activităţii 
didactice desfăşurată la Academia Mihăileană, este Tratatul de 
topografie (1854), prima lucrare de acest gen publicată în limba 
română. 
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THEODORINI, Theodor  145 de ani de la moarte 

actor (n. 1823, Iași – m. 1873, Viena, Austria) 

Prin strădaniile, realizările şi intuiţiile sale 
direcţionate, Theodor Theodorini se situează printre 
personalităţile care au dominat epoca de închegare a 
teatrului românesc. Actor, director de scenă şi de 

teatru, traducător şi profesor, el rămâne în istoria mişcării teatrale 
naţionale ca un adevărat animator. A interpretat roluri din cele mai 
diverse genuri: melodrame, comedii, operete şi în toate a înregistrat 
realizări remarcabile. Pentru el s-au scris special roluri şi a fost 
aclamat în Muza de la Burdujeni de Costache Negruzzi. În anul 1853 
a ajuns la conducerea teatrului din Craiova, unde a rămas aproape 
două decenii. Paralel, a jucat şi pe scenele teatrelor din Bucureşti şi 
din Iaşi. 
 
TEODOREANU, Laurențiu  75 de ani de la moarte 

inginer electrotehnic (n. 19 dec. 1870, Iași – m. 
1943, București) 

A fost primul director al Uzinei electrice a 
oraşului Iaşi, în perioada 1898-1907. În funcţia de 
inginer comunal s-a ocupat de Uzina electrică a 
Teatrului Naţional, de iluminatul cu electricitate şi gaz 

al oraşului şi a supravegheat lucrările de construcţie a noii Uzine 
electrice a oraşului. El a intrat în literatură datorită scriitorului Ionel 
Teodoreanu care l-a imortalizat în rolul de Herr Director din 
romanul La Medeleni (1925). 
 
CALMUSCHI, Constantin  65 de ani de la moarte 

actor (n. 1888, Vaslui – m. 1953, București) 

Cel despre care Ionel Teodoreanu scria că „este un 
actor bine înzestrat, util scenei, pe care o serveşte cu 
devotament, şi că din toate punctele de vedere domnia sa 
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îşi justifică angajamentul pe care-l are cu Teatrul Naţional”. Angajat în 
1911, a jucat pe scena ieşeană timp de peste două decenii, până în 1933. A 
interpretat, cu predilecţie, roluri comice, cu subtilă şi firească aplicaţie. 
 
BIANU, Vasile V.  40 de ani de la moarte 

fizician (n. 26 dec. 1883, Iași – m. 1978, București) 

Savant şi inventator celebru, el a fost mesagerul 
ştiinţei româneşti peste hotare. Cariera didactică 
începută în anul 1915 la Institutul electrotehnic este 
continuată la Şcoala Politehnică din Bucureşti (1921-

1950) şi încheiată la Academia militară tehnică (1950-1957). O 
intensă activitate de creaţie în laborator, de 47 de ani, a avut ca rod 
numeroase lucrări despre radiaţia de recul a poloniului, ionizarea prin 
raze secundare alfa, curbele Bragg, ionizarea prin şoc, construcţia 
oglinzilor parabolice (Optica geometrică, 1962). A inventat o pompă 
cu mercur pentru obţinerea vidului (1916), a brevetat, la Paris 
(1909), un procedeu de sporire a capacităţii electrice a acumu-
latoarelor fără creşterea greutăţii lor, a avut preocupări de construire 
a viorilor, utilizând principii ştiinţifice. A fost un timp şi preşedinte 
al Societăţii Române de Fizică. 
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IANUARIE 
 
 
 
FLOROV, Nicolae  70 de ani de la moarte 

pedolog (n. 19 dec. 1876, Cornești, județul Bălți – 
m. 1 ian. 1948, Iași) 

A contribuit la dezvoltarea învăţământului 
agronomic superior în Iaşi. Cursul de pedologie, 
predat de el la Institutul Agronomic Ion Ionescu de la 
Brad din Iaşi este primul în România. Activitatea 

ştiinţifică, concretizată în peste 60 de lucrări, se ocupă de studiul 
solului din punct de vedere genetic, de care se leagă practica 
agricolă, precum şi studii asupra cuaternarului. 
 
HAIMOVICI, Adolf  25 de ani de la moarte 

matematician (n. 1 oct. 1912, Iași – m. 1 ian. 1993, 
Iași) 

Rezultatele pe care le-a obţinut în domeniul 
geometriei, biomatematicii şi, în special, în teoria 
ecuaţiilor diferenţiale îl situează în elita matema-

ticienilor români. Timp de 30 de ani a condus Catedra de Ecuaţii 
Diferenţiale de la Facultatea de Matematică a Universităţii ieşene. 
Dar, partea cea mai importantă a activităţii sale rămâne opera 
ştiinţifică, concretizată în peste 150 de studii publicate în reviste de 
specialitate din ţară şi din străinătate. 
 
BUDE, Valentin  85 de ani de la moarte 

epigramist și profesor (n. 12 oct. 1876, Zănești, 
județul Brașov – m. 3 ian. 1933, Iași) 

A venit la Iaşi în anul 1904, unde a rămas toată 
viaţa. A funcţionat ca profesor de limbă latină, limbă 
germană şi limbă română la Liceul Internat, Liceul 

Militar şi Liceul Naţional. Concomitent, a desfăşurat o bogată 
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activitate publicistică în presa vremii. Din multitudinea de epigrame, 
a publicat doar un volum: 110 epigrame (1905). 
 
STURDZA, Petre  85 de ani de la moarte 

actor (n. 1869, Iași – m. 4 ian. 1933, Pașcani, 
județul Iași) 

Creator a peste 250 de personaje din dramaturgia 
naţională şi străină, a lăsat amintiri de neuitat tuturor 
celor care l-au văzut jucând pe scenele teatrelor din 
Iaşi şi din Bucureşti. A interpretat cu predilecţie roluri 

cu o psihologie complexă şi „cazurile” de conştiinţă din drama 
modernă. A fost traducător din literatura universală, îmbogăţind 
repertoriul teatrului cu multe piese de valoare. A fost profesor, 
întemeind Conservatorul particular, în care s-au format mulţi dintre 
actorii generaţiei viitoare. 
 
FINȚESCU, Gheorghe N.  70 de ani de la moarte 

entomolog (n. 21 aug. 1875, Craiova – m. 6 ian. 
1948, București) 

Membru corespondent al Academiei Române. A 
funcţionat ca profesor la Liceul Naţional, unde a 
rămas toată viaţa şi a desfăşurat o rodnică activitate 
didactică şi ştiinţifică. A fost nu numai un eminent 

profesor de ştiinţe naturale, ci şi un vrednic cercetător. A depus o 
rodnică şi susţinută muncă de cercetare în domeniul entomologiei 
timp de peste trei decenii, publicând circa 40 de lucrări care se referă 
la biologia insectelor dăunătoare pomilor fructiferi şi trandafirilor. 
Gh. N. Finţescu este considerat întemeietorul entomologiei horticole 
în România. 
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PREDESCU, Lucian  35 de ani de la moarte 

istoric literar (n. 27 iul. 1907, Iași – m. 12 ian. 1983, 
București) 

De la debutul din 1926, în revista Cercetări 
istorice, pe parcursul a cinci decenii, a publicat 
numeroase studii şi monografii literare. A îngrijit 

ediţiile operelor lui Alecu Russo, Ion Creangă şi Nicolae Bălcescu. 
Opera de rezistenţă a lui Lucian Predescu este Enciclopedia 
României „Cugetarea” (1940). Această impresionantă lucrare, 
izvorâtă dintr-o înţelegere superioară a trecutului şi apărută prin 
străduinţa unui singur om, cuprinde 1000 pagini şi conţine 3000 de 
fotografii şi ilustraţii. 
 
ANDRIESCU, Ion C.  50 de ani de la moarte 

profesor (n. 19 nov. 1895, Huși – m. 15 ian. 1968, 
Iași) 

Figură distinctă a învăţământului secundar 
ieşean, a funcţionat, timp de aproape 40 de ani, 
onorând Catedrele de matematici de la Gimnaziul 

Alexandru cel Bun, Liceul Naţional şi Liceul Internat C. Negruzzi. A 
publicat o serie de manuale didactice, apreciate în epocă. În perioada 
1942-1947, a fost inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului 
Şcolar Iaşi. 
 
CERNĂTESCU, Radu  60 de ani de la moarte 

chimist (n. 17 aug. 1894, Huși – m. 17 ian. 1958, 
Iași) 

Membru al Academiei Române. A fost unul 
dintre cei mai valoroşi savanţi, produs al şcolii 
românești de chimie, continuator al lui Petru Poni. 

Activitatea didactică, desfăşurată timp de patru decenii în cadrul 
Universităţii din Iaşi, a fost deosebit de valoroasă, de bogată în 
conţinut. Cercetarea ştiinţifică, concretizată în peste 80 de lucrări 
originale, a abordat domeniul chimiei fizice şi chimiei analitice. A 
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contribuit substanţial la crearea Institutului de Chimie Petru Poni din 
Iaşi, care a fost conceput şi organizat după indicaţiile sale. A elaborat 
numeroase metode analitice pentru dozarea diferitelor elemente 
chimice. Pe plan socio-politic, a fost un militant al ideilor progresiste. 
 
SUCEVEANU, Dimitrie  120 de ani de la moarte 

muzician (n. 1816, Suceava – m. 18 ian. 1898, Iași) 

Clasic al muzicii bisericeşti-psaltice, în limba 
română, Dimitrie Suceveanu a fost profesor de muzică 
psaltică la Şcoala de cântăreţi din Iaşi şi director al 
acestei instituţii de învăţământ, pe care a condus-o 

până în anul 1890. Opera sa compoziţională, care l-a consacrat între 
clasicii muzicii psaltice române, este Ideomelarul (trei volume, 
1856). Dimitrie Suceveanu a mai compus o serie de cântări: 
heruvice, axioane, polielee, anixandare la priveghere etc. În ceea ce 
priveşte cântările traduse din greceşte, el nu s-a mărginit la rolul de 
compilator, ci le-a prelucrat în spiritul religios autohton. 
 
COSTĂCHESCU, Mihai  65 de ani de la moarte 

istoric și folclorist (n. 23 sept. 1884, Goești–
Lungani, județul Iași – m. 18 ian. 1953, Iași) 

Membru corespondent al Academiei Române. 
Timp de 34 de ani (1911-1945) a slujit învăţământul 
secundar ieşean. Studiile referitoare la vremea lui 
Alexandru cel Bun au fost răsplătite cu Premiul Gh. 

Asachi al Academiei Române, în 1933. Ca folclorist a adunat o 
bogată colecţie de creaţii populare. A publicat, în 1930, una dintre 
cele mai frumoase variante ale baladei Mioriţa, Cântecul mioarei. 
Postum, în 1969, i-a apărut volumul Cântece populare româneşti. 
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CRĂCIUNAȘ, Irineu  45 de ani de la moarte 

teolog (n. 6 oct. 1928, Sadova, județul Suceava – 
m. 19 ian. 1973, Iași) 

Episcopul-vicar Irineu şi-a desfăşurat activitatea 
la Mitropolia Moldovei şi Sucevei, din 1958 până în 
1969. A îmbogăţit literatura de specialitate cu studii 

şi scrieri valoroase, mai ales în domeniul Teologiei morale şi cel al 
Artei bisericeşti. 
 
BIȘOC, Anton  20 de ani de la moarte 

dirijor (n. 6 aug. 1936, Hălăucești, județul Iași –  
m. 19 ian. 1998, Iași) 

Muzician de înaltă pregătire profesională, cel 
care a consolidat una dintre cele mai remarcabile 
formaţii corale româneşti, a fost una dintre figurile 
marcante ale vieţii culturale ieşene. Din 1966 şi până 

la trecerea sa în nefiinţă, timp de peste trei decenii, a activat cu 
pasiune şi competenţă, ridicând corul Operei Române din Iaşi, la un 
înalt nivel artistic. A contribuit profesional la toate spectacolele de 
operă şi operetă din timpul său. Vreme de peste 30 de ani a condus şi 
corul Bisericii Catolice din Iaşi. 
 
BOJOI, Ion  20 de ani de la moarte 

geograf (n. 14 febr. 1936, Cordun–Flămânzi, județul 
Botoșani – m. 21 ian. 1998, Buzău) 

Demn continuator al şcolii ieşene de geografie,  
şi-a început activitatea ca cercetător în domeniul 
geomorfologiei şi a continuat cariera la Catedra de 
Geografie a Universităţii Al. I. Cuza, în perioada 1984-

1998. A publicat cursurile de Geomorfologie (1980) şi Eroziunea 
solului (1992). Activitatea sa ştiinţifică s-a materializat în peste 100 
de lucrări. 
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BOTEZ, Ion Gheorghe  65 de ani de la moarte 

antropolog (n. 5 mart. 1892, Chișcăreni-Șipote, 
județul Iași – m. 23 ian. 1953, colonia de muncă de 

la Capul Midia) 

Promotor al studiului antropologiei în România, 
el a funcţionat ca profesor la Facultatea de Ştiinţe din 
Iaşi, la Catedra de Paleontologie şi Antropologie nou 

creată (1930). A publicat primele cursuri româneşti în domeniu: 
Paleontologie umană (1933) şi Antropologie generală (1936). A 
iniţiat studii ample privind anatomia comparată a primatelor şi omului. 
A condus Staţiunea zoologică marină de la Agigea (1940-1952). 
 
BEDREAG, C. G.  55 de ani de la moarte 

fizician (n. 5 aug. 1883, Rusca, județul Vaslui –  
m. 23 ian. 1963, Iași) 

Profesor la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii 
din Iaşi, unde a desfăşurat o îndelungată activitate 
timp de patru decenii, el a publicat numeroase studii 
de fizică atomică, moleculară şi a metalelor. Cele mai 

multe dintre lucrările sale se referă la sistematizarea elementelor 
chimice, publicate între anii 1916 şi 1962. Este autorul valoroasei 
lucrări bibliografice, Bibliografia Fizicii Române. Biografii, apărută 
în 1957. În sprijinul procesului didactic, a elaborat şi publicat o serie 
de cursuri şi manuale, apreciate în epocă. 
 
ISAR, Eugen  35 de ani de la moarte 

muzician (n. 16 mart. 1901, Drăgoești, județul 
Suceava – m. 23 ian. 1983, Iași) 

A funcţionat ca profesor de muzică la diferite 
şcoli şi lector de contrapunct la Conservatorul G. 
Enescu din Iaşi. A ocupat, între 1945-1963, postul de 

violist la Filarmonica Moldova. A realizat armonizări şi prelucrări de 
cântece populare pentru formaţiile cu care a colaborat. 
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FLECHTENMACHER, Alexandru  120 de ani de la moarte 

muzician (n. 23 dec. 1823, Iași – m. 28 ian. 1898, 
București) 

Compozitor, dirijor şi violonist, Alexandru 
Flechtenmacher a reprezentat un nume prestigios şi 
poartă semnătura unei largi perioade în procesul de 
afirmare şi dezvoltare a muzicii româneşti. Ca şef de 

orchestră a funcţionat la Teatrul Naţional din Bucureşti, la Craiova şi 
la Iaşi. A scris muzică pentru mai toate piesele româneşti de teatru 
apărute între anii 1840-1880, creând în total circa 600 de piese 
muzicale, la producţiile lui V. Alecsandri, C. Negruzzi, Matei Millo şi 
alţii. A compus operetele Baba Hârca (după textul lui Matei Millo), 
prima creaţie românească de acest gen, Urâta satului, Coana Chiriţa 
(după textele lui Vasile Alecsandri), cântecele cu caracter mobilizator 
care s-au bucurat de o mare vogă în epocă şi au creat atractivitate 
populară ideilor politice promovate în spiritul novator al vremii: 
Sfânta zi de libertate, Hora Unirii, Uvertura naţională (vodevil). 
 
LUPU, Eugen  135 de ani de la moarte 

om politic, magistrat (n. 12 mart. 1855, Iași –  
m. 30 ian. 1883, Sulina, județul Tulcea) 

A fost unul dintre primii socialişti români, pionier 
în organizarea cercurilor socialiste din ţara noastră. La 
5 martie 1875, Eugen Lupu şi alţi studenţi din Iaşi au 
înfiinţat Clubul studenţilor Universităţii din Iaşi, 

organizaţie dominată de ideologia socialistă. Prin întreaga sa 
activitate politică, Eugen Lupu s-a înscris ca o figură de seamă, care 
a militat pentru punerea bazelor primelor organizaţii socialiste în 
România. 
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VÂRNAV, Scarlat  150 de ani de la moarte 

om politic, colecționar de artă (n. 14 oct. 1813, 
Hilișeu, județul Botoșani – m. 31 ian. 1868, Bârlad, 

județul Vaslui) 

Personalitate cu rol de seamă în Revoluţia de la 
1848 din Moldova şi în epoca imediat următoare a 
Unirii Principatelor Române, ca şi în procesul general 

de ctitorie a culturii moderne româneşti, Scarlat Vârnav a avut ca 
deviză fundamentală: „Viaţa, averea, onorul, patriei prosternă 
românul”. În timpul vieţii a achiziţionat numeroase lucrări de artă 
din Europa, pe care le-a donat Iaşului, punând astfel temelia 
Pinacotecii din Iaşi, care s-a inaugurat la 26 octombrie 1860. Tot prin 
donaţia sa au luat fiinţă o fermă model şi o şcoală de agricultură în 
Moldova (1846), precum şi un spital la Bârlad. În 1857 donează ţării 
întreaga sa avere, în scopul ridicării culturale şi politice a poporului 
român. 
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FEBRUARIE 
 
 
 
ATANASIU, Alexandru D.  75 de ani de la moarte 

publicist, pictor și profesor (n. 11 iun. 1871, 
Pângărați, județul Neamț – m. 1 febr. 1943, Iași) 

Iniţiator al Asociaţiunii generale a artiştilor, 
membru al Ligii culturale pentru unitatea tuturor 
românilor, fondator al Societăţii Casa artelor din 

Iaşi (1911), membru corespondent al Comisiei monumentelor 
istorice, întemeietor şi director al revistei ieşene Arta română (1908-
1912), artist plastic şi cadru didactic cu îndelungată activitate, 
Alexandru D. Atanasiu a fost unul dintre promotorii culturii 
româneşti în viaţa artistică şi în presa timpului. 
 
TUDORANU, Gheorghe  55 de ani de la moarte 

medic (n. 18 mai 1892, Fruntișeni, județul Vaslui – 
m. 6 febr. 1963, Iași) 

Prin activitatea didactică, desfăşurată la Facul-
tatea de Medicină din Iaşi, între anii 1920-1962, a 
contribuit la organizarea şi dezvoltarea învăţămân-
tului de clinică medicală din capitala Moldovei. 

Activitatea sa clinică şi de cercetare s-a desfăşurat în domeniul 
imunologiei, bacteriologiei, a bolilor aparatului digestiv, a 
balneologiei şi a hematologiei. Prin studiile întreprinse în domeniul 
balneologiei, Gheorghe Tudoranu este considerat unul dintre 
pionierii şcolii balneologice româneşti. Activitatea sa ştiinţifică s-a 
concretizat în peste 200 de lucrări originale. A publicat mai multe 
manuale didactice şi monografii. A fost, totodată, un talentat 
publicist şi scriitor, în special memorialist. A fost distins cu titlurile 
de Medic emerit şi Profesor emerit. 
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IANOV, Ioan  115 ani de la moarte 

scriitor (n. 24 iun. 1836, Iași – m. 8 febr. 1903, Iași) 

Participant activ la luptele pentru Unirea 
Principatelor Române. După înfăptuirea acesteia, a fost 
numit deputat de Ilfov, la propunerea domnitorului Al. 
I. Cuza. A avut diverse funcţii: deputat, senator, primar 

adjunct al Iaşului (când primar era junimistul N. Gane), vice-
preşedinte al Senatului României. Membru al Societăţii Junimea din 
anul 1865, a făcut parte din cercul Convorbirilor literare în revista 
căruia a publicat multe dintre creaţiile sale. A scris poezii 
sentimentale şi patriotice, în vers popular. A scris şi un imn 100 de 
ani... care, pus pe note de vărul său, compozitorul Gh. Burada, a fost 
cântat la inaugurarea Universităţii din Iaşi (1860). După aceea, se 
dedică exclusiv cântecelelor comice, după modelul lui V. Alecsandri. 
 
VOREL, Lascăr  100 de ani de la moarte 

pictor și grafician (n. 1879, Iași – m. 8 febr. 1918, 
München–Germania) 

Prea puţin cunoscut iubitorilor noştri de artă, el 
a fost unul dintre înnoitorii nu numai ai artei 
româneşti, ci şi ai celei mondiale. Între 1900 şi 1918 
a trăit şi lucrat la München, în perioada cea mai 

tumultuoasă a modernizării picturii germane. Opera sa este compusă 
din picturi în ulei, guaşe şi portrete caricaturale. Lascăr Vorel a fost 
un artist al meditaţiei, cu orientări între scepticism, satiră şi tragism, 
în sens existenţialist. 
 

 
MAIORESCU-HUMPEL, Emilia  100 de ani de la moarte 

pedagogă și publicistă (n. 6 aug. 1838, Craiova – 
m. 11 febr. 1918, Viena–Austria) 

Mare îndrumătoare a tineretului feminin, despre 
care Nicolae Iorga scria: „S-a consacrat – ca nimeni 
alta – educaţiei fetelor, şi pensionul ei din Iaşi a fost 

cea mai bună şcoală de acest fel pe care am avut-o până dăunăzi”. 
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Emilia Maiorescu-Humpel, sora mai mare a lui Titu Maiorescu, a 
fost o figură de prestigiu a Iaşului de odinioară. Împreună cu soţul ei, 
compozitorul Wilhelm Humpel (1831-1899), fondează la Iaşi 
Institutul liceal de domnişoare Humpel, care se deschide la 1 
septembrie 1872. În această şcoală au primit o distinsă educaţie 
generaţii întregi de tinere, printre care au figurat: Ana Conta-Kernbach, 
Elena Sevastos, precum şi Virginia şi Valeria Micle, fiicele Veronicăi 
Micle. Renumită pedagogă, Emilia Maiorescu-Humpel a condus cu 
dăruire şi competenţă acest institut timp de aproape trei decenii (1872-
1901). A publicat articole didactice, proză, poezii şi a făcut traduceri 
din opera scriitorului german Friedrich Schiller (1759-1805). 
 
PETROVANU, Dan  30 de ani de la moarte 

matematician (n. 20 ian. 1930, Iași – m. 11 febr. 
1988, Iași) 

A fost unul dintre cei mai talentaţi matematicieni 
români din ultimele decenii ale secolului trecut. 
Slujitor de elită a Universităţii din Iaşi, el a fost 
deschis marilor probleme ale ştiinţei, literaturii, artei şi 

filosofiei. A funcţionat la Facultatea de Matematică din Iaşi în 
perioada 1966-1988. Ca matematician, a avut contribuţii remarcabile, 
în special în domeniul Ecuaţiilor funcţionale. Aria preocupărilor sale 
s-a extins şi în alte domenii din ştiinţele umaniste. 
 
WERNER, Dan  30 de ani de la moarte 

actor (n. 7 iun. 1941, Iași – m. 13 febr. 1988, Iași) 

Slujitor al scenei româneşti timp de peste două 
decenii, el a fost o prezenţă de marcă a teatrelor din 
Craiova (1968-1981) şi Iaşi (1981-1988). În general, 
toate rolurile sale întruchipau tineri romantici, cu simţul 

datoriei, plini de lumină, de avânt sau tragic loviţi de o soartă 
nedreaptă. 
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BELDIMAN, Alexandru V.  120 de ani de la moarte 

ziarist (n. 1832, Iași – m. 17 febr. 1898, București) 

Ziarist cu largi vederi, aplecat spre ideea de 
propăşire naţională, de progres social şi de educaţie a 
maselor, a luptat prin scrisul său în tabăra unioniştilor 
şi a fost adversar consecvent al principiului dinastiei 

străine, a militat pentru Unirea Principatelor Române, în frunte cu 
domnitorul Al. I. Cuza. A întemeiat, la Iaşi, în 1871, ziarul democrat-
republican Adevărul, în paginile căruia a dus o campanie vehementă 
împotriva lui Carol I. Suspendat în 1872, ziarul reapare, la Bucureşti, 
în 1888, prin efortul lui Al. V. Beldiman şi desfăşoară activitate de 
orientare democratică până în 1937, când este suprimat. Prin întreaga 
sa activitate, Al. V. Beldiman se înscrie pe linia acelor patrioţi 
moldoveni care, ca şi bunicul său, Alecu Beldiman (1760-1826), au 
militat pentru instalarea unor principii democratice înaintate pentru 
vremea lor. 
 
BURADA, Teodor T.  95 de ani de la moarte 

istoriograf al teatrului și al muzicii, folclorist  
(n. 3 oct. 1839, Iași – m. 17 febr. 1923, Iași) 

Membru corespondent al Academiei Române. Cu 
studii juridice şi muzicale făcute la Iaşi şi Paris, 
Teodor T. Burada a lucrat mai întâi în magistratură, 
după care, în 1885, s-a dedicat activităţii muzicale şi 

etnografice. Profesor la Catedra de teorie muzicală a Conservatorului 
ieşean, el a contribuit la dezvoltarea învăţământului, atât prin munca 
didactică, dar şi prin publicarea a numeroase studii despre istoria lui. 
Are marele merit de a fi pus bazele muzicologiei româneşti, prin 
editarea, în 1875, a primului periodic cu caracter muzical, denumit 
Almanah muzical. A scris o serie de studii muzicale valoroase prin 
ineditul şi bogăţia materialului comunicat. Violonist virtuoz, a 
susţinut peste 150 de concerte populare atât în ţară, cât şi peste 
hotare. Istoria teatrului în Moldova (3 vol., 1915-1922) este o operă 
de largi dimensiuni, o adevărată frescă a vieţii teatrale româneşti, un 
izvor de documentare pentru cercetătorii domeniului. A elaborat 
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primele lucrări despre obiceiurile românilor cu prilejul naşterii, 
nunţii şi înmormântării şi studii asupra multor instrumente muzicale 
populare. 
 
BRIESE, Otto  55 de ani de la moarte 

pictor (n. 25 iun. 1889, Iași – m. 21 febr. 1963, Iași) 

A fost prezent în viaţa artistică ieşeană timp de o 
jumătate de veac, prin numeroasele sale expoziţii, cât şi 
ca profesor şi director al Şcolii de Arte Frumoase din 
Iaşi. Moştenirea artistică lăsată de el, peste 3000 de 

lucrări, este rodul unei creaţii de peste 50 de ani. Temele pe care le-a 
tratat sunt, cel mai adesea, luate de pe meleagurile Moldovei sau din 
Iaşul natal. Dintre genurile picturii sale, a arătat predilecţie pentru 
peisaj, dar a cultivat şi portretele, florile şi natura statică. 
 
POPOVICI, Gheorghe  85 de ani de la moarte 

pictor (n. 5 oct. 1859, Iași – m. 24 febr. 1933, Iași) 

Unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai 
şcolii de pictură ieşene de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea şi din primele decenii ale secolului al XX–
lea. A studiat pictura cu Gh. Panaiteanu-Bardasare şi 

Emanoil Bardasare la Şcoala de belle-arte din Iaşi. A urmat cursuri 
de specializare la Roma şi Paris. A fost profesor de pictură şi 
compoziţie la Şcoala de arte frumoase din Iaşi (1899-1929) şi 
director între anii 1911-1929. A contribuit la formarea şi afirmarea 
unei strălucite pleiade de artişti români, printre care Şt. Dimitrescu, 
N. N. Tonitza, Aurel Băeşu, Camil Ressu, Nutzi Acontz ş.a. Opera sa 
artistică cuprinde compoziţii istorice (Execuţia lui Horia), 
compoziţii mitologice, portrete (Portretul doctorului Panait Zosin, 
Portretul soţiei artistului, Moş Vasile), autoportrete, flori 
(Trandafiri, Ciuboţica cucului), fructe (Coş cu struguri, Prunele 
brumării) şi naturi statice. A zugrăvit pereţii Capelei Palatului 
Mitropolitan din Iaşi. 
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MINEA, Ilie  75 de ani de la moarte 

istoric (n. 15 iul. 1881, Turcheș–Săcele, județul 
Brașov – m. 26 febr. 1943, Iași) 

Profesor la Catedra de Istoria românilor de la 
Universitatea din Iaşi (1922-1943), cercetător erudit 
privind istoria evului mediu românesc, creatorul şcolii 
istorice ieşene, Ilie Minea a adus o importantă 

contribuţie la cunoaşterea istoriei politice şi culturale a ţărilor române. 
La Iaşi, Ilie Minea a editat revista Cercetări istorice (1925). Prin 
strădania lui s-a înfiinţat Institutul de Istorie şi Arheologie A.D. 
Xenopol din Iaşi (1941). 
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MARTIE 
 
 
 
NEGRUZZI, Mihai  60 de ani de la moarte 

general, memorialist (n. 28 oct. 1873, Iași – m. 1 
mart. 1958, București) 

Pe linie paternă, el este urmaşul unui neam care a 
dat culturii româneşti, începând din prima jumătate a 
secolului al XIX-lea, oameni cu o serioasă pregătire 
umanistă, importanţi demnitari şi scriitori: Costache 

Negruzzi, Leon C. Negruzzi, Iacob C. Negruzzi, Ella Negruzzi şi 
alţii. După terminarea studiilor, a îmbrăţişat cariera militară, 
ajungând până la gradul de general. În ceea ce priveşte activitatea 
publicistică şi literară, a colaborat cu schiţe, nuvele, evocări în 
revistele şi ziarele epocii sale. A fost şi primar al Iaşului. 
 
DUMITRESCU, Ivan (Giovanni)  105 ani de la moarte 

artist liric (n. 30 dec. 1860, Iași – m. 3 mart. 1913, 
Londra–Anglia) 

A studiat la Conservatorul din Iaşi între anii 
1879-1885. A debutat în 1885 pe scena Teatrului 
Naţional din Bucureşti, în prima formaţie românească 
de operă, condusă de George Ştephănescu. A cântat 

pe scenele unor mari teatre de operă din Europa şi America, obţinând 
mari succese, datorită vocii sale omogene şi melodioase. A abordat 
un bogat repertoriu de operă. S-a distins îndeosebi în operele 
Tannhäuser şi Lohengrin de Richard Wagner, Aida de Giuseppe 
Verdi, Faust de Charles Gounod, Paiaţe de Ruggiero Leoncavallo. 
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ERBICEANU, Constantin  105 ani de la moarte 

istoric (n. 5 aug. 1838, Erbiceni, județul Iași – m. 7 
mart. 1913, București) 

Membru titular al Academiei Române. Timp de o 
jumătate de veac a activat în învăţământ şi în publi-
cistică. A fost profesor la Seminarul Veniamin 
Costache din Iaşi (1868–1887), la Seminarul Central şi 

la Facultatea de Teologie din Bucureşti. Activitatea sa ştiinţifică 
cuprinde lucrări referitoare la istoria României şi la istoria bisericii 
româneşti, în special celei din Moldova. S-a preocupat de 
informaţiile istorice privitoare la români. L-a interesat domniile 
fanariote din ţara noastră şi a întocmit un studiu asupra 
învăţământului la români. A consacrat studii generale privind istoria 
bisericii româneşti: Istoria Seminarului Veniamin Costache de la 
Socola, cel mai vechi aşezământ şcolar din România (1885), 
Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei (1888) etc. S-a ocupat de 
diferite figuri reprezentative ale culturii româneşti, cărora le-a 
dedicat interesante monografii. A publicat şi tradus numeroase 
izvoare greceşti, fiind unul dintre întemeietorii studiilor documentare 
din România. 
 
CANȚĂR, Filip  30 de ani de la moarte 

agronom (n. 8 oct. 1909, Recea, județul Lăpușna – 
m. 7 mart. 1988, Iași) 

S-a afirmat ca profesor renumit la Catedra de 
Fitotehnie a Facultăţii de Agronomie din Iaşi, în 
perioada 1938-1974. Activitatea ştiinţifică cuprinde 
peste 170 de titluri. A fost un specialist recunoscut în 

cultura plantelor tehnice şi a militat pentru introducerea şi cultivarea 
soiei şi şofrănelului în România. A publicat Cursul de Fitotehnie (3 
vol., 1954 şi 1965). 
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STAMATI, Iacob  215 ani de la moarte 

mitropolit (n. 24 iun. 1749, Bistrița–Năsăud – m. 
10 mart. 1803, Iași) 

A fost ales Mitropolit al Moldovei în iunie 1792, 
păstorind până la moarte. În perioada 1792-1803, 
mitropolia ce arsese este reconstruită. A refăcut bise-

ricile Stratenia şi Sf. Gheorghe din Iaşi şi a ctitorit biserica Banu. 
Lui i se datorează apoi Şcoala de la biserica Sf. Nicolae cel Nou, 
biserica din Storneşti, dughenile şi pivniţele Mitropoliei de la 
Fălticeni şi Botoşani. Sub îndrumarea sa, la tipografia Mitropoliei, 
reorganizată de el, se imprimă, în 1794, o Liturghie şi Psaltirea 
proorocului şi împăratului David. Din îndemnul şi pe cheltuiala lui 
Iacob Stamati s-au tipărit cărţi didactice de geometrie şi aritmetică. 
În 1794, Iacob Stamati prefaţează şi îngrijeşte tipărirea unei 
interesante traduceri după romanul spaniol El Criticón de Baltasar 
Gracián y Morales. 
 
BĂLĂNESCU, Costache  130 de ani de la moarte 

actor și traducător (n. 1830, Focșani – m. 10 mart. 
1888, Iași) 

Reprezentant al şcolii realiste în teatrul românesc, 
Costache Bălănescu a fost un mare interpret, un fruntaş 
al scenei ieşene. Elev al lui Matei Millo la Conserva-

torul din Iaşi, apoi cu studii continuate la Paris, el s-a consacrat cu 
mare dăruire teatrului. A jucat pe scena ieşeană timp de aproape 
patru decenii (1850-1888), interpretând felurite roluri, mai ales din 
comediile lui V. Alecsandri, Matei Millo, V. A. Urechia etc. A făcut 
parte, împreună cu N. Luchian, M. Galino şi alţii, din Asociaţia 
teatrală (1861-1862). A fost director de scenă, precum şi director al 
teatrului ieşean. A transpus în româneşte o serie de comedii şi 
melodrame destinate scenei ieşene. 
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SCORPAN, Grigore  65 de ani de la moarte 

filolog și istoric literar (n. 30 mart. 1901, Iași – m. 
12 mart. 1953, Iași) 

Preocupat de interpretarea fenomenului literar în 
strânsă dependenţă cu cel lingvistic şi analizând din 
acest unghi şi creaţia marilor noştri clasici, el îşi 
concentrează cercetările literare, filologice şi lingvistice 

atât în presa vremii, cât şi în cadrul activităţii sale didactice la 
Facultatea de Litere a Universităţii din Iaşi, îmbinând rigoarea 
istoricului literar cu erudiţia lingvistului. Recunoscut eminescolog cu 
studii asupra limbii lui Eminescu, cât şi asupra fondului operei 
marelui poet naţional. 
 
MIHAIL, Jean  55 de ani de la moarte 

regizor de film (n. 6 iul. 1896, Hălăucești, județul Iași 
– m. 12 mart. 1963, București) 

Cariera lui constituie un exemplu de devotament 
închinat cinematografiei româneşti. El s-a consacrat 
instituţionalizării filmului în România, într-un climat 
puţin favorabil unei astfel de cauze (1923). A lucrat în 

domeniul filmului artistic şi a semnat regia unor documentare. A fost 
apoi profesor de regie film la Institutul de Artă Teatrală şi 
Cinematografică I. L. Caragiale din Bucureşti (1950-1952). 
 
MÂNECAN, Nicanor  30 de ani de la moarte 

chirurg (n. 2 iun. 1921, Reuseni–Udești, județul 
Suceava – m. 14 mart. 1988, Iași) 

A funcţionat la Clinica a II-a Chirurgie-Urologie 
a Spitalului C. I. Parhon din 1948 şi până în 1986 şi a 
fost profesor la Institutul de Medicină şi Farmacie din 

Iaşi. A redactat un Curs de Urologie (1980) şi a colaborat la 
realizarea Cursului de Anatomie Descriptivă şi Topografică. A 
contribuit la organizarea bazelor Centrului de dializă de la Spitalul C. 
I. Parhon. A realizat 200 de lucrări ştiinţifice, dintre care două mono-
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grafii, în colaborare: Tumorile gonadei masculine (1983) şi Impli-
caţii urologice în Obstetrică şi Ginecologie (1985). 
 
TEODOREANU, Osvald  80 de ani de la moarte 

jurist (n. 11 febr. 1869, Iași – m. 18 mart. 1938, 
Iași) 

Rememorându-l, scriitorul Aurel Leon nota: 
„Bărbat falnic şi captivant, avocat cu multă clientelă, 
Oswald a fost o figură a Iaşului. L-am cunoscut în 

redacţia ziarului Opinia, la care colabora cu articole de dezbatere 
politică, urbanistică şi chiar foiletoane literare...” Împreună cu 
Sofia, născută Musicescu, au avut trei fii: Al. O (Păstorel) (1894-
1964), poet şi epigramist; Ionel (1897-1954), avocat şi scriitor 
celebru; Laurenţiu (Puiuţu) (1899-1918), care a murit la 18 ani, ca 
aviator voluntar în Franţa, în Primul Război Mondial. Faima de 
penalist s-a răspândit în toată ţara, fiind solicitat pretutindeni. Era 
admirat ca avocat pentru pledoariile sale electrizante. A figurat 
printre colaboratori de prestigiu ai ziarului Opinia din Iaşi, timp de 
peste trei decenii. 
 
BOTEZ, Demostene  45 de ani de la moarte 

scriitor (n. 2 iul. 1893, Hulub–Trușești, județul 
Botoșani – m. 18 mart. 1973, București) 

Membru corespondent al Academiei Române. 
Format în cercul Vieţii româneşti din Iaşi, a devenit 
un reprezentant de seamă al literaturii româneşti. 
Poezia sa, elegiac-sentimentală la început, devine 

apoi o lirică de revoltă socială. Ca prozator, este autorul unor romane 
cu caracter psihologic şi social, cu puternice accente umanitariste. 
Proza sa memorialistică relevă un observator de mare fineţe 
(Memorii, 2 vol., 1970, 1972). A publicat multă literatură pentru 
copii şi a desfăşurat o bogată activitate de traducător. Şi-a închinat 
cei mai frumoşi, mai generoşi şi mai entuziaşti ani, Iaşului. Pe aceste 
meleaguri a locuit trei decenii, dar s-a considerat toată viaţa legat de 
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oraşul tinereţii sale, a debutului literar şi al marilor împliniri literare 
şi spirituale. 

 
BAUȘIC, Victor  25 de ani de la moarte 

inginer mecanic (n. 18 dec. 1921, Iași –  
m. 19 mart. 1993, Iași) 

Profesor la catedra de Rezistenţa Materialelor, 
de la Facultatea de Electromecanică a Institutului 
Politehnic Gh. Asachi din Iaşi, între anii 1946-1990. 
În sprijinul procesului de învăţământ, a elaborat şi 

publicat, singur sau în colaborare, o serie de cursuri şi manuale 
didactice. A realizat peste 100 de lucrări ştiinţifice, care abordează 
diferite domenii ale ştiinţelor tehnice. A deţinut 6 brevete de 
inventator şi două certificate de inovator. 
 
LUNGU, Ioan  30 de ani de la moarte 

medic (n. 14 dec. 1924, Fântâna Mare, județul 
Suceava – m. 21 mart. 1988, Iași) 

Format la şcoala de Semiologie Medicală ieşeană, 
el s-a dedicat ştiinţei şi învăţământului universitar din 
Iaşi. Din 1949 până în 1977 a funcţionat ca medic 
primar la Clinica a II-a Medicală a Spitalului Sf. 

Spiridon şi ca profesor la Institutul de Medicină şi Farmacie. A 
elaborat aproape 300 de lucrări ştiinţifice tratând probleme ale 
medicinei interne, cu predilecţie în specialitatea gastroenterologiei. 
 

 
TAIȘLER, Saul  25 de ani de la moarte 

actor (n. 28 ian. 1925, Iași – m. 21 mart. 1993, 
Iași) 

Interpret cu un robust temperament, cu talent şi 
dăruire, el a slujit scena ieşeană vreme de patru 
decenii. A debutat încă din perioada studenţiei la 
Teatrul Naţional din Iaşi. Minuţios în elaborarea 

rolurilor, a fost atent întotdeauna la locul personajului în economia 
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acţiunii, la genul şi stilul piesei. A abordat atât repertoriul naţional, 
cât şi cel universal cu aceeaşi dezinvoltură. Printre altele, a realizat 
personajul Mihail Kogălniceanu în Povestea Unirii de Tudor 
Şoimaru. A făcut regie artistică şi regie de teatru radiofonic. 

 
BORODA, Ion  15 ani de la moarte 

poet (n. 7 nov. 1938, Grivița, județul Vaslui – m. 21 
mart. 2003, Iași) 

Liric al pătimirilor şi al credinţei religioase, el a 
fost un sensibil, expresiv şi remarcabil spirit al 
culturii ieşene. Mărturie stau volumele de versuri 
Scrisori din Salina I (1981), Scrisori din Salina II 

(1982), Primite retur (1984), Corabia subpământeană (1985), 
Pământ fără somn (1991), Troparele Galatei (1996), Noaptea 
şoimului (1998) şi Cerul dintre ziduri (2002). Ion Boroda a fost un 
poet al singurătăţii şi al unui mod de a fi el însuşi declanşator al unor 
tensiuni interioare ajunse la cote maxime. A fost membru al Uniunii 
Scriitorilor din România. 
 
PANAITESCU, Scarlat  80 de ani de la moarte 

geograf (n. 30 ian. 1867, Iași – m. 22 mart. 1938, 
Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava) 

Membru corespondent al Academiei Române, 
profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi, 
general de divizie, a fost un reprezentant remarcabil al 

ştiinţei şi învăţământului românesc din perioada interbelică. În 
sprijinul procesului instructiv, a publicat numeroase cursuri şi 
manuale, studii de tehnică şi istorie militară. De asemenea, a editat 
peste 40 de lucrări ştiinţifice, în majoritate tratând probleme de 
geografie, cartografie şi geografie matematică. A fost membru al 
Societăţii Române de Geografie şi al Societăţii Gazeta mate-
matică. 
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LASCĂR, Ion  20 de ani de la moarte 

actor (n. 8 apr. 1904, Galați –  
m. 22 mart. 1998, Iași) 

Distins cu titlul de Artist Emerit, Ion Lascăr a 
fost unul dintre vechii stâlpi ai Naţionalului ieşean, 
care, alături de Miluţă Gheorghiu, Constantin 

Ramadan, Margareta Baciu, Costache Sava şi alţii, a servit scena 
ieşeană timp de peste şase decenii, făcând legătura între generaţia 
mai veche şi cea de astăzi. A fost angajat la Teatrul Naţional în 1931, 
ca apoi să slujească scena ieşeană interpretând peste 300 de roluri din 
dramaturgia naţională şi universală. Arta lui teatrală a fost întotdeauna 
însoţită de meditaţie şi studiu laborios, de originalitate în gândire şi 
expresie. A jucat cu aceeaşi uşurinţă şi aceleaşi aptitudini dramă şi 
comedie, roluri de întindere şi simple monoloage, cu egală dăruire, 
acurateţe şi erudiţie. A fost şi un excelent profesor la Institutul de 
Teatru Matei Millo din Iaşi (1949-1953). 
 
VERDEȘ, Alexandru  20 de ani de la moarte 

profesor și dirijor (n. 26 ian. 1916, Iași – m. 22 
mart. 1998, Iași) 

Destinul Coralei Catedralei Mitropolitane din Iaşi 
s-a confundat, timp de o jumătate de veac, cu viaţa şi 
activitatea profesorului Alexandru Verdeş, apreciată de 
I.P.S. Daniel, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei cu 

înalta distincţie Crucea Moldavă, la 9 februarie 1998. Vrednic 
urmaş al marilor dirijori Gavriil Musicescu şi Antonin Ciolan, el a 
reuşit, datorită tactului şi însuşirilor sale, să se încadreze pe linia 
tradiţiei ieşene şi repertoriului cântărilor bisericeşti. 
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SCRIBAN, Filaret  145 de ani de la moarte 

teolog și traducător (n. 1811, Burdujeni, județul 
Suceava – m. 23 mart. 1873, Iași) 

Slujitor al învăţământului şi al culturii ieşene 
timp de aproape o jumătate de veac, Filaret Scriban a 
fost un creator de opinie al clerului moldovean care a 
contribuit la înfăptuirea visului de veacuri al Unirii 

Moldovei cu Țara Românească. A fost timp îndelungat profesor şi 
rector al Seminarului de la Socola (1842-1860) şi egumen al 
mănăstirii. A fost profesor la prima noastră Facultate de Teologie de 
la Universitatea din Iaşi (1860-1863), punând astfel bazele 
învăţământului teologic superior. De altfel, n-a fost nicio faptă de 
seamă în istoria Moldovei la care el să nu-şi fi adus contribuţia 
efectivă. În 1857, a fost ales în Divanul ad-hoc al Moldovei, între 
1867-1869 a îndeplinit mandatul de senator în unul dintre colegiile 
electorale ieşene. Absorbit de-a lungul întregii vieţi de activitatea 
didactică, Filaret Scriban a încercat să suplinească golurile inerente 
în didactica vremii şi s-a îngrijit de apariţia manualelor necesare 
studiului pe diferite trepte ale învăţământului, compunând, 
prelucrând şi traducând numeroase lucrări cu conţinut teologic, 
istoric, literar şi filosofic. 
 
POPA, Tudorel  40 de ani de la moarte 

actor (n. 24 dec. 1925, Iași – m. 24 mart. 1978, 
București) 

Rudă artistică cu Miluţă Gheorghiu, Constantin 
Ramadan, Ştefan Ciubotăraşu şi atâţia alţii, a fost actor 
de teatru, actor de film, actor de televiziune şi actor 
pentru copii. A debutat în 1949 la Institutul de Teatru 

din Bucureşti, după care a jucat la Teatrul Municipal, Teatrul 
Constantin Nottara şi apoi la Teatrul Mic din Capitală, pe scena 
căruia a evoluat până la sfârşitul prematur al vieţii. Pe durata unei 
activităţi actoriceşti de aproape trei decenii, el a realizat compoziţii de 
mare fineţe, îndrăgite de spectatorii de toate vârstele. A fost distribuit în 
peste 20 de filme artistice. 
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RAMADAN, Constantin  60 de ani de la moarte 

actor (n. 25 febr. 1896, Iași –  
m. 25 mart. 1958, București) 

Una dintre cele mai reprezentative personalităţi 
ale teatrului românesc. A slujit scena ieşeană mai bine 
de un sfert de secol (1918-1945), fiind unul dintre 

actorii de bază ai Teatrului Naţional V. Alecsandri. Apoi, la Teatrul 
Armatei din Bucureşti, a cunoscut cea mai bogată şi strălucitoare 
etapă a activităţii sale artistice. Timp de 40 de ani de creaţie scenică 
s-a conturat ca un actor complex şi multilateral, la fel de valoros în 
comedie ca şi în dramă. Eroii întruchipaţi de Constantin Ramadan se 
disting prin expresivitatea nuanţelor subtile ale trăirii interioare, 
precum şi prin farmecul graiului său moldovenesc. A jucat în 
operetele Nunta lui Figaro, Vânzătorul de păsări, Dunărea 
albastră. Meritele sale deosebite şi marile sale creaţii actoriceşti au 
fost preţuite prin acordarea titlului de Artist al poporului şi laureat al 
Premiului de Stat. 
 
LORY, Ștefan  40 de ani de la moarte 

muzician (n. 9 mai 1934, Arad –  
m. 29 mart. 1978, Iași) 

Profesor, violonist şi compozitor, a activat la 
disciplina de Vioară şi Muzică de cameră de la 
Conservatorul George Enescu din Iaşi. Concomitent a fost 
şi concert-maestru la Filarmonica Moldova şi Opera 

Română. Violonist remarcabil, s-a distins prin numeroase recitaluri şi 
concerte simfonice. A avut şi preocupări pentru compoziţie, între care se 
înscrie musicalul Toate pânzele sus!, după romanul lui Radu Tudoran. 
 
FOCA, Elena  35 de ani de la moarte 

actriță (n. 1905 – m. 29 mart. 1983, Iași) 

Soţie a actorului şi regizorului Manole Foca 
(1902-1983), a slujit scena Naţionalului ieşean cu 
talent şi perseverenţă timp de peste patru decenii. A 
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jucat roluri comice, începând cu ingenue, cochete şi compoziţii 
diverse. Personaje remarcabile a realizat în dramaturgia lui I. L. 
Caragiale. A predat lecţii la Institutul de Teatru Matei Millo, unde a 
îndeplinit şi funcţia de director de studii. 
 
CONSTANTINEANU, Mihai  25 de ani de la moarte 

entomolog (n. 11 oct. 1894, Nicșeni–Dorobanți, 
județul Botoșani – m. 29 mart. 1993, Iași) 

Considerat unul dintre cei mai de seamă entomologi 
români de-a lungul timpurilor, el a deschis direcţii noi de 
cercetare în ceea ce priveşte studiul complexelor de 

dăunători şi duşmanii lor naturali şi a militat pentru aplicarea metodelor 
biologice de combatere a dăunătorilor. Timp de peste patru decenii a 
slujit învăţământul biologic universitar ieşean. Opera sa ştiinţifică 
însumează peste 6000 de pagini, în care sunt prezentate peste 5000 de 
specii, dintre care 50 de specii noi. 
 
HAIMOVICI, Mendel  45 de ani de la moarte 

matematician (n. 30 nov. 1906, Iași – m. 31 mart. 
1973, Iași) 

Membru al Academiei Române. Una dintre 
figurile proeminente ale matematicii româneşti. A pus 
bazele unei veritabile şcoli de mecanică la Universi-

tatea din Iaşi. A obţinut rezultate importante în domeniul teoriei 
algebrice şi geometrice, a sistemelor de ecuaţii cu derivate parţiale, 
în teoria elasticităţii şi în mecanica fluidelor. 
 
DRĂGUȚESCU, Eugen  25 de ani de la moarte 

pictor și grafician (n. 19 mai 1914, Iași – m. 31 mart. 
1993, Roma–Italia) 

„Il rumeno romano” cum era caracterizat, Eugen 
Drăguţescu a fost unul dintre numele cele mai cunoscute 
şi mai prestigioase nu numai din pictura italiană şi 

europeană, ci şi din cea internaţională. Deşi s-a stabilit de tânăr la 
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Roma (1940), el nu a uitat niciodată rădăcinile profunde şi puternice. 
Sensibilitatea sa a purtat pecetea originii sale româneşti şi mai cu 
seamă a locului său de baştină, Moldova şi Iaşul. Un moment de 
excepţie în cariera sa de grafician îl reprezintă realizarea albumului 
Rome, sweet Rome (Roma, eterna Roma) (1955, Londra). În 
numeroase lucrări de şevalet, el se prezintă ca un subtil şi plin de 
savoare comentator al realităţii. Desene şi tablouri ale lui îmbogăţesc 
muzeele europene şi transatlantice. A activat ca profesor de desen la 
Academia de Arte Frumoase din Roma. 
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APRILIE 
 
 
 
IONESCU, Constantin  105 ani de la moarte 

actor și profesor (n. 1859, Belcești, județul Iași – m. 
apr. 1913, Iași) 

Angajat la Teatrul Naţional din Iaşi imediat după 
absolvirea Conservatorului, în 1878, a funcţionat pe 
scena ieşeană până la sfârşitul vieţii, urcând toate trep-
tele artistice până la cea de societar clasa I. A început 

prin a interpreta roluri de june-comic. Studios şi perseverent, şi-a 
combinat munca aprofundând caractere, preluând, cu timpul, şi roluri 
de compoziţie, mai ales în comedii. A fost profesor la Conservatorul 
de Artă Dramatică din Iaşi, director de scenă, traducător, devenind 
unul dintre cei mai proeminenţi artişti ai scenei ieşene. 
 
POLLINGHER, Beno  30 de ani de la moarte 

medic (n. 1 mai 1916, Iași – m. 1 apr. 1988, Iași) 

Remarcabil reprezentant al Neurologiei ieşene, a 
fost atras, de la început, de cercetarea activităţii 
nervoase superioare, în descifrarea noţiunilor funda-
mentale ale morfopatologiei sistemului nervos. A 

parcurs întreaga ierarhie spitalicească, la Spitalul de neuropsihiatrie 
Socola Iaşi, impunându-se prin cunoaşterea temeinică a noţiunilor de 
teorie şi practică medicală. Activitatea de cercetare ştiinţifică a fost 
materializată în peste 200 de lucrări, publicate ca autor principal şi 
coautor. Tematica lor a fost axată pe probleme de fiziologia 
activităţii nervoase superioare şi pe terapeutica neurologică. 
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SAULEA, Emilia  20 de ani de la moarte 

geolog (n. 21 iul. 1904, Iași –  
m. 1 apr. 1998, București) 

A desfăşurat o bogată activitate didactică la cate-
dra de geologie a Universităţii din Iaşi (1930-1945), 
apoi la Universitatea din Bucureşti (1950-1965), fiind 

titulara disciplinei de stratigrafie şi geografie istorică. Între anii 
1950-1965 a activat în cadrul Institutului Geologic Român pentru 
problemele legate de studiul paleontologic şi stratigrafic al 
formaţiunilor terţiare din România. Creatoare a şcolii române 
moderne în acest domeniu, ea este deschizătoare de drum în studiile 
paleontologice privind faunele fosile microscopice ale Neogenului 
din România, scriind cea dintâi lucrare dedicată studiului 
bryozoarelor sarmaţiene din Basarabia. Şi-a adus contribuţia la 
realizarea primului atlas litografic al Neogenului din ţara noastră. A 
fost membru de onoare al Societăţii geologice din România şi 
membru de onoare al Academiei Române (1993). 
 
STOIA, Achim  45 de ani de la moarte 

compozitor, dirijor și profesor (n. 8 iul. 1910, 
Mohu, județul Sibiu – m. 2 apr. 1973, Iași) 

A fost un reprezentant de seamă în cultura 
muzicală şi învăţământul artistic din ţara noastră. 
Stabilit la Iaşi (1943), a desfăşurat – pe parcursul a trei 
decenii – o complexă activitate în calitate de profesor 

şi rector al Conservatorului George Enescu, dirijor şi director al 
Filarmonicii Moldova şi secretar al Filialei Iaşi a Uniunii 
Compozitorilor şi Muzicologilor din România. Şi-a consacrat 
întreaga activitate valorificării comorilor cântecului popular româ-
nesc, lăsând peste 1300 culegeri folclorice şi aproape 50 de muzică 
populară. Opera sa componistică este formată din 13 lucrări 
simfonice, 63  lucrări de muzică de cameră, 10 lucrări orchestrale şi 
peste 100 de piese corale. A dirijat peste 400 de concerte simfonice 
în ţară şi peste hotare. 
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QUINEZU, Nicolae  90 de ani de la moarte 

medic și om politic (n. 7 mart. 1867, Iași – m. 5 apr. 
1928, Roman, județul Neamț) 

Unul dintre fondatorii publicaţiilor Lumea nouă, 
Evenimentul literar şi Viaţa românească, de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. A 

funcţionat, ca medic, în judeţele Tecuci, Tutova, Dolj, la Buzău şi 
Roman. În perioada 1908-1913 s-a stabilit în cantonul Valais 
(Elveţia) ca medic al comunelor St. Niklaus, Grachen şi Rando. În 
toamna anului 1914 a fost numit medic la Roman, unde a rămas până 
la sfârşitul vieţii sale. Aici a fondat Societatea culturală Miron 
Costin. 
 
TEȘU, Costachi  25 de ani de la moarte 

pedolog (n. 7 nov. 1929, Brusturi–Drăgănești, 
județul Neamț – m. 5 apr. 1993, Iași) 

Profesor şi cercetător, specialist în ştiinţa solului, 
el a slujit cu perseverenţă Universitatea Agronomică 
Ion Ionescu de la Brad din Iaşi timp de 40 de ani. A 

predat Pedologia, la Facultatea de Agronomie şi la cea de 
Horticultură. A fost decan al Facultăţii de Agronomie (1976-1981) şi 
rector al Institutului Agronomic (1981-1984). A publicat 7 manuale 
de Pedologie, apărute între anii 1974 și 1994. Activitatea ştiinţifică  
s-a concretizat în peste 120 de lucrări despre ştiinţa solului. 
 
POPOVICI, Grigore  30 de ani de la moarte 

pictor (n. 25 ian. 1904, Lespezi, județul Iași – m. 7 
apr. 1988, Iași) 

A fost profesor de desen şi caligrafie la Dorohoi şi 
la Iaşi, la Facultatea de Arte Plastice de la Institutul 
Pedagogic de 3 ani din Iaşi. A practicat o pictură probă, 

stenică şi românească, apreciat ca „un liric rapsod al uliţelor 
patriarhale de sat şi al pitorescului din Iaşul vechi”. 
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COTRĂU, Marțian  20 de ani de la moarte 

farmacist–toxicolog (n. 31 aug. 1923, Fiziș, 
județul Bihor – m. 7 apr. 1998, Iași) 

Membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale 
din România, personalitate a farmaciei şi învăţămân-
tului farmaceutic din ţara noastră. A funcţionat la 

Institutul de Igienă şi la Facultatea de Farmacie a Institutul de Medicină 
şi Farmacie din Iaşi, din 1949 şi până în 1993. A elaborat un manual de 
Lucrări practice şi un Curs de toxicologie, în 5 volume. A realizat 
peste 200 de lucrări ştiinţifice. Tematica studiilor sale a fost axată pe 
toxicologia analitică, alcoolism, toxicologie legală, toxicologia 
medicamentului, istoria farmaciei. A scris, singur sau în colaborare, 17 
cărţi. În afară de lucrările de specialitate, amintim şi volumele Otravă şi 
viaţă (1993) şi 1001 gânduri pentru cumpătare (1997), adevărate 
sinteze de erudiţie şi interpretare, cărţi realizate cu talent scriitoricesc. 
 
RADINSCHI, Constantin  15 ani de la moarte 

pictor și grafician (n. 21 iun. 1920, Brăiești, 
județul Botoșani – m. 7 apr. 2003, Iași) 

A fost un maestru al acuarelei româneşti, demn 
urmaş al profesorilor săi Jean L. Cosmovici, Corneliu 
Baba, Richard Hette şi alţii. Membru titular al 
Uniunii Artiştilor Plastici din România, el a expus 

lucrări de grafică şi pictură la mai toate expoziţiile organizate între 
anii 1946-2002, în ţară şi peste hotare. A realizat portrete din care 
mai multe dedicate lui George Enescu şi compoziţii bazate pe efecte 
de clarobscur. Peisagist de vocaţie, colorist rafinat, a atins virtuozităţi 
de maestru în arta plastică ieşeană. Dintre peisajele sale, menţionăm: 
Dimineaţa pe Siret; Primăvara la Durău; Case la Bârnova; Se duce 
toamna...; Privelişte spre spus; Dimineaţă de primăvară pe Ceahlău 
etc. 
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IONAȘCU, Silvia  25 de ani de la moarte 

actriță (n. 22 nov. 1905, Iași – m. 10 apr. 1993, Iași) 

Caracterizând-o, Anny Braesky, scria: „Silvia 
Boez-Ionaşcu a fost o ingenuă plină de gingăşie, 
putând interpreta în prima parte a carierei sale roluri 
de copii şi travestiuri. O actriţă care a evoluat normal, 

modificându-şi preferinţele pe măsura maturizării”. A fost angajată 
la Teatrul Naţional din Iaşi în anul 1930, unde a funcţionat timp de 
trei decenii. La 5 iunie 1937 s-a căsătorit cu actorul Remus Ionaşcu 
(1905-1965). Ingenuă comică, a jucat cu vervă şi haz personaje 
moliereşti. 
 
CĂRĂUȘU, Dimitrie  25 de ani de la moarte 

naturalist (n. 26 oct. 1908, Ișnovăț, județul Orhei – 
m. 12 apr. 1993, Iași) 

Pasionat de cunoaşterea şi ocrotirea mediului 
înconjurător, el s-a înscris printre statornicii iubitori ai 
naturii din ţara noastră. În perioada 1939-1957, a 
lucrat în domeniul Geneticii şi ameliorării plantelor la 

Institutul Agronomic Ion Ionescu de la Brad, după care, între 1957 și 
până în 1974, a funcţionat la Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, ca 
profesor de Istoria Biologiei şi Biologie generală. A abordat 
studierea sistemelor de nivel populaţional (al speciei) în natura 
spontană. Prin studii şi articole, a pus în lumină contribuţia ştiinţifică 
a unor mari personalităţi ale biologiei româneşti. 
 
DIMITRESCU-IAȘI, Constantin  95 de ani de la moarte 

filosof, sociolog și estetician (n. 25 febr. 1849, Iași 
– m. 16 apr. 1923, Drobeta–Turnu Severin, județul 

Mehedinți) 

Se numără printre susţinătorii şi organizatorii 
învăţământului nostru superior. A fost profesor la 
Universitatea din Iaşi (1878-1885) şi la cea din 

Bucureşti (1885-1919), unde a fost rector timp de 12 ani. A predat, 
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între cei dintâi, sociologia la noi în ţară (1897), a ţinut cursuri de 
istoria filosofiei antice, de pedagogie, estetică şi morală. În 
ansamblu, concepţia filosofică şi sociologică a lui este optimistă, 
afirmând crezul în om, în idealurile sale, într-o armonie socială 
posibilă după înlăturarea oricărei asupriri umane. Alături de Spiru 
Haret, a jucat un rol deosebit în organizarea învăţământului din 
România. 
 
VEREȘ, Grigore  20 de ani de la moarte 

filolog (n. 25 febr. 1934, Bidiu, județul Bistrița 
Năsăud – m. 16 apr. 1998, Iași) 

Eminent anglist, profesor de prestigiu al învăţă-
mântului filologic ieşean, el a fost unul dintre cei mai 
importanţi reprezentanţi ai comunităţii universitare 
ieşene şi naţionale. În 1966 a fost încadrat la catedra 

de Limbi germanice, de la Facultatea de Filologie a Universităţii Al. 
I. Cuza, unde a activat până la sfârşitul vieţii. Între anii 1982 și 1992 
a fost şeful catedrei de Limba şi Literatura Engleză, iar între 1992 și 
1998 a deţinut funcţia de prorector al Universităţii ieşene. 
 
D’ALBON, Gérard  25 de ani de la moarte 

inginer electrician (n. 15 mai 1911, Roman, județul 
Neamț – m. 18 apr. 1993, Iași) 

În decursul unei jumătăţi de secol de activitate la 
Institutul Politehnic Gh. Asachi din Iaşi, a obţinut toate 
gradele didactice şi a condus Catedra de Termotehnică. 
În perioada 1972-1976 a funcţionat ca profesor la 

Universitatea din Alger şi ca director al Institutului de Energie Solară 
din Alger (1972). S-a remarcat prin cele peste 80 de lucrări 
ştiinţifice, în majoritate din domeniul industrial. 
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BRĂTIANU, Gheorghe I.  65 de ani de la moarte 

istoric și om politic (n. 21 ian. 1898, Ruginoasa, 
județul Iași – m. 24 apr. 1953, Sighetul Marmației, 

jud. Maramureș) 

Membru al Academiei Române. Ocupă un loc de 
frunte în istoriografia românească. A fost profesor la 

Catedra de Istorie Universală din Iaşi. Cercetările sale de istorie 
naţională s-au concentrat asupra unor probleme majore: formarea şi 
continuitatea poporului român pe teritoriul pe care îl locuieşte, 
formarea statelor medievale româneşti, organizarea socială şi politică 
a vieţii româneşti în Evul Mediu. A fost deschizător de drumuri în 
domenii ale istoriei universale, cum ar fi istoria economică şi socială 
a Bizanţului sau istoria comerţului italian în Marea Neagră. Prin 
întreaga activitate, a contribuit la ridicarea istoriografiei noastre la un 
nivel superior, modern, comparabil cu al altor şcoli istoriografice 
europene. 
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MAI 
 
 
 
FLECHTENMACHER, Christian  175 de ani de la moarte 

jurist (n. 25 sept. 1785, Brașov – m. 1 mai 1843, 
Iași) 

A fost unul dintre cei mai de seamă jurişti 
români din prima jumătate a secolului al XIX-lea. 
Timp de trei decenii, 1812-1843, a ocupat funcţia de 
pravilist al statului, bucurându-se de prestigiul unui 

jurist de mare valoare în Moldova acelor timpuri. A fost primul 
profesor de Drept la Academia Mihăileană, revenindu-i merite 
deosebite în organizarea învăţământului juridic din Moldova. De 
numele lui se leagă şi elaborarea primului dicţionar juridic românesc, 
tipărit în anul 1815 la Iaşi. Ca principal autor al Codului Calimach, 
el are meritul de a fi încercat primele generalizări de filosofie juridică 
la noi. Şi-a adus contribuţia la formarea terminologiei juridice 
românești, fiind între cei dintâi care au căutat să introducă în limba 
noastră cuvinte potrivite pentru anumite noţiuni juridice. Rămâne de o 
importanţă definitivă în istoria ştiinţelor umaniste româneşti. 
 
ȘUBĂ, Neculai  55 de ani de la moarte 

actor (n. 12 mai 1899, Iași – m. 3 mai 1963, Iași) 

A fost unul dintre artiştii de seamă ai ţării, care a 
slujit cu dăruire şi pasiune scena ieşeană timp de peste 
trei decenii, din anul 1928. De-a lungul timpului, 
spectatorii ieşeni au putut urmări cu admiraţie evoluţia 

acestui actor deosebit de înzestrat, care a realizat creaţii memorabile 
în peste 400 de roluri. Nicu Şubă – tataia Şubă, cum îi spuneau cu 
respect şi simpatie actorii tineri – a creat roluri de neuitat în 
Cetăţeanul turmentat din O scrisoare pierdută de I. L. Caragiale, 
Ion din Chiriţa în provincie de Vasile Alecsandri şi multe altele. 
Neculai Şubă avea un glas baritonal cu rezonanţe metalice, mânuit 
fără dificultate, de la şoaptă la tonurile puternice ale imprecaţiei, o 
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expresie adaptată psihologiei personajului, atitudini şi gesturi dozate 
cu artă. 
 
JUVARA, Ernest  85 de ani de la moarte 

chirurg și anatomist (n. 14 mai 1870, Bârlad, 
județul Vaslui – m. 5 mai 1933, București) 

A funcţionat ca profesor la Facultatea de Medicină 
din Iaşi (1898-1912), legându-şi numele de o etapă 
importantă a chirurgiei ieşene. Apoi a lucrat la 

Facultatea de Medicină din Bucureşti. A lăsat numeroase tehnici 
chirurgicale originale şi a pus la punct aparate şi instrumente utilizate 
în chirurgie. A publicat peste 225 de lucrări ştiinţifice de anatomie, 
clinică şi patologie chirurgicală. A avut contribuţii remarcabile mai 
ales în domeniul ortopediei. A fost membru al Societăţii Interna-
ţionale de Chirurgie. 
 
LĂZĂRESCU, Ioan  25 de ani de la moarte 

lingvist și istoric literar (n. 9 apr. 1907, Herța–
Bucovina – m. 5 mai 1993, Iași) 

Specialist în literatura română veche şi 
premodernă, intelectual deschis înnoirilor şi comuni-
cării superioare, a lucrat, din 1949 şi până la sfârşitul 

activităţii (1975), în calitate de cercetător ştiinţific la Filiala Acade-
miei Române, mai întâi la Sectorul Filologic al Institutului de Istorie 
şi Arheologie A. D. Xenopol şi apoi la cel de Istorie literară al 
Institutului de Filologie Română A. Philippide. A colaborat cu studii 
şi articole în reviste de specialitate. A contribuit la realizarea 
Dicţionarului literaturii române de la origini până în 1900 (1979), 
operă fundamentală, editată sub egida Academiei Române. 
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DIMITRESCU, Ștefan  85 de ani de la moarte 

pictor (n. 18 ian. 1886, Huși, județul Vaslui –  
m. 7 mai 1933, Iași) 

Profesor şi director al Şcolii de Arte Frumoase din 
Iaşi, a format pentru plastica românească o seamă de 
talente deosebite. În calitate de director al Pinacotecii din 
Iaşi, a organizat şi îmbogăţit colecţiile ei cu opere din 

plastica naţională. În strălucita pleiadă a pictorilor din perioada 
interbelică, el reprezintă una dintre figurile proeminente ale şcolii 
naţionale de pictură. În peisaje, în portrete, dar mai ales în 
compoziţii, el aduce o vibraţie lirică de o rară nobleţe izvorâtă din 
contactul cu realităţile româneşti din acele timpuri. 
 
NEGOIȚĂ, Alexandru  20 de ani de la moarte 

inginer constructor (n. 19 iun. 1916, Ciurea, 
județul Iași – m. 7 mai 1998, Iași) 

Eminent profesor şi om de ştiinţă, el a fondat 
şcoala ieşeană de inginerie seismică, cu recunoaştere 
internaţională. A profesat la Facultatea de Construcţii 
şi Arhitectură a Universităţii Tehnice Gh. Asachi din 

Iaşi între anii 1971 și 1998. A fost unul dintre promotorii introducerii 
disciplinei de Inginerie seismică la Facultatea de Construcţii din Iaşi, 
după cutremurul din 1977. A fost autor, coautor sau coordonator a 22 
de cărţi de specialitate. A publicat peste 230 de articole şi studii 
privind ingineria seismică, mecanica structurilor din beton armat, 
teoria şi siguranţa construcţiilor, mecanica materialelor. 
 
BART, Jean (Eugeniu P. BOTEZ)  85 de ani de la moarte 

prozator (n. 28 nov. 1874, Burdujeni, județul 
Suceava – m. 12 mai 1933, Sulina, județul Tulcea) 

Frate cu criticul literar Octav Botez (1884-1943), 
s-a format spiritual în atmosfera cercului de pe lângă 
revista Contemporanul din Iaşi. Semnând cu 

pseudonimul Jean Bart, după numele celebrului corsar francez din 
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timpul lui Ludovic al XIV-lea, şi-a căpătat în literatura română un 
loc cu totul deosebit. Este cel dintâi dintre scriitorii români care a 
ales ca temă marea, punând bazele unei literaturi închinate vieţii pe 
mare şi marinarilor. Opera sa literară s-a încununat cu apariţia 
romanului Europolis (1933), fiind apreciat ca primul şi cel mai bun 
roman despre un port românesc. 
 
IACOB PUTNEANUL  240 de ani de la moarte 

mitropolit (n. 20 ian. 1719, Rădăuți, județul Suceava 
– m. 15 mai 1778, Putna, județul Suceava) 

Prin faptele sale, Mitropolitul Iacob Putneanul s-a 
dovedit un ierarh cu o aleasă viaţă duhovnicească şi cu 
un caracter integru, plin de râvnă pentru binele Bisericii 

şi al ţării sale. S-a preocupat de tipărirea de cărţi teologice, de slujbă 
şi de învăţătură în limba română, de educarea copiilor, sprijinind 
şcolile din Moldova, fapt care a dus la înviorarea activităţii cărtu-
răreşti în limba română în această parte a ţării: toate aceste fapte îl 
aşază pe Iacob Putneanul în rândul marilor ierarhi care au păstorit în 
scaunul mitropolitan de la Iaşi. Pentru a stăvili influenţa grecească şi 
a da o nouă orientare vieţii culturale din Moldova, el a început o 
acţiune susţinută de tipărire de cărţi de cult, teologice şi şcolare, în 
limba română. A întocmit, în 1754, primul pomelnic al mitropoliţilor 
Moldovei. Acest ierarh şi-a câştigat un mare merit şi o preţuire 
deosebită în ochii moldovenilor şi pentru faptul că a salvat de la 
ruină Mănăstirea Putna. 
 
CUZA, Alexandru Ioan  145 de ani de la moarte 

domnitor (n. 20 mart. 1820, Bârlad – m. 15 mai 
1873, Heidelberg–Germania) 

Cel care avea să fie una dintre cele mai proeminente 
figuri politice ale vremii. Eminent om de stat, militant 
neobosit al luptei pentru făurirea statului naţional român 

modern, iniţiator a numeroase reforme sociale cu un profund caracter 
progresist, Al. I. Cuza a rămas pentru ieşeni personalitatea carismatică 
de mare simpatie publică. La 5 ianuarie 1859, Adunarea Electivă a 
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Moldovei îl alege domn, unioniştii repurtând astfel un strălucit succes. 
La 24 ianuarie 1859 este votat şi domn al Țării Româneşti. Această 
dublă alegere a însemnat un pas înainte către Unirea completă a ţărilor 
Române. În timpul domniei lui Al. I. Cuza, au fost elaborate Codul 
penal şi Codul civil. În principalele centre ale ţării s-au creat instituţii de 
cultură şi învăţământ, dintre care, la Iaşi, Universitatea, Şcoala de Arte 
Frumoase, Pinacoteca, Conservatorul de muzică etc. S-au elaborat o 
nouă Constituţie, o nouă Lege Electorală, iar în 1864 s-a decretat Legea 
rurală, prin care s-a desfiinţat iobăgia. Nu există domeniu de activitate 
economică, social-politică, administrativă, culturală, militară din ţară, în 
care Cuza să nu fi adus îmbunătăţiri şi înnoiri. Adversitatea politică 
stârnită, precum şi contextul european ostil au favorizat „Monstruoasa 
coaliţie”, cum avea să fie numită, să-i silească abdicarea la 11 februarie 
1866. S-a stins din viaţă departe de ţară. Osemintele sale se află, în 
prezent, în biserica Trei Ierarhi din Iaşi. 
 
CHIȘLEAG, Gheorghe  30 de ani de la moarte 

medic (n. 10 apr. 1914, Românești, județul Botoșani – 
m. 16 mai 1988, Iași) 

Ilustru reprezentant al Radiologiei româneşti, emi-
nent profesor universitar, a fost recunoscut ca o auto-
ritate în domeniu pe plan naţional şi internaţional. Şi-a 

desfăşurat activitatea didactică la Facultatea de Medicină din Iaşi, 
între anii 1933 şi 1979, la Clinica de Radiologie. A publicat peste 
550 de lucrări ştiinţifice, pe probleme de radiodiagnostic, 
radioterapie, radiobiologie şi oncologie. În 1986 a publicat mono-
grafia Radiologie medicală – noţiuni şi scheme. 
 
OIȚĂ, Nicolae  25 de ani de la moarte 

farmacist (n. 16 ian. 1938, Amărăști, județul Vâlcea – 
m. 21 mai 1993, Iași) 

A fost o personalitate a farmaciei româneşti, 
clinician şi inventator. A lucrat la Spitalul Militar din 
Iaşi, în perioada 1961-1993. A fost preocupat de 

îmbunătăţirea tehnologiilor de fabricaţie a unor medicamente, dar 
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mai ales de obţinerea de medicamente originale şi competitive. 
Activitatea de inventică însumează peste 100 de propuneri de 
medicamente, dintre care 80 au fost brevetate, peste 50 se aplică cu 
succes în spitalele din toată ţara. 
 
ZANE, Gheorghe  40 de ani de la moarte 

economist (n. 11 apr. 1897, Galați – m. 22 mai 
1978, București) 

Membru al Academiei Române. Personalitate 
remarcabilă a lumii ştiinţifice româneşti, a fost 
renumit decan al operei de reconstruire a istoriei 
gândirii economice din ţara noastră. Şi-a legat numele 

de Iaşi prin cei 30 de ani petrecuţi în capitala Moldovei. Cercetător 
polivalent, a dat contribuţii de valoare în varii domenii: economie 
politică, istorie economică, istoria doctrinelor economice, finanţe 
publice, istorie socială. A realizat editarea critică a operei lui Nicolae 
Bălcescu, prima întreprindere de acest fel, completată cu câteva 
studii asupra activităţii marelui democrat-revoluţionar. 
 
BALMUȘ, Petru I.  30 de ani de la moarte 

medic, cercetător și profesor universitar (n. 14 
iul. 1914, Bârlad – m. 23 mai 1988, Iași) 

De numele lui se leagă dezvoltarea Balneologiei 
din Iaşi, organizarea Staţiunii balneare de la Strunga şi 
înfiinţarea Spitalului de recuperare, dat în folosinţă în 
anul 1972. Din 1954 a întemeiat şi condus Clinica 

Balneologică de la Spitalul C. I. Parhon, fundamentând, în perioada 
1954-1979, disciplina Balneologie-Reumatologie din Iaşi. Pe lângă 
aproape 200 de lucrări ştiinţifice elaborate, numele lui se înscrie 
printre inventatorii ieşeni. A inventat trei instrumente medicale 
necesare procesului de recuperare şi reeducare motorie. A cercetat şi 
pus în valoare apele de la Nicolina-Iaşi şi Slănic Moldova. 
 
 
 

 136 



BOURCEANU, Gheorghe  25 de ani de la moarte 

filosof (n. 13 iun. 1941, Gănești–Cavadinești, 
județul Galați – m. 24 mai 1993, Iași) 

Profesor timp de aproape trei decenii (1965-
1993), la Facultatea de Istorie-Filosofie, secţia 
Filosofie. Principala sa pasiune a fost Filosofia 
socială, dar a predat ani îndelungaţi şi cursuri de 

sociologie-rurală, urban-rurală, a opiniei publice şi a culturii de 
masă. A publicat cursuri şi lecţii, studii şi articole. 
 
SAVA, Costache  35 de ani de la moarte 

actor (n. 11 mai. 1900, Bosia, județul Iași – m. 27 
mai 1983, Iași) 

Unul dintre cei mai populari slujitori ai scenei 
ieşene. A debutat în 1920, după care, timp de 60 de ani, 
a realizat un repertoriu bogat, cuprinzând circa 300 de 

roluri, operetă, comedie, dramă, tragedie etc., jucate cu mult har 
artistic. A realizat mai ales roluri de masivitate şi robusteţe nu numai 
fizică, dar şi sufletească. De neuitat pentru ieşeni au rămas creaţiile 
sale actoriceşti în Bârzoi din Chiriţa în provincie de Vasile 
Alecsandri şi Barbu lăutarul de acelaşi autor. 
 
GHIȚESCU, Rella  25 de ani de la moarte 

actriță (n. 25. iul. 1913, Fălticeni, județul Suceava – m. 
30 mai 1993, Iași) 

Slujitoare devotată a scenei ieşene, ea a rămas în 
memoria posterităţii prin cele 50 de roluri interpretate, 
într-o carieră artistică bogată, desfăşurată de-a lungul a 

peste trei decenii. A debutat la Teatrul Naţional din Iaşi în 1938 şi a 
slujit arta interpretării artistice până în 1976. Ingenuă de comedie 
prin excelenţă, a interpretat şi roluri de ingenuă dramatică. Fişa de 
repertoriu a actriţei reţine roluri în registre dintre cele mai diverse. A 
excelat în subrete inventive, factotum în comedii clasice. 
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IUNIE 
 
 
 
FEDELEȘ, Constantin  60 de ani de la moarte 

profesor (n. 3 mart. 1877, Bădeni–Scobinți, 
județul Iași – m. 1 iun. 1958, București) 

Unul din cei mai străluciţi profesori pe care i-a 
avut Universitatea din Iaşi. Despre el, acad. Tudor 
Vianu scria: „Cunoscător adânc al limbilor vechi, al 
filosofiei, al istoriei şi al tuturor marilor literaturi 

moderne, Constantin Fedeleş a predat cursuri din toate aceste 
discipline la Iaşi. Printre realizările sale literare, sunt de amintit 
traducerile din Marc Aureliu şi din Epictet, care în afară de ştiinţa 
filologului, puneau în lumină talentul unui mare scriitor.” 
 
ROMANESCU, Aristizza  100 de ani de la moarte 

actriță (n. 24 dec. 1854, Craiova – m. 4 iun. 1918, 
Iași) 

Una dintre cele mai mari personalităţi din istoria 
teatrului românesc. Era fiica actorului Costache 
Dimitriadi şi a tragedienei Paulina Dimitriadi, născută 
Stavrescu. Aristizza Romanescu a debutat la Craiova, 

a jucat în Bucureşti şi s-a stabilit la Iaşi. În cei peste 30 de ani de 
carieră artistică, a interpretat peste 400 de roluri din toate genurile 
dramatice; de la comedia bufă la comedia de salon, de la melodramă 
la tragedie. A cântat şi vodeviluri, a interpretat teatrul clasic, tragedia 
antică şi teatrul romantic. A apărut în primul film românesc, 
Războiul Independenţei. A fost, în acelaşi timp, şi o înzestrată 
pedagogă, sub îndrumarea ei formându-se generaţii de actriţe, printre 
care Maria Ventura, Lucia Sturdza-Bulandra, Maria Filotti, Sonia 
Cluceru. A scris şi un volum de amintiri. 
 
 
 

 138 



DEMETRESCU, Paul I.  50 de ani de la moarte 

jurist (n. 29 iun. 1900, Craiova – m. 8 iun. 1968, 
Iași) 

A funcţionat ca profesor la Facultatea de Drept 
din cadrul Universităţii ieşene, pe o perioadă de peste 
două decenii, între 1947 şi 1968, şi a publicat o serie 

de studii şi cercetări valoroase în domeniu. 
 
BELDICEANU, Nicolae N.  95 de ani de la moarte 

prozator (n. 15 mai 1881, Rădășeni, județul 
Suceava – m. 9 iun. 1923, Iași) 

Fiul poetului ieşean Nicolae Beldiceanu (1844-
1896), a fost coleg de liceu şi prieten apropiat al lui 
Mihail Sadoveanu. A debutat editorial prin volumul 
Chipuri de mahala (1905), în care a strâns schiţe din 

viaţa periferiei bucureştene, amintind de lumea schiţelor lui I.L. 
Caragiale. În următoarele cărţi, Cea dintâi iubire (1906), Maica 
Melania (1909), Taina (1909), Povestiri mărunte (1909), La un han 
odată (1911), Neguri (1911), Chilia dragostei (1913), Fântâna 
balaurului (1921), Ospăţul (1921), se remarcă influenţa literaturii lui 
Mihail Sadoveanu. 
 
VENIAȘ, Nicolae  40 de ani de la moarte 

actor (n. 5 dec. 1902, Iași – m. 11 iun. 1978, 
București) 

A slujit scena Teatrului Naţional Vasile 
Alecsandri din Iaşi timp de peste patru decenii, între 
anii 1925-1967. A jucat, cu multă profunzime, mai 
ales roluri de oameni simpli, chinuiţi de împrejurări ori 

de întrebările propriei conştiinţe, de la Şbilţ din Patima roşie de 
Mihail Sorbul, la dr. Rank în Nora de Ibsen, şi de la Marin Miroiu 
din Steaua fără nume de Mihail Sebastian, la Eben din Patima de 
sub ulmi de O’Neill. 
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PASTIA, Mihai  90 de ani de la moarte 

pedagog și publicist (n. 1 mart. 1860, Huși, 
județul Vaslui – m. 16 iun. 1928, Iași) 

La Bucureşti, în 1905, a înfiinţat revista Comoa-
ra tinerimii. A fost administratorul şi casierul revistei 
Viaţa românească, în paginile căreia a publicat o 

parte dintre lucrările sale literare. În afară de neobosita şi bogata sa 
activitate publicistică, Mihai Pastia s-a afirmat ca prozator. A publi-
cat o serie de istorioare cu tâlc, cu conţinut satiric. 
 
CORTEZ, Paul  30 de ani de la moarte 

medic și scriitor (n. 19 febr. 1922, Iași – m. 16 iun. 
1988, Tg. Mureș) 

Om de ştiinţă, cunoscut în ţară şi în străinătate 
pentru bogata lui activitate în domeniul psihiatriei, el 
a fost, în acelaşi timp, un literat de excepţie. Şi-a 

desfăşurat activitatea medicală la Spitalul Dr. Gh. Marinescu din 
Bucureşti. Cu dublă vocaţie, clinician şi cercetător, el se remarcă prin 
cele peste 350 de lucrări ştiinţifice. A publicat trei volume, cu totul 
singulare în literatura română: Echivalenţe (1983), Echidistanţe 
(1985) şi Înainte de a uita (1987). A fost membru a mai multor 
academii şi societăţi ştiinţifice din ţară şi de peste hotare. 
 
OESCU, Constantin V.  45 de ani de la moarte 

biolog (n. 14 iun. 1891, Fântâna Mare, județul 
Suceava – m. 17 iun. 1973, Iași) 

Face parte din familia spirituală a ctitorilor 
învăţământului agronomic ieşean: Haralambie Vasiliu 
şi Agricola Cardaş. În anul 1914, Constantin V. Oescu 

s-a încadrat în învăţământul şi cercetarea agricolă pe care le-a slujit 
aproape cinci decenii. Afirmarea ca cercetător i-a adus-o activitatea 
la Staţiunea de ameliorare a plantelor din Iaşi, unde, între anii 1930 și 
1941, a condus laboratorul de fitopatologie şi fiziologie vegetală. 
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Ştiinţa agricolă din România îi recunoaşte lui Constantin V. Oescu 
merite deosebite ca fitopatolog, fiziolog şi, mai ales, ca sistematician. 
 
TELEAJEN, Sandu  55 de ani de la moarte 

actor (n. 17 febr. 1893, Hamaraciul, Prahova –  
m. 21 iun. 1963, Iași) 

A slujit scena Teatrului Naţional din Iaşi pe 
parcursul a patru decenii, interpretând sute de roluri. A 
făcut regie, a fost directorul teatrului (1937-1939) şi 
secretar literar. S-a afirmat şi ca prozator, şi ca autor 

dramatic. S-a numărat printre fondatorii Societăţii autorilor 
dramatici români. Din iniţiativa şi sub conducerea sa a apărut la 
Iaşi, între 1922 și 1928, revista Gândul nostru. A publicat cântece şi 
balade, nuvele şi povestiri, drame şi poeme, romane (Turnuri în apă; 
Zările). 
 
HOTNOG, Ștefan  25 de ani de la moarte 

pictor (n. 10 sept. 1920, Iași – m. 27 iun. 1993, Iași) 

Caracterizându-l, sculptorul ieşean Vasile Condu-
rache, vecin de atelier cu Ştefan Hotnog, scria: „Pictor 
de o rară sensibilitate, de o vibrantă forţă cromatică, îşi 
practica zilnic meseria cu o credinţă, cu o perseverenţă 

vrednică de mari creatori ai acestei lumi…”. Timp de aproape o 
jumătate de secol, a executat peste 3000 de lucrări, abordând diferite 
genuri, tehnici şi materiale. Peisajul, natura statică, portretul au fost 
pentru artist temele principale de studiu. A fost, în primul rând, un 
acuarelist de forţă. Semnând peste 2000 de acuarele, pictorul a 
imortalizat peisaje marine, naturi statice, flori şi portrete. Grafica lui, 
numărând câteva sute de lucrări, cuprinde desene, schiţe, crochiuri în 
diverse materiale şi tehnici. De asemenea, el a îmbogăţit plastica 
românească cu peste 500 de lucrări în ulei. Preocupat de ceramică, a 
lăsat peste 100 de vase, plachete, figurine şi talere. 
 
 
 

 141 



CARMAZINU-CACOVSCHI, Vsevlad  30 de ani de la moarte 

arhitect (n. 16 sept. 1898, Cristești–Holboca, județul 
Iași – m. 30 iun. 1988, Iași) 

Savant de reputaţie mondială în domeniul esteticii 
mediului ambiant, a fost creatorul şcolii româneşti de 
Arhitectură Peisagistă. Ca arhitect-şef al oraşului Iaşi, a 

elaborat proiecte pentru organizarea spaţiilor verzi de pe lângă 
Universitatea Al. I. Cuza, Casa Universitarilor, Teatrul Naţional, 
Palatul Culturii, Mănăstirea Frumoasa şi Cetăţuia. A publicat, în 
şase limbi de circulaţie internaţională, peste 200 de lucrări de teoria 
şi istoria artelor şi a realizat circa 400 de opere de artă (desen, 
grafică, acuarelă, pictură). 
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IULIE 
 
 
 
LUCHIAN, Nicolae  125 de ani de la moarte 

actor (n. 1821, Iași – m. 1 iul. 1893, Iași) 

Prin bogata sa activitate artistică şi organiza-
torică, desfăşurată timp de o jumătate de veac ca actor, 
director de scenă, director de teatru, Nicolae Luchian a 
rămas în istoria teatrului românesc ca unul dintre 

oamenii de concepţie ai scenei ieşene, fiind promotorul unui stil 
comic original. Continuă tradiţia inaugurată la Iaşi de Matei Millo. În 
îndelungata sa carieră dramatică, a însufleţit numeroşi eroi din 
comedia românească şi străină. Actor comic cu un fizic favorabil, a 
interpretat cu mult umor mai ales roluri din repertoriul pieselor lui 
Vasile Alecsandri, pe care le-a făcut cunoscute, prin numeroase 
turnee, în Europa. A fost directorul şi animatorul Teatrului cel Mare 
de la Copou. A tradus şi adaptat o serie de comedii din dramaturgia 
franceză. 
 
BĂDĂRĂU, Dan A.  50 de ani de la moarte 

filosof (n. 6 dec. 1893, Iași – m. 2 iul. 1968, 
București) 

Membru corespondent al Academiei Române. Prin 
întreaga sa activitate ştiinţifică, Dan Bădărău se înscrie ca 
unul dintre reprezentanţii contemporani ai clasicismului în 
filosofia românească. Doctor în filosofie la Sorbona (1925), 

el a funcţionat, între 1926 și 1948, ca profesor la Facultatea de Litere şi 
Filosofie de pe lângă Universitatea din Iaşi. Activitatea sa filosofică îl situează 
pe linia unui umanism înaintat, promovând idei care leagă o epocă de alta, 
dând soluţii adecvate filosofiei care aspiră la universalitate. Cugetător de 
formaţie raţională, el a abordat şi probleme de logică, gnoseologie şi istoria 
filosofiei. A colaborat permanent la ziarul ieşean Opinia, unde a fost un timp 
şi director. Din dragoste pentru Iaşi şi pentru trecutul său, a întocmit şi o 
lucrare, în colaborare cu prof. Ioan Caproşu, Iaşii vechilor zidiri. 
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POPOVICI, Vasile  45 de ani de la moarte 

compozitor (n. 21 ian. 1900, Vărzărești, județul 
Orhei – m. 3 iul. 1973, Iași) 

Eminent compozitor, profesor şi dirijor, el s-a 
înscris printre figurile de prestigiu ale muzicii 
româneşti. A fost profesor de Teorie şi Solfegiu la 

Conservatorul de Muzică din Iaşi, a întemeiat şi a fost dirijor al 
Societăţii muzicale Cântarea Moldovei. Talentat compozitor, s-a 
înscris prin creaţiile sale corale, culegerile şi armonizările de folclor, 
studiile de folclor, ca una dintre personalităţile muzicale din 
România. Autor a numeroase cântece pe versurile marelui nostru 
poet, compozitorul a adus astfel nu numai un original omagiu lui 
Mihai Eminescu, dar s-a dovedit şi un subtil interpret, un fin 
tălmăcitor pe note al unor creaţii lirice eminesciene. 
 
FOCA, Manole  35 de ani de la moarte 

actor și regizor (n. 1902, județul Galați – m. 5 iul. 
1983, Iași) 

Intelectual şi om de teatru format în preajma 
poetului Mihai Codreanu şi a tragedienei Agatha 
Bârsescu, Manole Foca a fost un adevărat animator al 

vieţii artistice ieşene timp de peste patru decenii. Actor, regizor, 
director de teatru, profesor, publicist şi traducător, el a onorat aceste 
preocupări cu pasiune şi profesionalism. A fost primul director al 
Teatrului de Păpuşi din Iaşi (1950-1972). 
 
CRUCEANU, Mihail  30 de ani de la moarte 

poet și om politic (n. 13 dec. 1887, Iași – m. 7 iul. 
1988, București) 

A fost o prezenţă activă în literatura şi cultura 
românească, din a doua jumătate a secolului al      
XX-lea. A funcţionat ca profesor de română şi 

franceză la Târgovişte, Tg. Jiu, Craiova şi Bucureşti. Creaţia sa 
poetică de nuanţă simbolistă a fost reeditată în volumele Versuri 
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(1967) şi Poeme alese (1947 şi 1976). Ca poet, i s-au apreciat 
acurateţea expresiei, eleganţa şi muzicalitatea, atmosfera 
simbolurilor şi orizontul ideilor. Dincolo de ipostaza poetului, el 
apare şi ca autor de povestiri, evocări şi memorialistică. 
 
RUSU, Dumitru  20 de ani de la moarte 

economist (n. 25 mart. 1915, Bulzeștii de Sus, 
județul Hunedoara – m. 9 iul. 1998, Iași) 

Membru fondator al Societăţii Economice din 
România. A acţionat energic pentru dezvoltarea ştiinţe-
lor economice la Universitatea Al. I. Cuza, unde a 

funcţionat în perioada 1963-1983, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe 
Economice. Cele peste 150 de lucrări ştiinţifice reprezentând tratate, 
cursuri şi manuale universitare, studii şi articole stau mărturie pentru 
contribuţia sa la dezvoltarea ştiinţei şi culturii economice româneşti. 
 

 
ARCELEANU, Mihail  110 ani de la moarte 

actor (n. 1845, Craiova – m. 16 iul. 1908, Iași) 

Dotat cu calităţi interpretative deosebite, format 
sub îndrumarea marelui actor Theodor Theodorini 
(1823-1873), Mihail Arceleanu a fost unul dintre mult 
admiraţii artişti comici ai Teatrului Naţional din Iaşi, 

pe scena căruia a evoluat peste trei decenii (1874-1908). Continuator 
al artei lui Matei Millo, el a fost un excelent interpret al pieselor lui 
I.L. Caragiale. De asemenea, a interpretat cu succes roluri în piesele 
lui Matei Millo, B. P. Hasdeu, Gr. Ventura şi alţii. A evoluat în 
melodrame şi operete. A fost societar clasa I al Teatrului Naţional 
din Iaşi şi membru fondator al Societăţii dramatice din Iaşi. 
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ROSETTI, Theodor G.  95 de ani de la moarte 

jurist și om politic (n. 4 mai 1837, Iași – m. 17 iul. 
1923, București) 

Membru de onoare al Academiei Române. Unul 
dintre întemeietorii societăţii literare Junimea din 
Iaşi (1863), cel care a dat denumirea acestei asociaţii. 

Cumnat al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Theodor Rosetti a 
intrat de tânăr în magistratură, pe care o părăseşte pentru a se 
consacra activităţii politice. În 1888 formează guvernul conservator 
junimist, fiind ales preşedintele Consiliului de Miniştri şi ministru de 
Interne, iar între 1889 și 1890, ministru de Justiţie. Guvernator al 
Băncii Naţionale între 1891 și 1895, apoi director al Băncii Agricole, 
devine ministru de Finanţe în 1912, în guvernul lui Titu Maiorescu. 
A fost profesor de economie politică la Facultatea de Drept din Iaşi, 
iar între 1872 şi 1873 a îndeplinit funcţia de agent diplomatic în 
Germania. 
 
POPA, Grigore T.  70 de ani de la moarte 

medic (n. 1 mai 1892, Șurănești–Dănești, județul 
Vaslui – m. 18 iul. 1948, București) 

Membru corespondent al Academiei Române. 
Personalitate de prestigiu internaţional, creator de 
şcoală şi de cadre de anatomişti, scriitor. A fost profesor 
la Facultatea de medicină din Iaşi între anii 1926 și 

1940. Prin activitatea sa didactică şi ştiinţifică, s-a înscris ca unul 
dintre cei mai distinşi reprezentanţi ai corpului profesoral ieşean şi ai 
intelectualităţii române din perioada interbelică. Este unul dintre 
fondatorii revistei Însemnări ieşene (1936). Universitatea de 
Medicină şi Farmacie îi poartă numele din anul 1992. 
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DUCA, Mihai  20 de ani de la moarte 

medic (n. 17 nov. 1922, Ripiceni, județul Botoșani – 
m. 18 iul. 1998, Iași) 

Membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale 
din România. A fost unul dintre cei mai valoroşi 
specialişti ai virologiei, un mare profesor şi mentor. În 
1948 a devenit cadru didactic la Facultatea de 

Medicină şi Farmacie din Iaşi, Catedra de Microbiologie (virologie şi 
bacteriologie), unde a funcţionat timp de 46 de ani. A fost singurul 
profesor de virologie din istoria medicinei ieşene şi întemeietorul 
celei de-a doua Catedre de Virologie din România. A publicat peste 
200 de lucrări ştiinţifice, majoritatea cercetări de virologie. 
 
BURDUJA, Constantin  35 de ani de la moarte 

botanist (n. 24 febr. 1906, Dragomirești, județul 
Neamț – m. 26 iul. 1983, Iași) 

Reprezentant de seamă al şcolii ieşene de 
botanică, în cadrul căreia a activat aproape cinci 
decenii, el a contribuit – în calitate de profesor universi-
tar şi cercetător – la progresul biologiei româneşti, la 

îndrumarea activităţii ştiinţifice, la formarea unor specialişti de înaltă 
competenţă. A publicat peste 100 de lucrări care se referă la 
anatomia şi ecologia plantelor, ocrotirea naturii şi istoria botanică. 
Între anii 1958 şi 1962 a condus Grădina Botanică din Iaşi. 
 
POPA, Ilie  35 de ani de la moarte 

matematician (n. 20 iul. 1907, Iași – m. 26 iul. 1983, 
Iași) 

Pe parcursul a peste patru decenii de activitate în 
învăţământul superior ieşean (1931-1973), a contribuit 
la instruirea, formarea şi educarea a numeroase 
generaţii de matematicieni. Activitatea sa ştiinţifică s-a 

canalizat în trei direcţii: geometrie, analiză matematică şi istoria 
matematicii. A publicat peste 80 de lucrări ştiinţifice. 
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LIXANDRU, Tatiana  25 de ani de la moarte 

chimistă (n. 29 febr. 1928, Bârlad, județul Vaslui – 
m. 30 iul. 1993, Iași) 

Profesor şi remarcabil om de ştiinţă, a contribuit 
în mod substanţial la formarea a numeroase generaţii 
de ingineri chimişti. A lucrat la Catedra de Tehnologia 

Substanţelor Organice din cadrul Facultăţii de Chimie Industrială, de 
la Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi, desfăşurând o carieră 
didactică de peste trei decenii. Pe lângă 75 de lucrări ştiinţifice 
publicate, ea este şi autoarea câtorva patente şi proiecte de cercetare 
(brevete), ca şi a mai multor lucrări consacrate studierii ferocenului. 
 
NEGOIȚĂ, Constantin I.  25 de ani de la moarte 

medic (n. 25 febr. 1923, Huși, județul Vaslui – m. 
31 iul. 1993, Iași) 

Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din 
România, profesor, cercetător de prestigiu şi clinician 
de excepţie, a fost un strălucit reprezentant al 
intelectualităţii ieşene. Şi-a început cariera universi-

tară imediat după absolvirea Facultăţii de Medicină din Iaşi (1947) şi 
a continuat-o până la sfârşitul vieţii sale. A condus Clinica I 
Medicală de la Spitalul Sf. Spiridon (1959-1993), afirmându-se în 
viaţa ştiinţifică medicală prin investigarea unor maladii din domeniul 
medicinei interne, cu preponderenţă bolile cardiovasculare. Cele 130 
de lucrări publicate privesc hipertensiunea arterială secundară, 
fibrilaţia atrială şi tratamentul ei prin chinidină, nevroza cu 
predominanţa tulburărilor cardiace etc. Sub redacţia sa au fost 
realizate 10 tratate de specialitate, între care şi două manuale: 
Îndreptarul terapeutic (2 vol.) şi Manualul de Clinică Medicală 
(1983). Ultima lucrare pe care a publicat-o în timpul vieţii a fost 
Progrese în cardiologie (1987). 
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AUGUST 
 
 
 
ROPALĂ-CICHERSCHI, Maria  45 de ani de la moarte 

medic (n. 18 dec. 1881, Iași – m. 10 aug. 1973, 
București) 

„Ţara care naşte astfel de femei” – scria 
Dimitrie Bolintineanu – „merită şi viaţa şi mărirea 
ei”. Versurile citate mai sus se pot revărsa ca un 

omagiu asupra aceleia care a fost doctor Maria Ropală-Cicherschi, 
prima femeie medic legist din Europa. Absolventă a Facultăţii de 
Medicină din Iaşi, elevă şi colaboratoare a profesorului George 
Bogdan, ea s-a specializat ca medic legist la Paris (1927). A 
desfăşurat activitate medico-legală atât la Catedra de specialitate din 
Iaşi, cât şi ca medic legist al Tribunalului din acelaşi oraş, fiind astfel 
prima femeie medic legist nu numai din România, ci şi din Europa. 
 
PHILIPPIDE, Alexandru  85 de ani de la moarte 

lingvist și filolog (n. 1 mai 1859, Bârlad, județul 
Vaslui – m. 12 aug. 1933, Iași) 

Membru titular al Academiei Române. Savant 
erudit şi distins profesor, Alexandru Philippide este 
una dintre figurile proeminente ale lingvisticii 
româneşti. Timp de patru decenii, a fost profesor la 

Catedra de Filologie Română de la Universitatea ieşeană. Paralel cu 
activitatea didactică, a desfăşurat şi o bogată şi îndelungată muncă 
ştiinţifică. Domeniul în care a adus cele mai importante contribuţii a 
fost istoria limbii române, căreia i-a consacrat cele mai numeroase 
dintre lucrările sale. A publicat mai multe volume de referinţă, dintre 
care cităm: Introducere în istoria limbii şi literaturii române (1888), 
Principii de istoria limbii (1894), Gramatica elementară a limbii 
române (1897). Opera sa fundamentală este Originea românilor (2 
vol., 1925-1928), care urmăreşte istoria poporului şi a limbii române. 
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Între anii 1897 și 1905 a condus lucrările de întocmire a Dicţiona-
rului limbii române, editat de Academia Română. 
 
SANIELEVICI, Simion  55 de ani de la moarte 

matematician (n. 4 aug. 1870, Botoșani – m. 12 aug. 
1963, Klagenfurt–Austria) 

Membru de onoare al Academiei Române. Prin 
activitatea de aproape două decenii la Universitatea din 
Iaşi (1920-1938), ca profesor şi om de ştiinţă, a contri-

buit la ridicarea pe noi trepte a învăţământului superior ieşean. 
Cursul de Mecanică raţională (1929) este primul în domeniu tipărit 
în româneşte. A făcut cercetări importante în domeniul ecuaţiilor 
diferenţiale, integrale şi integrodiferenţiale. A abordat probleme de 
teoria numerelor, algebră, geometrie diferenţială şi mecanică 
raţională. 
 
VELINI, Anton  145 de ani de la moarte 

pedagog (n. 1812, Italia – m. 14 aug. 1873, Iași) 

Numele lui rămâne asociat în istoria învăţă-
mântului românesc cu înfiinţarea primei şcoli normale 
(Şcoala Normală Vasile Lupu) din Țările Române, de 
primele şcoli săteşti sistematice din Moldova, de 

pregătirea primilor învăţători pentru aceste şcoli şi de tipărirea 
primului manual de metodică şi pedagogie (Manual de metodică şi 
pedagogie pentru profesorii şcoalelor primare, 1860). A funcţionat 
ca profesor la Seminarul de la Socola şi la Academia Mihăileană din 
Iaşi. În 1855 a fost numit director al Şcolii Normale din Iaşi, atunci 
înfiinţată, unde a funcţionat aproape un deceniu. Începutul 
organizării şcolilor naţionale şi aşezarea lor pe un traseu modern, 
european, se datorează şi activităţii de la Iaşi a lui Anton Velini. 
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IONESCU, Doru  40 de ani de la moarte 

poet (n. 11 sept. 1940, Botoșani – m. 17 aug. 1978, 
Iași) 

Face parte din categoria acelor scriitori care n-au 
publicat nimic în timpul scurtei vieţii. Cele câteva 
manuscrise descoperite indică talentul robust al acestui 

scriitor. Postum, în 1996, i-a apărut volumul Capcana, care cuprinde 
13 poezii şi 8 proze scurte. Alte două poezii şi o piesă de teatru scurt 
– Ceainicul îndrăgostit – au fost publicate în revista Hyperion din 
Botoşani. 
 
BARBU LĂUTARU (Vasile BARBU)  160 de ani de la moarte 

cântăreț și cobzar (n. 1780, Iași – m. 18 aug. 1858, 
Iași) 

Modestă figură a societăţii ieşene de la mijlocul 
veacului al XIX-lea, Barbu Lăutaru a intrat în legendă 
ca simbol al afirmării geniului muzical românesc 

fericit dăruit de Dumnezeu. Cel mai de frunte şi totodată cea mai 
populară figură de lăutar din trecutul ţării noastre, muzician de un 
talent desăvârşit, staroste al breslei lăutarilor din Iaşi, Barbu Lăutaru 
a intrat în istoria muzicii interpretative româneşti. George Enescu a 
conturat prin figura lui valoarea melosului popular românesc în suita 
Impresii din copilărie, Vasile Alecsandri l-a imortalizat în canţoneta 
Barbu lăutarul şi Matei Millo a întreţinut mitul geniului provenit din 
popor până spre mijlocul secolului trecut. 
 
SAVA, Iosif  20 de ani de la moarte 

critic muzical (n. 15 febr. 1933, Iași – m. 18 aug. 
1998, București) 

Personalitate plurivalentă, critic muzical de o înaltă 
exigenţă şi probitate profesională, interpret dăruit cu 
har, stăpânind tainele mai multor instrumente muzicale, 

cronicar obiectiv, autor având la activ multe zeci de volume 
publicate, muzicolog şi cunoscător în profunzime al istoriei muzicii, 
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evocând cu veneraţie personalităţile marilor creatori şi interpreţi, 
promotor neobosit al valorilor componistice şi interpretative, 
realizator de emisiuni radiofonice, un erudit, în deplina semnificaţie 
a cuvântului. A publicat peste 6000 de articole în presa culturală şi 
de specialitate şi 53 de volume. Ieşenii i-au cinstit memoria prin 
dezvelirea unei plăci amplasate pe locuinţa în care s-a născut şi a 
copilărit, edificiu situat la intersecţia străzilor Ipsilanti cu Sf. Andrei, 
la nr. 1. 
 
CÂMPAN, Florica T.  25 de ani de la moarte 

matematician (n. 13 nov. 1906, Iași – m. 23 aug. 
1993, Iași) 

În şcoala matematică ieşeană, Florica Câmpan, 
elevă a acad. Alexandru Myller (1879-1965), a fost 
o cercetătoare de prestigiu, atât în domeniul 
geometriei, cât şi în cel al istoriografiei matematice 

româneşti. A lucrat în învăţământul matematic ieşean timp de peste 
două decenii (1944-1969). Activitatea sa ştiinţifică s-a concretizat în 
peste 70 de cărţi, memorii şi note. 
 
 

NEGRUZZI, Costache  150 de ani de la moarte 

scriitor (n. 1808, Hermeziu–Trifești, județul Iași – 24 
aug. 1868, Iași) 

Membru al Academiei Române. Creatorul prozei 
artistice româneşti şi pionier al dramaturgiei originale, 
Costache Negruzzi a fost un reprezentant ardent al 
curentului naţional popular în limbă şi literatură. În 

istoria culturii noastre rămâne prezenţa sa activă în editarea Daciei 
literare şi rolul jucat în înviorarea şi apărarea mişcării teatrale 
româneşti. Poet şi prozator, traducător al unor teme şi piese străine 
pe care le-a şi prelucrat pentru nevoile publicului românesc, ctitor, 
împreună cu V. Alecsandri şi M. Kogălniceanu al Teatrului Naţional 
din Iaşi, Costache Negruzzi este mai întâi de toate un mare nuvelist, 
unul dintre maeştrii genului nu numai în literatura română, ci şi în 
cea universală. Nuvela istorică Alexandru Lăpuşneanu (1840) 
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(inspirată din cronica lui Grigore Ureche) constituie nu numai 
deschiderea unor perspective noi în proza românească, dar şi o 
adevărată capodoperă ce a îmbogăţit nuvelistica autohtonă şi 
universală. Opera sa literară, editată cu titlul general Păcatele 
tinereţii, reuneşte patru cicluri: Amintiri din juneţe, Fragmente 
istorice, Neghină şi pălămidă şi Negru pe alb. Costache Negruzzi a 
inaugurat marea tradiţie a povestitorilor moldoveni, care de la 
paşoptişti şi până la Mihail Sadoveanu a reuşit să creeze o admirabilă 
simbioză între arta cultă şi bogatul tezaur popular românesc.  
 
NICOLAU, Theodor C.  105 ani de la moarte 

profesor și geolog (n. 9 febr. 1863, Tg. Neamț – m. 28 
aug. 1913, Bonn–Germania) 

Figură de seamă în lumea ştiinţifică românească, 
într-o vreme când cercetările petrografice şi minera-
logice erau la noi abia la început. A funcţionat ca 
profesor la Seminarul Veniamin Costache, la Şcoala de 

telegrafie şi Liceul Internat din Iaşi timp de peste două decenii. 
Activitatea sa ştiinţifică a fost puternic influenţată de geologul Gr. 
Cobălcescu. La început, cercetările sale se refereau la tratarea 
diferitelor probleme de petrografie, după care s-au restrâns în studii 
de cristalografie. A fost membru de onoare al Societăţii de 
Mineralogie din Paris, membru în Societatea Ştiinţifică din Iaşi şi al 
Societăţii ştiinţifice şi literare Arhiva. 
 
SOCOR, Gabriel  90 de ani de la moarte 

medic (n. 15 aug. 1848, Iași – m. 29 aug. 1928, Iași) 

Se numără printre ctitorii Facultăţii de Medicină 
din Iaşi, fiind şi cel dintâi profesor de fiziologie umană 
de la această prestigioasă şcoală. Fiziolog şi clinician, 
Gabriel Socor a pus bazele medicinei experimentale la 

Iaşi, desfăşurând o valoroasă activitate ştiinţifică în domeniul 
Fiziologiei şi Oftalmologiei mai mult de patru decenii. În 1889 a 
organizat Laboratorul de Fiziologie din Iaşi, care avea să devină în 
scurt timp unul dintre cele mai utilate din Iaşi şi, ulterior, din ţară. A 
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publicat peste 60 de lucrări ştiinţifice în domeniul fiziologiei umane 
şi oftalmologiei. 
 
RĂȘCANU, Petru  105 ani de la moarte 

publicist și traducător (n. 18 febr. 1846, Bârlad, 
județul Vaslui – m. 31 aug. 1913, Piatra Neamț) 

Petru Răşcanu a făcut parte din pleiada marilor 
profesori universitari de la Iaşi, din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea. El a ilustrat şcoala românească 
timp de aproape cinci decenii, dintre care 40 de ani 

numai la Iaşi. Profesor la catedra de Istorie antică, de pe lângă 
Facultatea de Litere şi Filosofie din Iaşi, Petru Răşcanu a publicat 
mai multe manuale de istorie, foarte apreciate în epocă: Istoria 
grecilor (1890), Istoria românilor (1890), Istoria Orientului (1891), 
Istoria Evului Mediu (1894), Istoria contemporană (1902). De 
remarcat lucrările sale referitoare la învăţământul secundar din ţara 
noastră: Şcoalele secundare în anul 1895-1896 (1896) şi Istoricul 
învăţământului secundar (1906). A tradus din literatura franceză 
mai multe piese, destinate Teatrului de la Copou. 
 
DĂNCINESCU, Ștefan  35 de ani de la moarte 

actor (n. 27 dec. 1912, Iași – m. 31 aug. 1983, Iași) 

Prezent, timp de peste patru decenii, pe scena 
Teatrului Naţional din Iaşi, s-a înscris, prin creaţiile sale, 
ca una dintre personalităţile memorabile ale teatrului 
românesc. La 1 august 1935 este angajat la Teatrul 

ieşean, unde a activat toată viaţa. A debutat cu un rol în piesa 
Vicleniile lui Scapin, de Molière, după care a jucat în piese moderne, 
în comedii de caracter, în operete şi vodeviluri, întruchipând peste 200 
de personaje. Dar rolul în care a dat măsura talentului său şi pe care l-a 
iubit mult, a fost Bădia din piesa lui Mircea Ştefănescu, Căruţa cu 
paiaţe. Între anii 1948 și 1960, ca profesor la Conservatorul din Iaşi, a 
predat Tehnica vorbirii. A fost distins cu titlul de Artist Emerit. 
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SEPTEMBRIE 
 
 
 
GHIDIONESCU, Vladimir  70 de ani de la moarte 

pedagog (n. 28 mart. 1878, Iași – m. 1 sept. 1948, 
Sibiu) 

Primul reprezentant al pedagogiei experimen-
tale din România. Activitatea sa ştiinţifică constituie 
un jalon în promovarea experimentului pedagogic 
din ţara noastră, concomitent cu cristalizarea acestei 

preocupări pe plan mondial. A fost fondator al Asociaţiei 
Internaţionale de Pedagogie (1906). 
 
POEATĂ, Nina  20 de ani de la moarte 

inginer electrotehnic (n. 25 mai 1928, 
Ghermănești–Goginești, județul Orhei, Republica 

Moldova – m. 7 sept. 1998, Iași) 

A fost prima femeie profesor de profil electric din 
învăţământul superior tehnic ieşean. Mentor spiritual a nu-
meroase generaţii de studenţi, ea este socotită iniţiatoarea 

şcolii de Calculatoare din Iaşi şi autoarea primului manual din domeniu în 
limba română. A funcţionat la Facultatea de Electrotehnică a Universităţii 
Tehnice Gh. Asachi din 1951 şi până în 1993. Din 1962 a lucrat în 
disciplina de Calculatoare automate şi programare, înfiinţând secţia de 
Automatizări şi Calculatoare la Facultatea de Electrotehnică. A publicat 
peste 100 de lucrări ştiinţifice şi 8 cărţi de specialitate. 
 
PONI, Margareta  45 de ani de la moarte 

chimistă (n. 22 mart. 1889, Iași – m. 12 sept. 1973, 
Iași) 

Fiică a savantului Petru Poni şi a poetei Matilda 
Cugler-Poni. Timp de aproape patru decenii (1930-
1966), a slujit învăţământul superior ieşean atât în 
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cadrul Universităţii, cât şi la Institutul Politehnic. A condus Catedra 
de Chimie Anorganică a Universităţii şi a predat cursuri de chimie 
anorganică şi chimie analitică, elaborând numeroase lucrări de 
sinteză şi manuale universitare. S-a numărat printre fondatorii 
Filialei din Iaşi a Academiei Române (1949) şi a luat parte activă la 
înfiinţarea Institutului de Chimie Macromoleculară Petru Poni din 
Iaşi, în cadrul căruia, timp de peste două decenii a funcţionat ca şef 
de secţie. A elaborat peste 80 de lucrări ştiinţifice. A fost distinsă cu 
titlul de Profesor universitar emerit. 
 
GRECIANU, Alexandru  20 de ani de la moarte 

medic veterinar (n. 31 mart. 1930, Râmnicu Vâlcea 
– m. 17 sept. 1998, Iași) 

Şi-a început activitatea didactică la Universitatea 
Agronomică şi de Medicină Veterinară Ion Ionescu de 
la Brad în 1965, unde a predat cursuri de 
Microbiologie-Imunologie la Facultatea de Medicină 

Veterinară şi de Patologie animală la Facultatea de Zootehnie. 
Activitatea de cercetare ştiinţifică s-a concretizat în elaborarea a 140 
de lucrări, publicate în diverse reviste de specialitate. 
 
VĂSCĂUȚEANU, Theodor  85 de ani de la moarte 

geolog (n. 18 febr. 1896, Bolboci, județul Soroca – 
m. 18 sept. 1933, Iași) 

A fost unul dintre geologii de seamă ai ţării 
noastre şi un distins cadru didactic al Universităţii Al. 
I. Cuza, pe care a slujit-o peste un deceniu. A publicat 

o serie de studii şi cercetări, dar lucrarea sa de bază a fost teza de 
doctorat care se referă la fosilele siluriene din Platforma 
Moldovenească. A desfăşurat și o intensă activitate politică, cu pro-
nunţat caracter democratic. 
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STEUERMAN-RODION, A.  100 de ani de la moarte 

medic și gazetar (n. 30 nov. 1872, Iași – m. 19 sept. 
1918, Iași) 

El s-a risipit într-o activitate multiplă, atras de 
beletristică şi politică. A condus ziarul Răsăritul şi a 
fost timp îndelungat redactor la jurnalul Opinia din 
Iaşi. A publicat numeroase volume de versuri, proză, 

eseuri, amintiri şi culegeri literare. Menţionăm volumul de evocări O 
toamnă la Paris (1897), precum şi două volume de versuri aflate sub 
influenţa liricii lui H. Heine: Lirice (1899) şi Spini (1915). 
 

 
LAMBRIOR, Alexandru  135 de ani de la moarte 

lingvist și filolog (n. 12 ian. 1846, Fălticeni, județul 
Suceava – m. 20 sept. 1883, Iași) 

Membru corespondent al Academiei Române. 
Într-o scurtă activitate ştiinţifică de maximum un 
deceniu (a murit la nici 38 de ani), Alexandru 
Lambrior a pus bazele studiilor fonetice ştiinţifice şi a 

lăsat contribuţii valoroase în folcloristică. A publicat studii de 
gramatică, de fonetică, de ortografie şi de gramatică descriptivă a 
limbii române. A acordat interes limbii vechi şi vorbirii populare. 
 
ALUPI, Călin  30 de ani de la moarte 

pictor (n. 20 iul. 1906, Văncicăuți–Hotin – m. 20 
sept. 1988, Iași) 

Activitatea sa creatoare s-a desfăşurat timp de 
peste şase decenii. Format şi integrat organic în 
cadrul mişcării plastice de la Iaşi, el a reprezentat cu 

autenticitate specificul acesteia în toate genurile picturii. Viguroasă 
şi totodată sensibilă, creaţia lui, în ansamblul ei, ne relevă înţelegere 
şi respect pentru om, dragoste, bucurie pentru natură, afecţiune 
pentru anumite aşezăminte şi locuri în ambianţa cărora s-a ridicat şi a 
trăit. 
 

 157 



BOTEZ, Octav  75 de ani de la moarte 

istoric și critic literar (n. 15 mai 1884, Iași – m. 25 
sept. 1943, Iași) 

Format în cercul Vieţii Româneşti, apropiat al lui 
Garabet Ibrăileanu, căruia îi succede în 1936 la 
Catedra de Istoria literaturii moderne de la Facultatea 
de Litere din Iaşi, el a publicat volumele Pe marginea 

cărţilor; Naturalismul în opera lui Delavrancea; Figuri şi note 
istorico–literare etc. Este primul care a scris, în 1915, o lucrare de 
sinteză despre Calistrat Hogaş. A fost frate cu prozatorul Eugeniu P. 
Botez, cunoscut în literatură sub pseudonimul Jean Bart (1874-1933). 
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OCTOMBRIE 
 
 
 
DIACONESCU, Emil  40 de ani de la moarte 

istoric (n. 23 oct. 1889, Mănăstireni, județul 
Botoșani – m. 1 oct. 1978, Iași) 

S-a consacrat cu precădere studiului situaţiei 
internaţionale a României şi politicii marilor puteri 
europene în sud-estul Europei de la sfârşitul secolului 
al XIX-lea până la izbucnirea Primului Război 

Mondial. A lucrat în învăţământul secundar din Iaşi şi Botoşani, iar 
din 1926, la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi. Din 1957 a funcţionat ca 
cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie şi Filologie al Filialei Iaşi a 
Academiei Române. A publicat, în perioada interbelică, o serie de 
manuale didactice de istorie pentru cursul liceal şi comercial. A 
desfăşurat o susţinută muncă de cercetare istorică. Dintre lucrările 
sale, cităm: Graniţe etnice şi politice în Balcani între 1393 şi 1453 
(1926), Expansiunea colonială a statelor europene (1931), Românii 
şi marile puteri după Congresul de la Berlin până la 1914 (1937), 
Vechi drumuri moldoveneşti (1939), Alexandru cel Bun (1968). 
 
VÂLCU, Teofil  25 de ani de la moarte 

actor (n. 30 dec. 1931, Hănești, județul Botoșani – 
m. 1 oct. 1993, Iași) 

Născut parcă anume să slujească teatrul şi să 
întruchipeze pe scenă figuri ilustre ale istoriei, el a 
marcat teatrul ieşean prin creaţii memorabile, meritând 

supranumele de voievod al scenei româneşti. A debutat pe scena 
ieşeană în anul 1959. De atunci şi până aproape de sfârşitul vieţii sale, 
timp de peste trei decenii, a interpretat aproape 300 de roluri în teatru, 
film, televiziune, dintre care multe s-au constituit ca memorabile creaţii 
actoriceşti. S-a împărţit, cu egal devotament, între dramă, tragedie şi 
comedie, fiind la fel de înzestrat şi la fel de pasionat pentru toate 
genurile. Dar rolul vieţii sale a fost Ştefan cel Mare din Apus de 
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soare, de Barbu Delavrancea. Între anii 1972 și 1979 a fost director al 
Teatrului Naţional V. Alecsandri. 
 
ANDONE, Irina–Adriana  20 de ani de la moarte 

poetă și eseistă (n. 10 ian. 1968, Iași –  
m. 2 oct. 1998, Iași) 

„…Poetă de trăiri sfâşietoare, cu străfulgerări 
premonitorii”, cum a fost receptată de critica literară, 
ea a avut o traiectorie meteorică, trecând în neant 

într-un mod zguduitor de tragic. A funcţionat ca cercetător ştiinţific 
la Institutul de Filologie Română A. Philippide din Iaşi, între anii 
1994 și 1998. O parte din creaţia sa lirică a fost adunată în volumul 
Mângâios (1996). „Universul poetic al Irinei Andone este unul al 
feminităţii, al trupului sufletesc, al alcovului senzual şi inocent. A 
doua ipostază este femeia împlinită, născătoare, mama cu pruncul.” 
(Gabriela Gavril) 
 
CĂLINESCU, Cicerone  30 de ani de la moarte 

filolog (n. 25 apr. 1912, Onești, județul Bacău –  
m. 4 oct. 1988, Iași) 

Susţinător al valorilor clasice, slujitor al filologiei 
în învăţământul universitar ieşean, el a fost un profesor 
erudit şi un cercetător pasionat. Prin activitatea sa 
dedicată iniţierii studenţilor în domeniul culturii greco-

latine, a contribuit, timp de peste două decenii, la dezvoltarea 
învăţământului clasic. Dintre scrierile sale, menţionăm: Actualitatea 
lui Homer (1962), Moştenirea literară a lui Horaţiu (1965), 
Umanismul lui Erasmus din Rotterdam (1966), Moştenirea 
spirituală a lui C. I. Balmuş (1984). 
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BACIU, Ioan  20 de ani de la moarte 

fizician (n. 4 sept. 1937, Tighina –  
m. 5 oct. 1998, Iași) 

S-a format în preajma unor mari profesori ca 
Ştefan Procopiu şi Alexandru Papp. A funcţionat la 
Laboratorul de Fizică Medicală al Facultăţii de 

Medicină din Iaşi, fiind întemeietor al informaticii la Institutul de 
Medicină şi Farmacie. A fost, timp de peste două decenii, unul dintre 
cei mai cunoscuţi radioamatori ai ţării. A scris monografia 
Radioreceptoare de unde scurte. A iniţiat la Iaşi studiile de 
rezonanţă electronică de spin şi de rezonanţă magnetică nucleară. 
 
WASSERMAN, Lazăr  45 de ani de la moarte 

medic (n. 1909, Iași – m. 6 oct. 1973, Iași) 

Membru al Societăţii Ştiinţelor Medicale din 
România. A fost unul dintre reprezentanţii valoroşi ai 
morfologiei ieşene. Şi-a început activitatea la Institutul 
de Anatomie al Facultăţii de Medicină din Iaşi, încă 

din 1932 şi a continuat-o la Catedra de Anatomie patologică, până în 
1967. În sprijinul procesului de învăţământ, a elaborat o serie de 
cursuri şi manuale, dintre care se remarcă manualul de Anatomie 
patologică (1964). Principalele direcţii ale preocupărilor sale 
ştiinţifice, concretizate în 137 de lucrări, sunt legate de activitatea sa 
de morfolog. 
 
ZOTTA, Sever  75 de ani de la moarte 

istoric și arhivist (n. 27 apr. 1874, Chisălău–
Bucovina – m. 10 oct. 1943, Orsk–Rusia) 

Membru corespondent al Academiei Române. La 
1 octombrie 1912 a fost numit director al Arhivelor 
Statului din Iaşi, în ale cărei bogate depozite începuse 
să cerceteze odată cu venirea în capitala Moldovei. În 

1921 a luat parte la Iaşi, la înfiinţarea Societăţii de istorie şi 
arheologie, împreună cu istoricul Gh. Ghibănescu. A contribuit la 
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apariţia revistei Ioan Neculce (1921). A desfăşurat o bogată 
activitate publicistică bazată în primul rând pe tezaurul documentar 
al ţării, adunat în depozitele Arhivelor Statului. 
 
FRANCHE, Oscar  30 de ani de la moarte 

medic (n. 12 dec. 1900, Șușani, județul Vâlcea –  
m. 10 oct. 1988, București) 

Slujitor al învăţământului şi ştiinţei medicale 
ieşene timp de aproape trei decenii, el şi-a înscris 
numele ca fondator al şcolii de urologie în centrul 
universitar din Iaşi. A funcţionat la Facultatea de 

Medicină din 1942 până în 1969. De asemenea, a condus Clinica a 
II-a Chirurgicală, ilustrând-o ca strălucit practician în domeniul 
chirurgiei generale, dar mai ales în domeniul urologiei. A publicat 
peste 100 de lucrări ştiinţifice. A fost director al Spitalului Caritatea 
(1947-1950), al Spitalului C. I. Parhon (1950-1953), rector al 
Institutului de Medicină şi Farmacie din Iaşi (1954-1967). 
 
TOPALĂ, Napoleon D.  30 de ani de la moarte 

biolog (n. 19 ian. 1928, Săveni, județul Botoșani –  
m. 11 oct. 1988, Iași) 

Profesor de prestigiu şi cercetător de rezonanţă al 
biologiei româneşti, el a onorat Facultatea de Biologie-
Geografie-Geologie a Universităţii din Iaşi timp de 

aproape patru decenii. În sprijinul procesului didactic, a publicat 
două volume de Microbiologie generală (1978). A înfiinţat 
Laboratorul de Hidromicrobiologie de la Staţiunea de Cercetări 
Stejarul, de la Pângăraţi, judeţul Neamţ. A publicat 160 de lucrări 
ştiinţifice, în care a abordat probleme de fiziologie generală şi 
comparată, imunobiologie, fiziologia şi ecologia microorganismelor, 
microbiologie industrială etc. 
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IONESCU-PAȘCANI, Vasile  35 de ani de la moarte 

compozitor și dirijor (n. 2 ian. 1911, Pașcani –  
m. 12 oct. 1983, Iași) 

Unul dintre muzicienii ieşeni care a adus o 
preţioasă contribuţie la dezvăluirea valorilor expresive 
ale muzicii populare româneşti în epoca de redresare a 

culturii noastre muzicale. A funcţionat ca profesor de muzică la licee 
din Suceava, Paşcani şi Iaşi. A fost lector la Facultatea de Muzică din 
Iaşi, clasa Dirijat coral. A lucrat ca dirijor de cor la Storojineţ, 
Paşcani şi Iaşi. În domeniul creaţiei, s-a dedicat prelucrării corale a 
cântecelor populare. A cules folclor din zona Moldovei. 
 
DUNKA, Titus  115 ani de la moarte 

inginer și scriitor (n. 6 ian. 1845, Iași –  
m. 14 oct. 1903, Pitești, județul Argeș) 

Etapele vieţii lui coincid, timp de două decenii, 
cu momente cruciale din istoria Europei secolului al 
XIX-lea. A participat întotdeauna acolo unde liber-
tatea era ameninţată, s-a simţit solidar cu toţi acei 

care se jertfeau pentru ideile generoase, situându-se de partea forţelor 
progresului, ale dreptăţii. A luptat în armata lui Garibaldi, s-a înrolat 
în legiunea maghiară din Italia, a participat la răscoala antiţaristă din 
Polonia, a participat la războiul franco-prusac, a luptat în Războiul de 
Independenţă a României din 1877-1878 etc. Titus Dunka a desfă-
şurat şi activitate politică şi publicistică. A publicat amintiri, note de 
călătorie şi piese de teatru. În 1888 a editat ziarul popular Războiul. 
 
VIERU, Anatol  20 de ani de la moarte 

muzician (n. 8 iun. 1926, Iași –  
m. 15 oct. 1998, București.) 

Compozitor a peste 120 de lucrări, de toate 
genurile; muzicolog profund, deschizător de drumuri 
importante în arta sunetului; profesor eminent, dăruitor 

al propriilor împliniri, invitat de prestigioase universităţi din lume; 
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dirijor ales, creator de cicluri de concerte-eveniment, el a fost un 
muzician distins cu cele mai înalte premii naţionale şi internaţionale. 
A fost profesor la Conservatorul din Bucureşti, la Catedra de 
Orchestraţie. Ca muzicolog, a redactat două lucrări de referinţă în 
domeniu: Cartea Modurilor şi Cuvinte despre sunete. A compus 
muzică simfonică şi vocal-simfonică, muzică de cameră, muzică 
corală, muzică de film etc. 
 
COPILU, Vasile  25 de ani de la moarte 

inginer textilist (n. 1 iun. 1911, Șuțu, județul Cluj 
– m. 21 oct. 1993, Iași) 

A activat cu pasiune pentru dezvoltarea şi 
afirmarea învăţământului superior pentru textile şi 
pielărie din Iaşi. Din 1960 până la pensioare, a 
funcţionat la Catedra de Filatură a Facultăţii de 

Textile din Iaşi, contribuind la formarea şi educarea a numeroase 
serii de ingineri textilişti. A îndeplinit funcţiile de prodecan şi decan 
al Facultăţii de Industrie Uşoară. A publicat manuale şi tratate de 
filatură de bumbac şi alte lucrări apărute în reviste de specialitate. 
 
GOSTAR, Nicolae  40 de ani de la moarte 

istoric și arheolog (n. 2 mart. 1922, Deva, județul 
Hunedoara – m. 23 oct. 1978, Constanța) 

Cunoscută personalitate în domeniile istoriei vechi, 
al arheologiei şi al epigrafiei, a slujit învăţământul şi 
cercetarea ieşeană timp de peste două decenii. A 
profesat la Facultatea de Istorie a Universităţii Al. I. 

Cuza, unde a ţinut cursurile de istorie universală veche, limba latină, 
epigrafie latină şi introducere în arheologie. A făcut parte din cel 
dintâi colectiv care a reluat, după război, săpăturile arheologice la 
cetăţile şi aşezările din ţara noastră. S-a afirmat ca un mare istoric al 
lumii geto-dacice şi al romanităţii orientale. A publicat peste 100 de 
studii şi articole. 
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DRĂGHICI, Romeo  35 de ani de la moarte 

om de cultură (n. 2 oct. 1891, Iași – m. 23 oct. 
1983, București) 

Prieten, colaborator şi executor testamentar al 
lui George Enescu, el s-a dedicat cunoaşterii şi 
dezvoltării creaţiei marelui muzician în ţară şi în 

lume prin fondarea unui muzeu, conferinţe, interviuri, evocări, 
expoziţii etc. A înfiinţat Muzeul George Enescu din Bucureşti. A 
publicat numeroase articole referitoare la George Enescu, iar în 1973 
i-a dedicat lucrarea George Enescu. Biografie documentară. 
Copilăria şi anii de studiu. 1881-1900. 
 
RALET, Dimitrie  160 de ani de la moarte 

om politic și scriitor (n. 1816, Istanbul–Turcia – 
m. 26 oct. 1858, Botoșani) 

Revoluţionar paşoptist, militant unionist şi 
literat, Dimitrie Ralet a fost un om de seamă în viaţa 
socială şi politică a Moldovei de la mijlocul secolului 
al XIX-lea. S-a dedicat de tânăr activităţii politice, 

alături de V. Alecsandri, M. Kogălniceanu, Costache Negri, Al. I. 
Cuza şi alţii, militând pentru libertate şi democraţie. În 1849 a fost 
numit director în Departamentul Dreptăţii din Moldova, iar în 1854, 
Ministru al Cultelor şi Învăţăturilor Publice. A făcut parte din 
Comitetul Central al Unirii (1856), din Comitetul Electoral al Unirii 
şi din biroul definitiv al Adunării Generale a Moldovei. Dimitrie 
Ralet a fost unul dintre scriitorii marcanţi ai epocii. În literatură s-a 
afirmat ca un precursor, scriind fabule, pamflete, teatru, articole, note 
de călătorie etc. 
 
 

 165 



NOIEMBRIE 
 
 
 
DRĂGAN, Mihai  25 de ani de la moarte 

critic literar, filolog (n. 6 dec. 1937, Viișoara, 
județul Bacău – m. 1 nov. 1993, Iași) 

Critic şi istoric literar, erudit eminescolog, a fost 
unul dintre intelectualii de mare valoare ai Iaşului. A 
desfăşurat, în perioada 1960-1993, la Catedra de 
Literatură română a Facultăţii de Filologie din cadrul 

Universităţii Al. I. Cuza, o prestigioasă carieră universitară, a 
publicat peste 750 de studii, monografii, eseuri, cronici literare, 
comentarii şi însemnări critice, articole cultural-literare etc. Un 
capitol important din activitatea sa îl constituie coordonarea colecţiei 
Eminesciana, în care au apărut, la Editura Junimea din Iaşi, în 
perioada 1974-1990, 52 de volume. 
 
PUȘCARIU, Emil  90 de ani de la moarte 

medic (n. 28 mart. 1859, Veneția de Jos, județul 
Brașov – m. 3 nov. 1928, Iași) 

Histolog şi neurolog, el este fondatorul şi condu-
cătorul Institutului Antirabic din Iaşi (1891), în vremea 
când în întreaga Europă existau doar trei institute 

similare. Prin întreaga sa activitate didactică şi clinică, Emil Puşcariu 
s-a înscris ca una dintre figurile centrale care au contribuit la 
dezvoltarea şcolii superioare de medicină din Iaşi, pe care a slujit-o 
între anii 1890 și 1928. A aplicat la Iaşi, ca metodă de vaccinare 
antirabică, Metoda Babeş-Puşcariu, apreciată ca una dintre cele mai 
bune în timpul ei. 
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BURADA, Mihai  100 de ani de la moarte 

medic și compozitor (n. 1 mart. 1841, Iași – m. 7 
nov. 1918, Roman, județul Neamț) 

Fratele renumitului istoriograf al teatrului şi al 
muzicii, Teodor T. Burada (1839-1923), Mihai Burada, 
deşi a îmbrăţişat cariera medicală, a rămas devotat 

muzicii de-a lungul întregii sale vieţi. Activitatea sa de compozitor  
s-a concretizat în peste 50 de lucrări, elogios apreciate de Eduard 
Caudella, piese ce dovedesc interesul pentru folclorul românesc. A 
fost membru fondator (1907) şi preşedinte al Societăţii culturale Miron 
Costin din Roman, a promovat muzica clasică în cercurile artistice din 
acest oraş. 
 
BUTNARU, Vasile  50 de ani de la moarte 

geograf pedolog (n. 19 sept. 1911, Botești, județul 
Vaslui – m. 11 nov. 1968, Iași) 

Valoros pedolog, specializat în studiul solurilor, 
mai ales cele din Moldova, din jurul Iaşului, a fost 
profesor şi cercetător, între 1943-1968, la Institutul 
Agronomic Ion Ionescu de la Brad şi la Facultatea de 

Biologie–Geografie a Universităţii ieşene. De numele său sunt legate 
o seamă de cercetări consacrate solurilor din zona Belceşti-Şipote, ca 
şi solurilor de la Aroneanu, de lângă Iaşi. A condus Staţiunea 
Experimentală Agrobiologică Miroslava. 
 
RUSS senior, Ludovic  130 de ani de la moarte 

medic (n. 16 aug. 1816, Pfaffenschlag–Austria – m. 
14 nov. 1888, Pfaffenschlag–Austria) 

Austriac de origine, Ludovic Russ senior a 
obţinut, la Jena, în 1841, diploma de magistru în 
chirurgie, iar în 1842 s-a stabilit la Iaşi, unde, timp de 
aproape o jumătate de veac, a desfăşurat o bogată 

activitate didactică şi ştiinţifică. A pus bazele Clinicii Chirurgicale 
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din Iaşi, a fost profesor la Facultatea de Medicină, contribuind la 
crearea şi dezvoltarea şcolii ieşene de chirurgie. Practician 
recunoscut, a efectuat peste o mie de operaţii importante, ceea ce i-a 
adus în epocă faima de cel mai mare chirurg al ţării. Profesor şi 
chirurg, Ludovic Russ senior a fost, totodată, cercetător şi bun 
organizator al activităţii medicale. Astfel, a contribuit la înfiinţarea 
Spitalului Caritatea din Iaşi (1880) şi a Spitalului Sf. Treime din 
Tătăraşi. Protomedic al Moldovei, a participat ca voluntar (la 61 de 
ani) la Războiul de Independenţă din 1877. A fost membru al 
Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi şi a făcut parte din 
comitetul de redacţie al revistei Progresul medical român. 
 
BĂDĂRĂU, Teodor A.  60 de ani de la moarte 

pedagog și publicist (n. 30 oct. 1872, Cârligați, 
județul Vaslui – m. 17 nov. 1958, Iași) 

Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe 
din România. Numele său este strâns legat de orga-
nizarea şi dezvoltarea Liceului Internat C. Negruzzi 
din Iaşi, la care a lucrat, ca profesor şi director, 

aproape un sfert de secol (1913-1937). S-a remarcat ca pedagog, 
cunoscut autor de manuale şcolare şi publicist de pe poziţii 
progresiste. În colecţia Cunoştinţe folositoare, a publicat lucrările de 
popularizarea ştiinţei: Albinele; Furnicile; Termitele; Viermii de 
mătase etc. 
 
NIȚULESCU, Florica  30 de ani de la moarte 

muziciană (n. 11 sept. 1897, Drobeta–Turnu 
Severin, județul Mehedinți – m. 22 nov. 1988, Iași) 

În galeria marilor figuri ale pedagogiei româ-
neşti, profesoara şi pianista Florica Niţulescu este un 
nume de referinţă. A funcţionat la Conservatorul de 
Muzică G. Enescu din Iaşi, la Catedra de pian, din 

1944 până în 1969. S-a afirmat în viaţa muzicală a oraşului, în 
concerte şi recitaluri, colaborând timp de aproape o jumătate de veac 
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cu artiştii ce au trecut prin Capitala Moldovei. A fost soţia acad. Iuliu 
Niţulescu (1895-1975). 
 
ARBORE, Alexandru P.  65 de ani de la moarte 

istoric și profesor (n. 20 iun. 1890, Cogeasca–
Lețcani, județul Iași – m. 26 nov. 1953, București) 

Una dintre personalităţile de seamă ale culturii 
româneşti din perioada interbelică, care, prin activi-
tatea desfăşurată ca profesor, istoric, etnograf şi ling-

vist, a contribuit la dezvoltarea învăţământului şi cercetării din ţara 
noastră. Şi-a închinat cea mai mare parte a vieţii sale studiilor despre 
Dobrogea, publicând numeroase lucrări despre aşezările, populaţia şi 
etnografia acestui ţinut. A înfiinţat Muzeul de Istorie şi Etnografie 
din Focşani (1928). 
 
CIHAC, Iacob Stanislau Cristian  130 de ani de la moarte 

medic și naturalist (n. 19 aug. 1800, 
Aschaffenburg–Germania – m. 29 nov. 1888, 

Aschaffenburg–Germania) 

Medic şi naturalist român de origine cehă, membru 
de onoare al Academiei Române. În 1825 s-a stabilit la 
Iaşi, unde a depus o multilaterală şi prodigioasă activi-

tate, timp de aproape patru decenii. A jucat un rol deosebit de important 
în dezvoltarea sănătăţii publice şi a ştiinţelor în Moldova. Lui îi revine 
meritul de a fi fondat prima societate ştiinţifică din ţările româneşti 
(Societatea de Medici şi Naturalişti din Iaşi, 1833), de a fi organizat 
primul serviciu sanitar militar şi primele spitale militare de la Iaşi şi 
Galaţi din Moldova. A publicat primul manual, în limba română, de 
istorie naturală şi primul manual românesc pentru uzul soldaţilor 
companiei sanitare. Iacob Stanislau Cihac a fost primul chirurg-mamoş 
al oraşului Iaşi. A activat un timp ca profesor de istorie naturală la 
Academia Mihăileană din Iaşi. Timp de peste un sfert de veac a fost 
medicul şef al oastei moldoveneşti, iar între anii 1852 și 1859 a fost şi 
proto-medicul Moldovei. Şi-a extins preocupările şi iniţiativa sa 
creatoare în unele domenii ale ştiinţelor naturii şi ale economiei. A fost 
onorat cu titlul de membru al mai multor societăţi ştiinţifice din Europa. 
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GRIGORIU, Petru V.  115 ani de la moarte 

poet și traducător (n. 1 mai 1855, Iași – m. 29 nov. 
1903, Iași) 

Aşa cum îl evoca publicistul Ion Dafin, în 1928, 
„Petru V. Grigoriu a fost o figură a Iaşului de pe 
vremuri, a fost un talent superior, un bun român, un 
patriot înflăcărat”. Vreme de un deceniu (1877-1887) 

a colaborat la revista Familia condusă de Iosif Vulcan, unde a 
publicat poezii şi articole. Din 1877 a devenit membru al Societăţii 
Junimea, în revista căreia, Convorbiri literare, a publicat numeroase 
poezii şi traduceri. În creaţia sa, a cultivat imnul, cu deosebire cel 
eroic, scriind câteva ode bine realizate, cea mai cunoscută fiind La 
Martinica. A fost considerat, în epocă, unul dintre cei mai buni 
traducători din lirica franceză. 
 
STATI, Petre  40 de ani de la moarte 

scriitor (n. 8 iul. 1903, Tăutești, județul Iași –  
m. 29 nov. 1978, Iași) 

Apreciat de George Călinescu ca interpret corect 
din lirica latină şi poet de tip clasic, Petre Stati a fost un 
cărturar de prestigiu în peisajul culturii ieşene interbe-
lice. A colaborat la numeroase reviste şi ziare cu poezii 

originale, articole critice, traduceri din autori clasici latini în versuri. 
Dintre articolele şi studiile publicate de-a lungul anilor, o parte au 
fost adunate în volumul Poteci albastre (1940). Ca poet, el a debutat 
editorial cu volumul Icoane de lumină (1936), urmat de Strofe 
pentru veac nou (1937), Licăriri de stele (1938), Cartea darurilor 
(1939), Arcade peste veac (1940), Talaz spre veac nou (1940) şi 
Chemarea soarelui (1943). A studiat şi a tradus din lirica latină 
antică. 
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DECEMBRIE 
 
 
 
BOBULESCU, Constantin  60 de ani de la moarte 

istoric și publicist (n. 8 mai 1882, Vlădiceni–
Tomești, județul Iași – m. 1 dec. 1958, București) 

A fost diacon şi preot la Iaşi (1908-1922), apoi 
preot la Bucureşti (1922-1958). Pasionat cercetător al 
trecutului Moldovei, a scris studii privind istoria culturii 

şi bisericii, a unor monumente, localităţi şi familii vechi: Lăutarii 
noştri (1922), Comoara Bisericii Sf. Ecaterina din Bucureşti (1927), 
Din viaţa Mitropolitului Veniamin Costache (1933). A strâns 
inscripţii şi documente privind monumentele vechi din Iaşi şi 
împrejurimi. 
 
TUCA, Adrian  25 de ani de la moarte 

actor (n. 3 febr. 1929, Siminicea, județul Suceava – 
m. 3 dec. 1993, Iași) 

Înzestrat cu un exact simţ al valorii sale şi cu o 
imensă dragoste pentru profesia căreia s-a dedicat, el a 
creat de-a lungul îndelungatei sale cariere artistice 
roluri memorabile pe scena Teatrului Naţional V. 

Alecsandri. În anul 1953, a început activitatea interpretativă desfă-
şurată pe parcursul a patru decenii şi concretizată în peste 150 de 
roluri din dramaturgia naţională şi universală. A interpretat, cu o 
cuceritoare naturaleţe, personaje de contur pitoresc, poznaşi cu hâtre 
glăsuiri moldoveneşti, evoluând cu rezultate deosebite mai ales în 
roluri din repertoriul autohton. Actor înzestrat, el a fost şi un fin 
umorist, apreciat pentru textele sale în proză ori versuri. 
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MUSICESCU, Gavriil  115 ani de la moarte 

muzician (n. 20 mart. 1847, Ismail –  
m. 8 dec. 1903, Iași) 

Personalitate artistică multilaterală, compozitor, 
dirijor, muzicolog şi profesor, om de o superioară 
pregătire intelectuală şi de o remarcabilă atitudine etică 
şi patriotică, Gavriil Musicescu a desfăşurat de-a 

lungul vieţii sale o admirabilă şi profundă operă de creaţie, de 
promovare a valorilor artistice româneşti, de educaţie muzicală. 
Creaţia sa, formată din muzică corală religioasă şi laică, lucrări 
ocazionale, hore şi romanţe, stă la temelia culturii muzicale 
româneşti moderne. A fost profesor şi rector al Conservatorului de 
Muzică din Iaşi. A organizat şi condus corul Mitropoliei (1876-
1903), ridicând această formaţie la un nivel necunoscut până atunci. 
A fost unul dintre primii muzicologi care a pătruns esenţa comorilor 
folclorului românesc, a armonizat şi prelucrat melodii populare 
ţărăneşti. 
 
VESCAN, Teofil  55 de ani de la moarte 

fizician (n. 11 iul. 1913, Bratislava–Slovacia –  
m. 9 dec. 1963, Iași) 

A fost profesor de Fizică Teoretică la Universitatea 
din Cluj (1944-1950) şi la Universitatea din Iaşi (1950-
1963). A susţinut cursuri în aproape toate domeniile 
fizicii teoretice, precum şi cursuri generale de matema-

tici, fizică atomică şi nucleară etc. Activitatea sa publicistică a fost 
foarte bogată şi variată: peste 370 de articole ştiinţifice şi lucrări cu 
caracter de popularizare a ştiinţei. Domeniul de predilecţie al lui 
Teofil Vescan a fost teoria relativităţii. Între anii 1950 și 1963 a 
îndeplinit funcţia de director al Institutului de fizică şi ştiinţe tehnice 
din Iaşi. 
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DOSOFTEI (Dimitrie BARILĂ)  325 de ani de la moarte 

cărturar și mitropolit (n. 26 oct. 1624, Lvov–
Polonia – m. 13 dec. 1693, Zolkiew, azi Nesterov, 

Ucraina) 

Reprezentant de seamă, alături de Varlaam, al 
literaturii ecleziastice româneşti din Moldova 
secolului al XVII-lea, Dosoftei aduce o remarca-

bilă contribuţie la îmbogăţirea limbii române literare a epocii. A fost 
mitropolit al Moldovei în perioada 1671-1685. Partea cea mai 
rodnică a activităţii sale a fost aceea trăită la Mănăstirea Probota, 
unde şi-a scris majoritatea cărţilor pe care le-a tipărit mai târziu. 
Activitatea de neobosit scriitor bisericesc a lui Dosoftei echivalează 
cu o luptă susţinută pentru afirmarea limbii române în viaţa culturală 
a Moldovei. În 1679 a adus din Rusia un teasc de tipografie cu litere, 
cu care a tipărit la Mitropolia din Iaşi, în româneşte, principalele cărţi 
liturgice, unele traduse de el. Dosoftei este primul nostru mare poet 
cult, autor al unei versificări a Psaltirii (1673), de o mare prospeţime 
a limbii poetice, inspirată din poezia populară şi din surse livreşti, şi 
al poemului cronologic despre domniile ţării Moldovei. Este, de 
asemenea, autorul lucrării Viaţa şi petrecerea sfinţilor, apărută în 
patru volume, tipărite la Iaşi între 1682 și 1686. A sprijinit sau a 
îngrijit tipărirea a numeroase cărţi şi a făcut numeroase traduceri din 
greceşte în ruseşte. Îndeosebi prin lucrările versificate, Dosoftei a 
contribuit la dezvoltarea poeziei româneşti, a literaturii artistice, 
precum şi a limbii literare în genere. 
 
UILECAN, Traian  25 de ani de la moarte 

artist liric (n. 4 sept. 1922, Lupeni, județul 
Hunedoara – m. 13 dec. 1993, Iași) 

A desfăşurat o vastă şi prodigioasă activitate ca 
prim tenor al Operei Române din Iaşi, pe care a slujit-o 
timp de peste trei decenii. S-a impus pe scena lirică 

ieşeană printr-un glas spinto-dramatic, o interpretare actoricească de 
excepţie şi prin multă seriozitate în pregătire. Repertoriul său a 
cuprins o paletă diversă de roluri din aproape 30 de opere şi operete. 
Deşi s-a dedicat scenei lirice, n-a uitat prima dragoste: muzica 
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populară. A cercetat, a cules şi a interpretat numeroase cântece din 
folclorul românesc vechi şi nou. 
 
SIMENSCHY, Theofil  50 de ani de la moarte 

filolog (n. 27 ian. 1892, Iași – m. 15 dec. 1968, Iași) 

A fost profesor la Facultatea de Filologie a 
Universităţii din Iaşi timp de o jumătate de veac. 
Pentru bogata sa activitate didactică a fost distins cu 
titlul de Profesor Emerit. Cercetările sale ştiinţifice, 

numărul şi valoarea lor, îl înscriu în rândul celor mai de seamă 
filologi clasici români. A publicat lucrări originale, traduceri, arti-
cole, recenzii etc. A studiat limbile vechi clasice, greaca, latina şi 
sanscrita, apoi literatura universală, din care a adunat o imensă 
colecţie de cugetări, maxime şi aforisme tipărite în volumul Un 
dicţionar al înţelepciunii (1970, 1979). 
 
NEGRUZZI, Ella  70 de ani de la moarte 

avocat (n. 11 sept. 1876, Hermeziu-Trifești, județul 
Iași – m. 19 dec. 1948, București) 

Fiica scriitorului Leon Negruzzi (1840-1890), 
Ella Negruzzi este considerată prima femeie-avocat 
din România şi a practicat susţinut profesia la Iaşi. De 

numele ei se leagă atât acţiunea pentru acordarea drepturilor social-
politice ale femeilor, cât şi lupta intelectualilor români împotriva 
fascismului şi războiului, pentru libertatea şi independenţa ţării – 
conceptualizate în publicistica epocii. 
 
LAURENȚIU, Dan  20 de ani de la moarte 

poet și eseist (n. 10 aug. 1937, Iași – m. 21 dec. 
1998, București) 

De-a lungul anilor a publicat peste zece volume 
de versuri, înscriindu-se ca un poet de seamă în 
peisajul literaturii române actuale. El a scris o poezie 
elegiacă, de atmosferă, într-un limbaj de simboluri, în 
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care temele fundamentale ale morţii şi ale timpului sunt tratate cu 
gravitate. 
 
CAUDELLA, Francisc Serafim  150 de ani de la moarte 

compozitor (n. 1812, Viena – m. 26 dec. 1868, Iași) 

Muzician cu o bogată şi multilaterală activitate 
artistică, Francisc Serafim Caudella a fost tatăl 
cunoscutului compozitor ieşean Eduard Caudella 
(1841-1924). S-a afirmat ca un înzestrat şi abil 

muzician, făcându-se cunoscut şi apreciat ca pianist, organist şi 
violoncelist. În 1861 a fost numit de domnitorul Al. I. Cuza director 
şi profesor la Conservatorul de muzică din Iaşi, funcţii pe care le-a 
onorat până la sfârşitul vieţii sale. A compus multă muzică pentru 
pian, câteva piese pentru violoncel cu acompaniament de pian, o horă 
şi un Imn român pentru cor şi pian, pe versuri de Mihail Cornea 
(1844-1901). 
 
PROCA, Gheorghe  75 de ani de la moarte 

medic și poet (n. 22 ian. 1867, Iași – m. 26 dec. 
1943, București) 

Igienist, format la şcoala de bacteriologie şi 
patologie experimentală românească a lui Victor 
Babeş, Gheorghe Proca a făcut studii, cercetări şi 

anchete asupra tuberculozei, sifilisului, pelagrei, turbării, precum şi 
asupra problemelor de alimentaţie a populaţiei. Sub pseudonimul O. 
Carp, a publicat versuri adunate în volumul Rândunel (1930). 
Poetul este un delicat, înrudit temperamental cu Panait Cerna sau Şt. 
O. Iosif, cărora le premerge prin accentele liricii sale umanitariste, de 
înduioşare faţă de soarta celor umiliţi. 
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BUDA, Cezar  25 de ani de la moarte 

inginer mecanic (n. 19 mart. 1908, Sascut, județul 
Bacău – m. 27 dec. 1993, Iași) 

A fost unul dintre profesorii de prestigiu ai 
Facultăţii de Mecanică a Institutului Politehnic Gh. 
Asachi timp de un sfert de veac, între 1949 şi 1974. A 

abordat cu competenţă domeniile automaticii şi ciberneticii, a fost 
preocupat de istorie şi filosofia ştiinţei şi altele. A publicat peste 70 
de lucrări ştiinţifice, iar în 1993 i-a apărut monografia Viaţa şi opera 
lui Ştefan Procopiu. A fost senator P.N.L. de Iaşi şi decan de vârstă 
al Senatului României, în primul Parlament din perioada 
postdecembristă (1990). 
 
DOBRINESCU, Valeriu Florin  15 ani de la moarte 

istoric (n. 25 apr. 1943, Ianca–Sat, județul Brăila – 
27 dec. 2003, Pitești) 

A fost profesor doctor la Facultatea de Litere şi 
Istorie din Craiova, profesor asociat la Universitatea 
Petre Andrei din Iaşi, membru al Colegiului de 
redacţie al revistei Romanian Civilization (Iaşi, 

1996), conducător de doctorat etc. Din 1971 a lucrat ca cercetător la 
Institutul de Istorie şi Arheologie A.D. Xenopol din Iaşi, iar în 
perioada 1992-1995, la Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană 
din Iaşi. A colaborat la principalele reviste de specialitate din Iaşi şi 
din ţară. Activitatea ştiinţifică s-a concretizat în 22 de volume, 54 de 
colaborări la volume şi peste 200 de articole cu tematică istorică. 
Direcţiile predilecte de cercetare au vizat politica externă a României 
şi relaţiile ei cu marile puteri din secolul trecut şi rolul românilor în 
istoria universală. În perioada 1985-1995 a fost membru al Comisiei de 
istorie a raporturilor internaţionale din Milano-Italia. 
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CIUREA, Dumitru  25 de ani de la moarte 

istoric (n. 28 iul. 1914, Pâhnești-Arsura, județul 
Vaslui – m. 28 dec. 1993, Iași) 

A fost preocupat de istoria premodernă şi 
modernă, de problemele de teorie a istoriei, de istoria 
medicinei. Din 1949 şi până în 1980, a lucrat la 
Institutul de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol din 

Iaşi, ca cercetător. Activitatea sa ştiinţifică este ilustrată de peste 100 
de lucrări publicate în peste 20 de reviste din ţară şi străinătate. 
Medievist prin excelenţă, cele mai multe dintre studiile sale se referă 
la Societatea feudală românească: Evoluţia şi rolul politic al clasei 
dominante din Moldova în secolele XV-XVIII sau Fărâmiţarea 
feudală şi lupta pentru centralizarea statului şi proprietatea 
feudală în general. 
 
NĂDEJDE, Ioan  90 de ani de la moarte 

publicist și sociolog (n. 18 dec. 1854, Tecuci, 
județul Galați – m. 29 dec. 1928, București) 

A fost fondatorul revistei literare şi ştiinţifice 
Contemporanul, care a apărut la 1 iulie 1881, la Iaşi. 
Scrisă în primii ani în mare parte de fondator, 
intelectual de formaţie pozitivistă, cu dispoziţii 

enciclopedice şi spirit combativ, revista urmărea un program de 
educaţie materialistă. Contemporanul a fost principala publicaţie a 
socialiştilor vremii. Cărturar şi profesor, Ioan Nădejde a publicat 
manuale şcolare, printre care o primă Istorie a literaturii române, 
pentru licee. 
 
VASILIU, Puiu  30 de ani de la moarte 

actor (n. 21 febr. 1926, Iași – m. 30 dec. 1988, Iași) 

Din toată pleiada valorilor ieşene contemporane, 
personalitatea artistică a lui Puiu Vasiliu a fost 
deosebită de a artistului obişnuit. A scris cuplete, texte 
de brigadă artistică, epigrame etc. Dar, mai presus de 

 177 



toate, a fost actor, interpret de autenticitate şi culoare, explorând 
valenţele comice ale exprimării. A slujit scena ieşeană timp de peste 
un sfert de veac (1956-1958 şi 1964-1988). Interpret cu resurse 
comice, el a abordat repertoriul naţional şi universal, clasic şi 
contemporan. Dar cel mai reprezentativ rol a fost vagabondul din 
Pogoară iarna, de M. Anderson. 
 
BALAN, Viorica  25 de ani de la moarte 

pictoriță (n. 4 dec. 1918, Iași – m. 30 dec. 1993, 
Iași) 

Membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România. 
Cu peisaje din Bucium şi naturi statice cu flori şi păpuşi 
fermecate, ea a cucerit, încă din 1956, publicul iubitor 
de artă prin prospeţimea şi sensibilitatea culorilor. A 

participat la toate manifestările expoziţionale oficiale ale Moldovei. De 
asemenea, a organizat expoziţii personale în diferite oraşe din ţară. 
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ANIVERSĂRI 
 
 

385 de ani de la naștere 
Costin, Miron (1633-1691), cronicar / p. 34 
 

345 de ani de la naștere 
Cantemir, Dimitrie (1673-1723), cărturar enciclopedist / p. 78 
 

250 de ani de la naștere 
Costache, Veniamin (1768-1846), mitropolit şi cărturar / p. 91 
 

240 de ani de la naștere 
Conachi, Costache (1778-1849), scriitor / p. 68 
 

230 de ani de la naștere 
Asachi, Gheorghe A. (1788-1869), cărturar şi scriitor / p. 27 
 

220 de ani de la naștere 
Săulescu, Gheorghe (1798-1864), filolog şi poet / p. 29 
Şuţu, Nicolae (1798-1871), economist / p. 77 
 

215 ani de la naștere 
Sabo, Iosef (1803-1874), medic şi botanist / p. 27 
Scriban, Neofit (1803-1884), episcop / p. 5 
 

210 ani de la naștere 
Bărnuţiu, Simion (1808-1864), gânditor şi om politic / p. 59 
Negruzzi, Costache (1808-1868), scriitor / p. 5 
 

205 ani de la naștere 
Lemeni, Gheorghe (1813-1848), pictor / p. 6 
Vârnav, Scarlat (1813-1868), om politic, colecţionar de artă / p. 74 
 

200 de ani de la naștere 
Gusti, Dimitrie (1818-1887), scriitor şi om politic / p. 76 
Ionescu de la Brad, Ion (1818-1891), agronom şi economist / p. 52 
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195 de ani de la naștere 
Catargiu, Lascăr (1823-1899), om politic / p. 81 
Flechtenmacher, Alexandru (1823-1898), compozitor, dirijor şi 

violonist / p. 92 
Tăutu, Gheorghe (1823-1885), poet / p. 56 
Theodorini, Theodor (1823-1873), actor / p. 6 
 

185 de ani de la naștere 
Otremba, Gustav (1833-1891), medic şi compozitor / p. 32 
Sturdza, Dimitrie A. (1833-1914), istoric şi om politic / p. 30 
 

180 de ani de la naștere 
Capşa, Scarlat (1838-1870), scriitor / p. 36 
Dima, Gheorghe I. (1838-1914), psalt şi compozitor / p. 20 
Erbiceanu, Constantin (1838-1913), istoric / p. 59 
Gane, Nicolae (1838-1916), scriitor / p. 19 
Maiorescu-Humpel, Emilia (1838-1918), pedagogă şi traducătoare / 

p. 60 
 

175 de ani de la naștere 
Pop-Florantin, Ioan (1843-1936), scriitor şi estetician / p. 61 
Tronescu, Dimitrie (1843-1906), sculptor / p. 7 
Vârgolici, Ştefan G. (1843-1897), profesor şi publicist / p. 74 
 

170 de ani de la naștere 
Panu, Gheorghe (1848-1910), scriitor şi om politic / p. 30 
Peride, Aristide (1848-1906), medic / p. 29 
Pompiliu, Miron (1848-1897), poet şi folclorist / p. 51 
Socor, Gabriel (1848-1928), medic / p. 62 
 

165 de ani de la naștere 
Rosetti, Radu (1853-1926), istoric şi scriitor / p. 68 
Sculy, Leon (1853-1912), medic / p. 7 
Thiron, Constantin (1853-1924), medic / p. 20 
 

160 de ani de la naștere 
Bogdan, N. A. (1858-1939), istoric şi publicist / p. 42 
Buţureanu, Vasile C. (1858-1941), geolog / p. 92 
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Tanoviceanu, Ioan (1858-1917), jurist / p. 14 
Xenopol, Nicolae D. (1858-1917), scriitor / p. 67 
 

155 de ani de la naștere 
Cuzinschi, Verona (1863-1931), actriţă / p. 82 
Haas, Rudolf (1863-1929), dirijor şi compozitor / p. 26 
Ionaşcu, Romulus (1863-1917), filolog / p. 12 
Kogălniceanu, Vasile M. (1863-1921), ziarist şi om politic / p. 84 
Nicolau, Theodor C. (1863-1913), profesor şi geolog / p. 21 
Popescu, Ştefan (1863-1911), geograf şi matematician / p. 34 
Şoldănescu, Ştefan (1863-1899), pictor / p. 56 
 

150 de ani de la naștere 
Brândză, Marcel (1868-1934), botanist / p. 28 
Onu, Ion I. (1868-1937), pedagog / p. 66 
Racoviţă, Emil (1868-1947), biolog / p. 83 
Teodoreanu, Vasile (1868-1949), matematician / p. 9 
 

145 de ani de la naștere 
Bărbulescu, Ilie (1873-1945), filolog / p. 86 
Bogdan, Petru (1873-1944), chimist / p. 17 
Negruzzi, Mihai (1873-1958), general, memorialist / p. 79 
Nicolau, Constantin I. (1873-1947), matematician / p. 43 
Raianu, Ioan I. (1873-1939), matematician / p. 56 
Simionescu, Ion (1873-1944), geolog şi paleontolog / p. 54 
Slătineanu, Alexandru (1873-1939), medic / p. 10 
Sturdza-Bulandra, Lucia (1873-1961), actriţă / p. 64 
Trancu-Iaşi, Grigore (1873-1940), jurist şi economist / p. 75 
Zosin, Panait (1873-1942), medic / p. 52 
 

140 de ani de la naștere 
Gârleanu, Emil (1878-1914), prozator / p. 11 
Ghidionescu, Vladimir (1878-1948), pedagog / p. 33 
Ionescu, Constantin N. (1878-1935), zoolog / p. 80 
Popovici, Constantin (1878-1956), matematician şi astronom / p. 31 
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135 de ani de la naștere 
Bedreag, C. G. (1883-1963), fizician / p. 60 
Bianu, Vasile V. (1883-1978), fizician / p. 93 
Cardaş, Agricola (1883-1955), zootehnician / p. 72 
Ciolan, Antonin (1883-1970), dirijor şi profesor / p. 9 
Ciucă, Mihai (1883-1969), medic / p. 62 
Galinescu, Gavriil (1883-1960), folclorist şi compozitor / p. 90 
Mironescu, I. I. (1883-1939), scriitor şi medic / p. 48 
Spacu, Gheorghe (1883-1955), chimist / p. 87 
Trosc, Andrei (1883-1956), chirurg / p. 84 
Volanschi, Mircea (1883-1974), inginer electrotehnic / p. 72 
Zirra, Alexandru (1883-1946), compozitor / p. 55 
 

130 de ani de la naștere 
Andrieşescu, Ioan (1888-1944), arheolog / p. 41 
Calmuschi, Constantin (1888-1953), actor / p. 8 
Condrea, Petru (1888-1967), medic / p. 12 
Cosmovici, Jean L. (1888-1952), pictor / p. 11 
Daşcovici, Nicolae (1888-1969), jurist şi istoric / p. 21 
Gancevici, Corneliu (1888-1962), medic / p. 42 
Hodoroabă, Neculai (1888-1949), preot şi scriitor / p. 24 
Iordan, Iorgu (1888-1986), lingvist şi filolog / p. 73 
Mantu, Lucia (1888-1971), scriitoare / p. 70 
Popescu, Ştefan (1888-1961), biolog / p. 34 
Raşcu, Gheorghe M. (1888-1962), geograf şi publicist / p. 37 
 

125 de ani de la naștere 
Atanasiu, Gheorghe (1893-1972), fizician / p. 89 
Bădărău, Dan A. (1893-1968), filosof / p. 88 
Botez, Demostene (1893-1973), poet şi prozator / p. 53 
Hurmuzache, Emil (1893-1979), medic / p. 57 
Papafil, Eugen (1893-1967), chimist / p. 63 
Plăcinţeanu, Ioan I. (1893-1960), fizician / p. 22 
Teleajen, Sandu (1893-1963), actor şi prozator / p. 24 
 

120 de ani de la naștere 
Balmuş, Constantin I. (1898-1957), filolog / p. 44 
Bănciulescu, Gheorghe (1898-1935), aviator / p. 94 
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Brătianu, Gheorghe I. (1898-1953), istoric şi om politic / p. 15 
Caraman, Petru (1898-1980), slavist şi folclorist / p. 89 
Carmazinu-Cacovschi, Vsevlad (1898-1988) arhitect, peisagist / p. 

69 
Claudian, Alexandru (1898-1962), sociolog şi poet / p. 36 
Fundoianu, Benjamin (1898-1944), poet / p. 83 
Popescu, Hristache (1898-1982), flautist şi profesor / p. 93 
Şiadbei, Vintilă Gh. (1898-1944), astronom / p. 45 
Ţopa, Sorana (1898-1986), actriţă / p. 22 
 

115 ani de la naștere 
Cârdei, Filimon (1903-1971), zoolog / p. 61 
Constantinescu, Constantin (1903-1985), compozitor / p. 79 
Farcaş, Toma (1903-1991), inginer electrotehnic / p. 10 
Feider, Zicman (1903-1979), zoolog / p. 38 
Juncu, Vasile (1903-1991), agronom / p. 30 
Lapteş, Titus (1903-1974), actor / p. 35 
Munteanu-Adăscăliţei, Emanoil (1903-1980), inginer constructor / p. 

24 
Oprişor, Simion (1903-1991), inginer electrotehnic / p. 49 
Protopopescu, Constantin (1903-1977), actor / p. 43 
Stati, Petre (1903-1978), poet şi traducător / p. 53 
Şiadbei, Ioan (1903-1977), lingvist şi istoric literar / p. 23 
Turcu, Constantin (1903-1980), istoric şi arhivist / p. 25 
Zaharia, Emilia (1903-1979), arheolog / p. 16 
 

110 ani de la naștere 
Buda, Cezar (1908-1993), inginer mecanic / p. 33 
Burada-Romanescu, Lucia (1908-1992), muziciană / p. 17 
Calinicenco, Nicolae (1908-1997), fizician / p. 39 
Cărăuşu, Dimitrie (1908-1993), biolog / p. 79 
Grosariu, Mihai (1908-1995), actor / p. 8 
Idriceanu, Traian (1908-1989), chimist şi geolog / p. 89 
Mihăilescu-Craiu, Victor (1908-1981), pictor şi grafician / p. 9 
Obreja, Alexandru (1908-1985), geograf / p. 45 
Pogonat, Alexandru (1908-1941), poet / p. 48 
Popovici, Valerian (1908-1967), istoric / p. 85 
Pruteanu, Paul (1908-1966), medic / p. 13 
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Ralea, Radu (1908-1960), chimist / p. 47 
Socor, Matei (1908-1980), compozitor şi dirijor / p. 69 
 

105 ani de la naștere 
Balogh, Bella (1913-1986), coregraf / p. 77 
Cocea, Elena (1913-1962), chimistă / p. 32 
Dobrovici, Viorica (1913-2000), filolog / p. 13 
Ghiţescu, Rella (1913-1993), actriţă / p. 58 
Hârtopeanu, Petru (1913-2001), pictor / p. 48 
Ionescu (Voisin), Rica (1913-1991), filolog / p. 94 
Jeanrenaud, Pierre (1913-1996), geolog / p. 82 
Munteanu, Mircea (1913-2002), medic / p. 52 
Picoş, Constantin (1913-1999), inginer electromecanic / p. 72 
Popinceanu, Niculai (1913-1999), inginer electromecanic / p. 86 
Suţu, Rodica (1913-1979), compozitoare şi pianistă / p. 38 
Vescan, Teofil (1913-1963), fizician / p. 54 
 

100 de ani de la naștere 
Balan, Viorica (1918-1993), pictoriţă / p. 87 
Colibaba, Nicolai (1918-2000), profesor / p. 94 
Drugociu, Gheorghe (1918-1996), medic veterinar / p. 90 
Teodorescu, Leonid B. (1918-1992), medic / p. 66 
 

95 de ani de la naștere 
Cotrău, Marţian (1923-1998), farmacist-toxicolog / p. 65 
Dobrescu, Alexandru (1923-1999), medic / p. 18 
Focşa, Virgil (1923-1987), inginer constructor / p. 58 
Giosan, Traian (1923-1990), inginer mecanic / p. 35 
Lăzărescu, Emil (1923-1984), inginer electromecanic / p. 15 
Macarevici, Longhin (1923-1981), inginer constructor / p. 57 
Mărgărit, George (1923-1961), poet / p. 16 
Mihul, Anatolie (1923-1999), inginer constructor / p. 75 
Negoiţă, Constantin I. (1923-1993), medic / p. 25 
Orlovschi, Nicolae (1923-1995), inginer constructor / p. 41 
Pendefunda, Gheorghe (1923-1999), medic / p. 46 
Tănase, Alexandru (1923-1994) filosof / p. 84 
Vălu, Florin (1923-1994), inginer textilist / p. 46 
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90 de ani de la naștere 
Asandei, Neculai (1928-1999), inginer chimist / p. 51 
Borş, Constantin (1928-1996), matematician / p. 63 
Chivu, Emil (1928-1967), dirijor / p. 71 
Crăciunaş, Irineu (1928-1973), episcop / p. 73 
Davideanu, Neculai (1928-1985), economist / p. 88 
Davideanu, Ronelia (1928-1991), economist / p. 67 
Filimon, Cicerone (1928-1995), chirurg / p. 17 
Florescu, Adrian (1928-1986), arheolog / p. 62 
Lixandru, Tatiana (1928-1993), chimistă / p. 26 
Macovei, George (1928-1996), actor / p. 42 
Magazin, Mina (1928-1995), biolog / p. 82 
Marchiş, Aurel (1928-1986), inginer textilist / p. 65 
Olcescu, Paul (1928-2000), jurist / p. 50 
Pirozynski, Tadeusz (1928-1999), medic / p. 73 
Rozmarin, Gheorghe (1928-1997), inginer chimist / p. 38 
Simon, Bernadeta (1928-1994), artist liric, soprană / p. 36 
Topală, Napoleon D. (1928-1988), biolog / p. 14 
Zolyneac, Corneliu (1928-1985), biolog / p. 50 
 

85 de ani de la naștere 
Brezuleanu, Dan (1933-1999), balerin şi publicist / p. 31 
Ciopraga, Aurel (1933-2000), jurist / p. 75 
Ionescu, Iulian (1933-1996), inginer constructor / p. 76 
Loghin, Octavian (1933-1994), jurist / p. 37 
Neagoe, Ion (1933-1991), pictor / p. 54 
Negru, Radu (1933-1997), critic de artă / p. 45 
Puşcaşu, Nicolae N. (1933-2002), arheolog / p. 87 
Sava, Iosif (1933-1998), critic muzical / p. 23 
Swizevsky, Cazimir (1933-1982), geograf / p. 15 
Vieriu, Ioan (1933-2000), inginer agronom / p. 22 
 

80 de ani de la naștere 
Baboi, Stelian (1938-2004), scriitor / p. 67 
Boroda, Ion (1938-2003), poet / p. 81 
Constantinescu, Ioan (1938-2002), critic literar / p. 70 
Matyus, Nicolae (1938-1981), pictor / p. 44 
Mâşlea, Ana (1938-1980), poetă / p. 20 

 185 



Oiţă, Nicolae (1938-1993), farmacist / p. 14 
Popovici, Constantin (1938-1995), sculptor / p. 19 
Spătărelu, Vasile (1938-2005), compozitor / p. 39 
Tarnavschi, Vasile (1938-1991), muzician / p. 58 
Turic, Laurenţiu (1938-1999), inginer electrotehnic / p. 18 
Vronschi-Gaşler, Natalia (1938-1982), balerină / p. 64 
 

75 de ani de la naștere 
Constantinescu, Vasile (1943-2004), scriitor / p. 91 
Dobrinescu, Valeriu Florin (1943-2003), istoric / p. 40 
Georgescu, George I. M. (1943-2005), medic / p. 49 
 

70 de ani de la naștere 
Aciobăniţei, Dan (1948-1996), actor / p. 33 
 

50 de ani de la naștere 
Andone, Irina-Adriana (1968-1998), poetă şi eseistă / p. 12 
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COMEMORĂRI 
 
 

325 de ani de la moarte 
Dosoftei (1624-1693), cărturar şi mitropolit / p. 175 
 

240 de ani de la moarte 
Iacob Putneanul (1719-1778), mitropolit şi cărturar / p. 136 
 

215 ani de la moarte 
Stamati, Iacob (1749-1803), mitropolit / p. 116 
 

175 de ani de la moarte 
Flechtenmacher, Christian (1785-1843), jurist / p. 133 
 

170 de ani de la moarte 
Lemeni, Gheorghe (1813-1848), pictor / p. 97 
 

160 de ani de la moarte 
Barbu Lăutaru (c. 1780-1858), cântăreţ şi cobzar / p. 153 
Ralet, Dimitrie (1816-1858), scriitor şi o politic / p. 167 
 

150 de ani de la moarte 
Asachi, Dimitrie (c. 1820-1868), matematician, topograf / p. 97 
Caudella, Francisc Serafim (1812-1868), compozitor / p. 177 
Negruzzi, Costache (1808-1868), scriitor / p. 154 
Vârnav, Scarlat (1813-1868), om politic, colecţionar de artă / p. 107 
 

145 de ani de la moarte 
Cuza, Alexandru Ioan (1820-1873), domnitor / p. 136 
Scriban, Filaret (1811-1873), profesor şi scriitor / p. 122 
Theodorini, Theodor (1823-1873), actor / p. 98 
Velini, Anton (c. 1812-1873), pedagog / p. 152 
 

135 de ani de la moarte 
Lambrior, Alexandru (1845-1883), lingvist şi filolog / p. 159 
Lupu, Eugen (1855-1883), om politic şi magistrate / p. 106 
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130 de ani de la moarte 
Bălănescu, Costache (1830-1888), actor şi traducător / p. 116 
Cihac, Iacob Stanislau (1800-1888), medic / p. 171 
Russ senior, Ludovic (1816-1888), chirurg / p. 169 
 

125 de ani de la moarte 
Luchian, Nicolae (1821-1893), actor / p. 145 
 

120 de ani de la moarte 
Beldiman, Alexandru V. (1832-1898), ziarist / p. 111 
Flechtenmacher, Alexandru (1823-1898), compozitor, dirijor şi 

violonist / p. 106 
Suceveanu, Dimitrie (1816-1898), compozitor şi psalt / p. 103 
 

115 ani de la moarte 
Dunka, Titus (1845-1903), militar, inginer şi scriitor / p. 165 
Grigoriu, Petru V. (1855-1903), poet şi traducător / p. 172 
Ianov, Ioan (1836-1903), scriitor / p. 109 
Musicescu, Gavriil (1847-1903), compozitor şi dirijor / p. 174 
 

110 ani de la moarte 
Arceleanu, Mihail (1845-1908), actor / p. 147 
 

105 ani de la moarte 
Dumitrescu, Ivan (Giovanni) (1860-1913), tenor / p. 114 
Erbiceanu, Constantin (1838-1913), istoric / p. 115 
Ionescu, Constantin (1859-1913), actor / p. 126 
Nicolau, Theodor C. (1863-1913), profesor şi geolog / p. 155 
Răşcanu, Petru (1864-1913), profesor şi istoric / p. 156 
 

100 de ani de la moarte 
Burada, Mihai (1841-1918), medic şi compozitor / p. 169 
Maiorescu-Humpel, Emilia (1838-1918), pedagogă şi traducătoare / 

p. 109 
Romanescu, Aristizza (1854-1918), actriţă / p. 140 
Steuerman-Rodion, A. (1872-1918), poet şi publicist / p. 159 
Vorel, Lascăr (1879-1918), pictor şi grafician / p. 109 
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95 de ani de la moarte 
Beldiceanu, Nicolae N. (1881-1923), prozator / p. 141 
Burada, Teodor T. (1839-1923), teatrolog, muzicolog, folclorist / p. 

111 
Dimitrescu-Iaşi, Constantin (1849-1923), filosof şi sociolog / p. 130 
Rosetti, Theodor G. (1837-1923), jurist şi om politic / p. 130 
 

90 de ani de la moarte 
Nădejde, Ioan (1854-1928), publicist / p. 159 
Pastia, Mihai (1860-1928), publicist şi pedagog / p. 125 
Puşcariu, Emil (1859-1928), medic / p. 149 
Quinezu, Nicolae (1867-1928), medic şi om politic / p. 112 
Socor, Gabriel (1848-1928), medic / p. 138 
 

85 de ani de la moarte 
Bart, Jean (1874-1933), prozator / p. 119 
Bude, Valentin (1876-1933), epigramist şi profesor / p. 89 
Dimitrescu, Ştefan (1886-1933), pictor şi desenator / p. 118 
Juvara, Ernest (1870-1933), chirurg / p. 134 
Philippide, Alexandru (1859-1933), lingvist / p. 151 
Popovici, Gheorghe (1859-1933), pictor / p. 112 
Sturdza, Petre (1869-1933), actor / p. 101 
Văscăuţeanu, Theodor (1896-1933), geolog / p. 158 
 

80 de ani de la moarte 
Panaitescu, Scarlat (1867-1938), matematician şi geograf / p. 120 
Teodoreanu, Osvald (1869-1938), avocat şi publicist / p. 118 
 

75 de ani de la moarte 
Atanasiu, Alexandru D. (1871-1943), publicist, pictor, profesor / p. 

108 
Botez, Octav (1884-1943), critic literar / p. 160 
Minea, Ilie (1881-1943), istoric / p. 113 
Proca, Gheorghe (1867-1943), medic / p. 177 
Teodoreanu, Laurenţiu (1870-1943), inginer electrotehnic / p. 98 
Zotta, Sever (1874-1943), istoric / p. 163 
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70 de ani de la moarte 
Finţescu, Gheorghe N. (1875-1948), entomolog / p. 101 
Florov, Nicolae (1876-1948), pedolog / p. 100 
Ghidionescu, Vladimir (1878-1948), pedagog / p. 157 
Negruzzi, Ella (1876-1948), avocat / p. 176 
Popa, Grigore T. (1892-1948), medic / p. 148 
 

65 de ani de la moarte 
Arbore, Alexandru P. (1890-1953), istoric şi prozator / p. 171 
Botez, Ion Gheorghe (1892-1953), antropolog / p. 105 
Brătianu, Gheorghe I. (1898-1953), istoric şi om politic / p. 132 
Calmuschi, Constantin (1888-1953), actor / p. 98 
Costăchescu, Mihai (1884-1953), istoric şi folclorist / p. 103 
Scorpan, Grigore (1901-1953), filolog şi istoric literar / p. 117 
 

60 de ani de la moarte 
Bădărău, Teodor A. (1872-1958), pedagog şi publicist / p. 170 
Bobulescu, Constantin (1882-1958), istoric şi publicist / p. 173 
Cernătescu, Radu (1894-1958), chimist / p. 102 
Fedeleş, Constantin (1877-1958), profesor / p. 140 
Negruzzi, Mihai (1873-1958), general, memorialist / p. 114 
Ramadan, Constantin (1896-1958), actor / p. 123 
 

55 de ani de la moarte 
Bedreag, C. G. (1883-1963), fizician / p. 105 
Briese, Otto (1889-1963), pictor / p. 112 
Mihail, Jean (1896-1963), regizor de film / p. 117 
Sanielevici, Simion (1870-1963), matematician / p. 152 
Şubă, Neculai (1899-1963), actor / p. 133 
Teleajen, Sandu (1893-1963), actor şi prozator / p. 143 
Tudoranu, Gheorghe (1892-1963), medic / p. 108 
Vescan, Teofil (1913-1963), fizician / p. 174 
 

50 de ani de la moarte 
Andriescu, Ion C. (1895-1968), profesor / p. 102 
Bădărău, Dan A. (1893-1968), filosof / p. 145 
Butnaru, Vasile (1911-1968), pedolog / p. 169 
Demetrescu, Paul I. (1900-1968), jurist / p. 141 
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Simenschy, Theofil (1892-1968), filolog / p. 176 
 

45 de ani de la moarte 
Botez, Demostene (1893-1973), poet şi prozator / p. 118 
Crăciunaş, Irineu (1928-1973), episcop / p. 104 
Haimovici, Mendel (1906-1973), matematician / p. 124 
Oescu, Constantin V. (1891-1973), biolog / p. 142 
Poni, Margareta (1889-1973), chimistă / p. 157 
Popovici, Vasile (1900-1973), compozitor / p. 146 
Ropală-Cicherschi, Maria (1881-1973), medic legist / p. 151 
Stoia, Achim (1910-1973), compozitor şi dirijor / p. 127 
Wasserman, Lazăr (1909-1973), medic / p. 163 
 

40 de ani de la moarte 
Bianu, Vasile V. (1883-1978), fizician / p. 99 
Diaconescu, Emil (1889-1978), istoric / p. 161 
Gostar, Nicolae (1922-1978), istoric / p. 166 
Ionescu, Doru (1940-1978), scriitor / p. 153 
Lory, Ştefan (1934-1978), muzician / p. 123 
Popa, Tudorel (1925-1978), actor / p. 122 
Stati, Petre (1903-1978), poet şi traducător / p. 172 
Veniaş, Nicolae (1902-1978), actor / p. 141 
Zane, Gheorghe (1897-1978), istoric şi economist / p. 138 
 

35 de ani de la moarte 
Burduja, Constantin (1906-1983), botanist / p. 149 
Dăncinescu, Ştefan (1912-1983), actor / p. 156 
Drăghici, Romeo (1891-1983), om de cultură / p. 167 
Foca, Elena (1905-1983), actriţă / p. 123 
Foca, Manole (1902-1983), actor şi regizor / p. 146 
Ionescu-Paşcani, Vasile (1911-1983), compozitor şi dirijor / p. 165 
Isar, Eugen (1901-1983), compozitor şi muzicolog / p. 105 
Popa, Ilie (1907-1983), matematician / p. 149 
Predescu, Lucian (1907-1983), istoriograf şi scriitor / p. 102 
Sava, Costache (1900-1983), actor / p. 139 
 

30 de ani de la moarte 
Alupi, Călin (1906-1988), pictor / p. 159 
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Balmuş, Petru I. (1914-1988), medic / p. 138 
Canţăr, Filip (1909-1988), agronom / p. 115 
Carmazinu-Cacovschi, Vsevlad (1898-1988) arhitect, peisagist / p. 

144 
Călinescu, Cicerone (1912-1988), filolog / p. 162 
Chişleag, Gheorghe (1914-1988), medic / p. 137 
Cortez, Paul (1922-1988), medic şi scriitor / p. 142 
Cruceanu, Mihail (1887-1988), scriitor / p. 146 
Franche, Oscar (1900-1988), medic / p. 164 
Lungu, Ioan (1924-1988), medic / p. 119 
Mânecan, Nicanor (1921-1988), chirurg / p. 117 
Niţulescu, Florica (1897-1988), muziciană / p. 170 
Petrovanu, Dan (1930-1988), matematician / p. 110 
Pollingher, Beno (1916-1988), medic / p. 126 
Popovici, Grigore (1904-1988), pictor / p. 128 
Topală, Napoleon D. (1928-1988), biolog / p. 164 
Vasiliu, Puiu (1926-1988), actor / p. 179 
Werner, Dan (1941-1988), actor / p. 110 
 

25 de ani de la moarte 
Balan, Viorica (1918-1993), pictoriţă / p. 180 
Bauşic, Victor (1921-1993), inginer mecanic / p. 119 
Bourceanu, Gheorghe (1941-1993), filosof / p. 139 
Buda, Cezar (1908-1993), inginer mecanic / p. 178 
Cărăuşu, Dimitrie (1908-1993), biolog / p. 130 
Câmpan, Florica T. (1906-1993), matematiciană / p. 154 
Ciurea, Dumitru (1914-1993), istoric / p. 179 
Constantineanu, Mihai (1894-1993), entomolog / p. 124 
Copilu, Vasile (1911-1993), inginer textilist / p. 166 
D'Albon, Gérard (1911-1993), inginer mecanic / p. 131 
Drăgan, Mihai (1937-1993), filolog / p. 168 
Drăguţescu, Eugen (1914-1993), pictor şi grafician / p. 124 
Ghiţescu, Rella (1913-1993), actriţă / p. 139 
Haimovici, Adolf (1912-1993), matematician / p. 100 
Hotnog, Ştefan (1920-1993), pictor şi grafician / p. 143 
Ionaşcu, Silvia (1905-1993), actriţă / p. 130 
Lăzărescu, Ioan (1907-1993), istoric literar / p. 134 
Lixandru, Tatiana (1928-1993), chimistă / p. 150 
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Negoiţă, Constantin I. (1923-1993), medic / p. 150 
Oiţă, Nicolae (1938-1993), farmacist / p. 137 
Taişler, Saul (1925-1993), actor / p. 119 
Teşu, Costachi (1929-1993), pedolog / p. 128 
Tuca, Adrian (1929-1993), actor / p. 173 
Uilecan, Traian (1922-1993), artist liric / p. 175 
Vâlcu, Teofil (1931-1993), actor / p. 161 
 

20 de ani de la moarte 
Andone, Irina-Adriana (1968-1998), poetă şi eseistă / p. 162 
Baciu, Ioan (1937-1998), fizician / p. 163 
Bişoc, Anton (1936-1998), dirijor / p. 104 
Bojoi, Ion (1936-1998), geograf / p. 104 
Cotrău, Marţian (1923-1998), farmacist-toxicolog / p. 129 
Duca, Mihai (1922-1998), medic / p. 149 
Grecianu, Alexandru (1930-1998), medic veterinar / p. 158 
Lascăr, Ion (1904-1998), actor / p. 121 
Laurenţiu, Dan (1937-1998), poet şi eseist / p. 176 
Negoiţă, Alexandru (1916-1998), inginer constructor / p. 135 
Poeată, Nina (1929-1998), inginer electrotehnic / p. 157 
Rusu, Dumitru (1915-1998), economist / p. 147 
Saulea, Emilia (1904-1998), geolog / p. 127 
Sava, Iosif (1933-1998), critic muzical / p. 153 
Verdeş, Alexandru (1916-1998), dirijor / p. 121 
Vereş, Grigore (1934-1998), filolog / p. 131 
Vieru, Anatol (1926-1998), muzician / p. 165 
 

15 de ani de la moarte 
Boroda, Ion (1938-2003), poet / p. 120 
Dobrinescu, Valeriu Florin (1943-2003), istoric / p. 178 
Radinschi, Constantin (1920-2003), pictor / p. 129 
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