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Prin prezenta lucrare, Biblioteca Județeană Gh. Asachi Iași se 

alătură altor biblioteci pentru care redactarea unei astfel de publicație 

este o tradiție.  

Calendarul adună în cuprinsul său datele remarcabile ale anului 

2019, aniversări, comemorări, evenimente istorice, care au fost 

selectate pe baza materialelor de referinţă existente în colecţiile 

bibliotecii noastre și on-line.  

Deși ca titlu aceasta se constituie într-o noutate, în ceea ce privește 

biblioteca noastră, procesul de realizare al ei a demonstrat continuitatea 

acesteia în cadrul Bibliografiei locale ieșene, multiplele publicații deja 

realizate în cadrul Biroului Bibliografic servindu-ne ca surse. În 

realizarea calendarului am avut ca idee centrală raportarea cu prioritate 

la comunitatea ieșeană, prin actualizarea exemplelor date de 

personalități marcante ale literaturii, ştiinţei şi artei care au jucat un rol 

local, național sau universal, fapt dovedit și de produsul final, unde aceste 

trimiteri se constituie în majoritatea notelor cronologice, la care am 

adăugat și trimiteri la datele naționale și internaționale, pe baza 

criteriilor date de relevanța lor la nivelul domeniului în care au excelat și 

al notorietății, precum și al încadrării duratei la un număr cât mai 

rotund de ani, față de anul de referință 2019. În acest fel răspundem 

funcției instituției noastre, de bibliotecă județeană cu colecții 

enciclopedice. 

Unul dintre obiectivele acestui proiect constă și în folosirea acestor 

date de referință pentru a reuni alături de bibliotecă alți parteneri și 

colaboratori în organizarea și derularea unor evenimentele și proiecte 

culturale, fiind astfel o invitație deschisă către comunitatea ieșeană. 

 

bibliograf Ciprian Teodorescu 
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2019 
 

 Anul cărții în România  
 Anul Internațional al Limbilor Indigene, 
 declarat de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite 
 Anul Internaţional al Tabelului Periodic al Elementelor (UNESCO) 
 Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și 

primarilor gospodari) 
 Anul comemorativ Justinian Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin 

Moisescu și al traducătorilor de cătârți bisericești în Patriarhia 
Română declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 

 Capitale Europene ale Culturii în 2019 sunt orașele Matera (Italia) şi 
Plovdiv (Bulgaria) 

 Capitală Mondială a Cărții în 2019 este orașul Sharjah (Emiratele 
Arabe Unite) 

 Capitala Europeană a Tineretului (European Youth Capital) – Novi 
Sad (Serbia) 

 Capitala Tineretului din România: Iași (2 mai 1019 – 1 mai 2020) 
 Capitala Europeană a Sportului (European Capital of Sport) – 

Budapesta (Ungaria) 
 

 
 

Decenii proclamate de ONU 
 
 2011 – 2020 Deceniul de Acțiune pentru Siguranța Rutieră 
 2011 – 2020 Deceniul de luptă împotriva deșertificării 
 2011 – 2020 Deceniul Biodiversității 
 2013 – 2022 Deceniul Fuziunii Culturii 
 2014 – 2024 Deceniul energiei durabile pentru toți  
 2015 – 2024 Deceniul Internațional al persoanelor de origine 

africană 

 2019 – 2028 Deceniul privind Fermele Familiare 
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IANUARIE 
1 

 
- Ziua Mondială a Păcii 
- Ziua Anului Nou 
- Ziua aderării României la Uniunea Europeană 
- România preia, de la Austria, preşedinţia semestrială rotativă a 

Consiliului Uniunii Europene (UE) 
- 175 de ani de la apariția la Iaşi, sub redacţia medicului Constantin 

Vârnav, a primei publicaţie periodică având conţinut sanitar şi 
economic: „Povăţuitorul Sănătăţii şi a Economiei, foaie periodică 
pentru poporul român”; 

 
- 125 de ani de la apariția la Bucureşti, a revistei literare bilunare 

„Vatra”, condusă de Ioan Slavici, Ion Luca Caragiale şi George 
Coşbuc. Revista va apărea de la 1 ian. 1894 până în aug. 1896; 

 
- 135 de ani de la nașterea dirijorului Vasile POPOVICI-IEŞEANUL (1 

ian. 1884, Piatra Neamţ - 11 oct. 1964, Iaşi) profesor de muzică la 
Liceul Internat C. Negruzzi. În 1921 a constituit Societatea corală 
Gavriil Musicescu, la Ateneul Tătăraşi din Iaşi, și corul Cântarea 
Moldovei (1937), care a funcţionat la Teatrul Naţional V. Alecsandri; 

 
- 120 de ani de la nașterea caricaturistul Iosif ROSS (1 ian. 1899, Iaşi - 

19 sep. 1976, Bucureşti), desenele sale având un larg ecou în epocă; 
 

- 115 ani de la apariția la Cernăuţi şi Suceava a revistei literare și 
științifice lunare „Junimea literară", sub conducerea lui I. Nistor. 
Revista apare cu intermitenţe: seria I - 1 ianuarie 1904 -1914; seria 
II - 1923-1939; 

 
- 85 de ani de la naşterea actorului Gheorghe DINICĂ (1 ian. 1934, 

București -10 oct. 2009, București); 
 

- 80 de ani de la apariția la Iași a revistei „Jurnalul literar”, foaie 
săptămânală de critică şi informaţie literară, sub conducerea lui 
George Călinescu. Publicaţia are şi a doua serie la Bucureşti între 
1947-1948; 

 
- 70 de ani de la înființarea,  la 1 ian. 1949, a Bibliotecii Filialei Iaşi a 

Academiei Române, situată în bulevardul Carol I, nr. 8; 
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- 235 de ani de la apariția, la 2 ian. 1784, la Sibiu, a primului ziar de pe 

teritoriul actual al României, Siebenbürger Zeitung; 
 

- 175 de ani de la premiera, la un teatru ieșean, a comediei Ionică 
dragul mamei, de Dimitrie Scarlat Miclescu (1820-1896); 
 

- 95 de ani de la moartea actorului Valeriu BURLACU (20 ian. 1924, 
Târgovişte, jud. Dâmboviţa - 5 ian. 1986, Iaşi) artist al Teatrului 
Naţional din Iaşi, pe scena căruia a evoluat peste trei decenii, a făcut 
regie la o serie de spectacole, regie radiofonică și îndrumare artistică 
în colectivele de amatori; 

 
- 85 de ani de la nașterea botanistului Valeriu ZANOSCHI (2 ian. 

1934, Valea Lungă-Vinderei, jud. Vaslui - 24 dec. 1996, Iaşi) profesor 
la Catedra de Botanică a Institutului Agronomic Ion Ionescu de la 
Brad din Iaşi; 

 
- 70 de ani de la nașterea scriitorului Vasile PROCA (2 ian. 1949, 

Curături, jud. Iași), economist, membru al Uniunii Scriitorilor, 
publică poezii, eseuri și publicistică. Autor al volumelor: Cerul pe 
pământ; Ambigua; Abatorul îngerilor; Prada din rai; Jocul de-a 
Dumnezeu; Duminica din trăsnet; Înfăţişarea angoasei şi 
Povestiri din Cumania, a primit Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala 
Iași (pe 1998), Premiul Festivalului Internaþional de Poezie de la 
Sighetu Marmației (pe anii 2000 și 2006), Premiul Festivalului 
Național de Poezie „George Coșbuc” de la Bistrița-Nãsãud (pe anul 
2003), Premiul pentru poezie al revistei „Convorbiri literare” (pe 
anul 2005), Marele premiu pentru poezie la Festivalul de literaturã 
româno-canadian „Ronald Gasparic”, Iași, 2008, Premiul Uniunii 
Scriitorilor, Filiala Bacãu (2009); 

 
- 40 de ani de la moartea profesorului inginer electromecanic 

Gheorghe CAŞLER (1 ian. 1922, Tighina-Basarabia - 2 ian. 1979, 
Iaşi) profesor la Institutul Politehnic Gh. Asachi din Iaşi, unde a 
îndeplinit şi funcţiile de decan al Facultăţii de Mecanică în anii 1952-
1959 şi prorector; 
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- 35 de ani de la moartea profesorului inginer constructor Nicolae 
PREDA (11 nov. 1920, Bengeşti, jud. Gorj, - 3 ian. 1984, Iaşi) 
profesor de prestigiu al Facultăţii de Construcţii de la Institutul 
Politehnic Gh. Asachi din Iaşi, în perioada 1946-1976, cu 
contribuții originale în domeniul rezistenţei materialelor şi 
Teoria elasticităţii. A realizat, la Iaşi, prima staţie pilot de 
încercări rutiere din ţară; 

 

4 
 

- 85 de ani de la nașterea inginerului electromecanic Abraham 
GHILTMAN (4 ian. 1934, Iași – 3 nov. 2019, Iași) președinte al 
Comunității Evreilor din Iași, vicepreședinte al Fundației 
Culturale Filderman, cetățean de onoare al municipiului Iași; 
 

- 65 de ani de la moartea poetei Elena FARAGO (Elena Paximide, 
29 mar. 1878, Bârlad – 4 ian. 1954, Craiova) a compus poezii 
pentru copii precum cunoscutele:„Cățelușul șchiop”, „Gândă-
celul”, „Cloșca”, „Sfatul degetelor” și „Motanul pedepsit”; 

 

5 
 

- 70 de ani de la nașterea poetul anvargadist Leo BUTNARU (5 
ian. 1949, Negureni) critic şi istoric literar, eseist şi traducător 
din R. Moldova; din 1994 este membru al Uniunii Scriitorilor din 
România; 
 

- 55 de ani de la întâlnirea Papei Paul al VI-lea cu Patriarhul 
ecumenic al Constantinopolului Atenagora, prima întrevedere 
dintre un şef al Bisericii Catolice cu un lider al Bisericii Ortodoxe 
după schisma din anul 1054, (5 ian. 1964); 
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- Botezul Domnului (Boboteaza) calendarul creștin ortodox, 
romano și greco-catolic 

 
- 80 de ani de la moartea geografului și publicistului Neagoe 

POPEA (22 apr. 1877 Săcele, jud. Braşov - 6 ian. 1939, 
Bucureşti) profesor la Școala normală Vasile Lupu şi Liceul 
Internat din Iaşi timp de peste un sfert de veac; 

 
- 70 de ani de la moartea teologului Neculai HODOROABĂ (17 

feb.1888, Hânţeşti, jud. Suceava - 6 ian. 1949, Bucureşti), cu trei 
decenii de activitate ca preot, profesor, publicist şi folclorist la 
Iași; 

 
- 45 de ani de la moartea profesorului şi dramaturgului Laurenţiu 

FAIFER (1 ian. 1916 Iaşi - 6 ian. 1974, Iaşi) a funcţionat ca 
profesor de limba română la Şcoala normală Vasile Lupu, la 
Liceul Internat C. Negruzzi şi Institutul de Perfecţionare a 
Cadrelor Didactice din Iaşi. Postum, în 1994, îi apare volumul de 
Teatru care cuprinde piesele Alexandru Lăpuşneanu; Ciubăr 
Vodă şi Zâna pădurilor. Au rămas nepublicate piesele: Triptic 
ieşean; Splendida pleiadă; Infernul; Reduta şi altele. 

 

7 
 

- Crăciunul, Sărbătoarea Nașterii Domnului, calendarul creștin 
ortodox stil vechi; 

 
- 130 de ani de la nașterea artistului Ionel BĂJESCU-OARDĂ (7 

ian. 1889, București - 10 sep. 1979, București) compozitor, 
scriitor, actor, inițiatorul romanței autohtone; 

 
- 75 de ani de la moartea academicianului Ion SIMIONESCU (10 

iul. 1873, Fântânele, jud. Bacău – 7 ian. 1944, Bucureşti) geolog, 
geograf și biolog, profesor universitar, slujind universitatea 
ieșeană vreme de trei decenii, la catedră, în senat sau ca Rector; 
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- 160 de ani de la nașterea poetul grec Kostís PALAMÁS (8/23 
ian. 1859, Patras – 27 feb. 1943, Atena) figura centrală a 
mișcării literare demotice, ce propunea un nou stil literar și 
artistic grec din viața și limbajul poporului, fondatorul „noii 
școli din Atena”; 

 
- 100 de ani de la moartea generalului Stan POETAȘ (5 dec. 1870, 

Ulmu, jud. Brăila – 8 ian. 1919, Soroca, Republica Moldova), 
creditat pentru multe victorii din Primul Război Mondial; 

 
- 80 de ani de la nașterea zootehnistului Vasile HOLTEA (8 ian. 

1949, Lipova, jud. Bacău – 17 mai 1991, Iaşi) profesor la 
Facultatea de Zootehnie a Institutului Agronomic Ion Ionescu de 
la Brad (1975-1991); 

 
- 80 de ani de la nașterea medicului pediatru Marin BURLEA (8 

ian. 1949 – 26 oct. 2018, Iași), politician și director al Spitalului 
de Pediatrie „Sf. Maria” din Iași; 

 

9 
 

- 175 de ani de la apariția, la Iaşi, de la 9 ian. 1844, până la 29 
octombrie 1844, a revistei PROPĂŞIREA, Foaie pentru 
interesele materiale şi intelectuale, care a continuat 
programul Daciei literare, sub redacţia lui M. Kogălniceanu, V. 
Alecsandri, Ion Ghica şi P. Balş. 

 
- 35 de ani de la moartea istoricului Neculai ZAHARIA (19 nov. 

1899 – 9 ian. 1984, Iaşi) membru al Societăţii A. D. Xenopol din 
Iaşi, el este socotit printre cei mai de seamă iniţiatori ai 
cercetărilor arheologice de suprafaţă, a cercetat cu precădere 
geografia şi dinamica aşezărilor umane din această parte a ţării, 
iniţiind ample cercetări de suprafaţă, care au cuprins zonele 
Botoşani, Dorohoi, Neamţ şi Iaşi; 

 
- 190 de ani de la nașterea profesorului sas Franz Friedrich 
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FRONIUS (9 ian. 1829, Nadeș, comitatul Târnav - 14 feb. 1886, 
Agnita), biolog și etnolog; 

 
- 180 de ani de la anunțul Academiei Franceze de Științe privind 

inventarea procedeului daghereotipiei. În 1829 artistul și 
farmacistul francez Louis J.M. Daguerre a creat un design de 
cameră complet nou si s-a asociat cu Joseph Nicéphore Niépce, 
un pionier al fotografiei preocupat de fotochimie, pentru a-și 
dezvolta tehnologiile (9 ian. 1839); 

 
- 175 de ani de la apariția, la Iaşi, la 9 ian. 1844, a periodicului 

„Propăşirea” sau „Foaie ştiinţifică literară”, care continua 
programul Daciei Literare, scoasă de Mihail Kogălniceanu și 
Vasile Alecsandri; 

 
- 85 de ani de la nașterea profesorului Mircea TOMUȘ (9 ian. 

1934, Mociu, jud. Cluj), critic și istoric literar; 
 

- 65 de ani de la inaugurarea clădirii Teatrului de Operă şi Balet, 
azi Opera Română din Bucureşti, arhitect: Octav Doicescu;  

 
- 50 de ani de la nașterea scriitorului Friedrich MICHAEL 

(pseudonimul literar al lui Friedrich Mihail Grădinaru, 9 ian. 
1969, Iași), jurist, membru al Uniunii Scriitorilor, publică poezii, 
eseuri și publicistică. Autor al volumelor: Eusebeia, Editura 
Septentrion, Iași, 1991, poezii; Poetică și poezie 
postmodernistă, Editura Septentrion, Iași, 1994, eseuri; 
Cânturi paideice și inițiatice, Editura Junimea, Iași, 1999, 
poezii; Marea Unificare, Editura T, Iași, 2003, poezii; Mihai 
Ursachi – poet vizionar, Editura T, Iași, 2004, eseuri; Gnosa, 
Editura T, Iași, 2005, poezii; Nichita Stănescu – profet al 
Naturii, Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2006, 
eseuri; Passacaglia, Editura Junimea, Iași, 2009, poezii; Abis, 
Editura Junimea, Iași, 2011, poezii; Calea interiorităţii în 
poezia vizionară a lui Kocsis Francisko, Editura Junimea, 
Iaşi, 2014, Dan Damaschin între viziunea unităţii şi 
adâncirea în sine, Editura Timpul, Iaşi, 2014, Periphyseon: 
despre Fire – opt rostiri poetice, Editura Zona Publishers, 
Iași, 2015; 
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- 220 de ani de la nașterea inventatorului stiloului, Petrache 
POENARU (10 ian. 1799, Benești, jud. Vâlcea - 2 oct. 1875, 
București) pedagog, inventator, inginer, membru al Academiei; 
 

- 150 de ani de la nașterea publicistului Valeriu BRANIȘTE (10 
ian. 1869, Cincu Mare – 1 ian. 1928, Lugoj), om politic, 
academician, delegat la Conferința de Pace de la Paris; 

 
- 180 de ani de la publicarea la Iași (10 ian. 1839), a primului 

„Atlas românesc geografic”, format din 8 hărți, tipărit de către 
Gheorghe ASACHI în tipografia „Albinei Românești”; 

 
- 90 de ani de la moartea juristului şi publicistului Petru Th. 

MISSIR (8 oct. 1856 Roman, jud. Neamţ - 10 ian. 1929, 
Bucureşti), membru de onoare al Academiei Române, membru 
al societăţii Junimea, profesor de Drept la Universitatea Al. I. 
Cuza din Iaşi în perioada 1884-1915; 

 
- 70 de ani de la lansarea discurilor de vinilin, de către CBC (45 

rpm) și Columbia (33,3 rpm); 
 

- 40 de ani de la nașterea cîntăreţei Anna LESKO (10 ian. 1979, 
Chișinău, Republica Moldova), pictoriţă și textieră; 

 
- 30 de ani de la moartea actorului Cristea AVRAM (28 aug. 1931, 

București – 10 ian. 1989, Roma, Italia). 
 

11 
 

- Ziua Artei Fotografice (România); 
 

- 525 de ani de la moartea lui Domenico GHIRLANDAIO (1449 – 
11 ian. 1494), pictor italian renascentist; 

 
- 450 de ani de la prima loterie atestată documentar (11 ian. 1569, 

Anglia); 
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- 110 ani de la alegerea lui Ionel I.C. BRĂTIANU ca președinte al 
Partidului Național Liberal; 

 
- 15 ani de la moartea scriitorului Sorin HOLBAN (6 feb. 1933, 

Iași - 11 ian. 2004, București), director al săptămânalului 
„Jurnalul de Bucureşti”, romancier și dramaturg. 

 

12 
 

- 350 de ani de la apariția, la 12 ian. 1669, în Franța a lucrării lui 
Nicolae Milescu SPĂTARU,„Ecrit d’un Seigneur moldave” 
(„Scriere a unui senior moldovean”), prima scriere a unui român 
publicată la Paris; 

 
- 130 de ani de la naşterea matematicianului italian Enrico 

Bompiani, (12 ian. 1889 Roma – 22 sep. 1975 Roma) membru 
de onoare al Academiei Romane; 

 
- 90 de ani de la lansarea de către Radio România a emisiunii „Ora 

copiilor”, 12 ian. 1929; 
 

- 80 de ani de la naşterea actriței de teatru și film Rodica 
TAPALAGĂ (12 ian. 1939, Dorohoi – 18 dec. 2010, București); 

 
- 80 de ani de la moartea sopranei Hariclea DARCLÉE (Hariclea 

Hartulari, 10 iun. 1860, Brăila - 12 ian. 1939, Bucureşti) prima 
interpretă a rolului Floria Tosca, din opera lui Giacomo Puccini; 

 
- 50 de ani de la nașterea actorului Ion GROSU, artist emerit al 

Republicii Moldova, Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale 
Chișinău, născut la 12 ian. 1969, Buţeni, Hînceşti; 

 
- 10 ani de la moartea scriitorului Corneliu ŞTEFANACHE (23 

aug. 1933, Panciu,jud. Vrancea - 12 ian. 2009, Iaşi) romancier, 
membru al Uniunii Scriitorilor din România redactor la Radio 
Iaşi, redactor şef adjunct la revista Cronica, redactor şef la revista 
Convorbiri literare, director al Bibliotecii Centrale Universitare 
M. Eminescu Iaşi. Cofondator al revistei Biblos; autor al 
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unorvolumul precum : Cercul deochi (Bucureşti, E.P.L., 1968), 
Zeii obosiţi (1969), Dincolo (1970),Paralele (1970), Ziua 
uitării (1972), În aşteptarea aproapelui (1974), Speranţa 
care ne rămâne (vol. 1- 2, 1974), Miezul şi coaja 
(1975),Dimineaţa (1977), Când vine umbra (1979), Sărutul 
pământului (1980),După echinocţiul de primăvară (1981), 
Ruptura (1983), Drumuri de fum (1985), Şi mâine, şi 
poimâine (1988), Spovedania valetului (2002; 

 

13 
 

- 140 de ani de la naşterea academicianului Ion BORCEA 
fondatorul oceanologiei româneşti(13 ian. 1879 Buhociu, jud. 
Bacău - 30 iul. 1936 Agigea, jud. Constanţa) profesor de zoologie 
la Universitatea din Iaşi timp de trei decenii, a înfiinţat în 1926 
Staţiunea zoologică marină de la Agigea, pe care a condus-o ca 
director timp de un deceniu; 

 
- 155 de ani de la naşterea fizicianului german Wilhelm WIEN, 

(13 ian. 1864 - 30 aug. 1928) Premiul Nobel pentru fizică în 
1911 pentru descoperirile sale privind legile care guvernează 
radiaţia căldurii;  

 

14 
 

- Anul Nou pe stil vechi; 
 

- 200 de ani de la naşterea lui Dimitrie BOLINTINEANU (14 ian. 
1819, Bolintin-Vale – 20 aug. 1872, Bucureşti), poet, jurnalist, 
dramaturg, diplomat, participant la Revoluţia din 1848; 

 
- 85 de ani de la moartea bacteriologului Ioan C. CANTACUZINO, 

medic, fondator al școlii româneşti de microbiologie şi medicină 
experimentală (25 nov. 1863, Bucureşti - 14 ian. 1934, 
Bucureşti); 

 
- 50 de ani de la moartea pedologului Nicolae N. BUCUR (2 mar. 

1910, Bughea de Jos, jud. Argeş, 14 ian. 1969, Iaşi) a predat 
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cursul de Geografia solurilor la Facultatea de Ştiinţe naturale şi 
geografie a Universităţii Al. I. Cuza contribuind la sistematizarea 
solurilor din România, la studiul toleranţei la salinitate a 
diverselor specii şi soiuri de plante cultivate, probleme de fizica 
solului, ameliorarea însuşirilor fizice şi chimice ale solurilor 
saline şi ale celor podzolice, la elaborarea hărţii solurilor din ţara 
noastră; 

 
- 45 de ani de la moartea economistului Teodosie Al. ŞTIRBU (14 

aug. 1899, Chişinău - 18 ian. 1974, Iaşi) profesor universitar cu 
o bogată şi îndelungată activitate didactică, cercetător de 
prestigiu în domeniul economic, el a fost o personalitate a vieţii 
culturale şi ştiinţifice din Chişinău şi Iaşi, preocupat de multiplele 
aspecte ale vieţii economice din România, mai ales, cele din 
Basarabia; 

15 
 

- Ziua Culturii Naţionale, România, Ziua Naţională a Culturii, 
Republica Moldova (169 de ani de la naşterea scriitorului Mihail 
EMINESCU); 
 

- 460 de ani de la încoronarea reginei Elisabeta I a Angliei, 15 ian. 
1559: la Westminster Abbey; 

 
- 150 de ani de la naşterea scriitorului polonez Stanisław 

WYSPIAŃSKI (15 ian. 1869, Cracovia – 28 nov. 1907, Cracovia), 
poet, dramaturg, traducător, pictor și arhitect; 

 
- 125 de ani de la naşterea Ecaterinei TEODOROIU (născută 

Cătălina Vasile Toderoiu la 15 ian. 1894, Vădeni, Târgu-Jiu – 22 
aug. 1917 lângă Panciu, Mărășești) participantă la Primul 
Război Mondial, unde a murit la sfârșitul bătăliei de la Mărășești 
luptând în fruntea unui pluton de infanterie; 

 
- 90 de ani de la moartea matematicianului Traian LALESCU (24 

iul. 1882, București – 15 ian. 1929, București), șef de promoție 
al liceului Internat din Iași, profesor la Institutele Politehnici din 
București și Timișoara; 
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- 85 de ani de la naşterea gimnastei Alice LUCA (15 ian. 1934, 

Comoşteni, jud. Dolj) – profesor universitar doctor la Catedra de 
Educaţie Fizică a Universităţii Al. I. Cuza, antrenoare la Centrul 
de gimnastică din Iaşi, lector în învăţământul superior în Algeria, 
la Universităţile din Constantine (1974-1976) şi Alger (1976-
1978); 
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- 225 de ani de la moartea istoricului englez Edward GIBBON (27 
apr. 1737 – 16 ian. 1794) autorul lucrării în șase volume Istoria 
declinului Imperiului roman; 

 
- 100 de ani de la ratificarea în Statele Unite a al XVIII-lea 

Amendament la Contitutia SUA, ceea ce va permite în anul 
următor autorizarea Prohibiției; 

 
- 85 ani de la nașterea biologului Ionel PETCU (16 ian. 1934, 

Dragu, jud. Brăila - 23 feb. 1996, Iaşi) profesor la catedra de 
Zoologie a Universităţii ieşene, unde a cercetat grupe de animale 
mai puţin cunoscute; 

 
- 40 de ani de la manifestaţiile din Iran care au dus la decizia şahul 

Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr (1919-1980) de a părăsit 
Iranul și la sfârşitul monarhiei; 

 
- 30 de ani de la moartea chimistului Traian IDRICEANU (10 dec. 

1908, Miclești, jud. Vaslui - 16 ian. 1989, Iași), geochimist și 
geolog la Laboratorul de Mineralogie al Facultăţii de Ştiinţe; 
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- 200 de ani de la naşterea medicului Nicolae TURNESCU (17 ian. 
1819, București - 1890, București) precursor al chirurgiei 
române moderne, primul decan al Facultăţii de Medicină din 
Bucureşti; 
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- 190 de ani de la naşterea scriitorului Anton NAUM (17 ian. 
1829, Iaşi - 28 aug. 1917, Iaşi) poet junimist, profesor al 
Universității ieșene, membru titular (1893) al Academiei 
Române; 

 
- 160 de ani de la numirea lui Vasile STURDZA ca prim-ministru 

al Moldovei de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza; 
 

- 115 ani de la premiera „Livada de vişini”, 17 ian. 1904 la Teatrul 
de Artă din Moscova) ultima piesă a dramaturgului rus Anton 
Pavlovici CEHOV; 
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- „Ziua Internaţională a Omului de Zăpadă”; 
 

- 175 de ani de la premiera, la 18 ian. 1844 la Iaşi, a comediei lui 
Vasile Alecsandri, Iorgu de la Sadagura, considerată drept piatră 
de temelie a dramaturgiei originale româneşti; 

 
- 140 de ani de la premiera, la 18 ian. 1879 la Bucureşti, a piesei lui 

Ion Luca Caragiale „O noapte furtunoasă „; 
 

- 100 de ani de la deschiderea Conferinţei de Pace de la Paris, 
însărcinată cu elaborarea tratatelor de pace de la sfârşitul 
Primului Război Mondial; 

 
- 20 de ani de la moartea filologului Marian PAPAHAGI (14 oct. 

1948, Râmnicu-Vâlcea – 18 ian. 1999, Roma) critic literar, eseist 
și traducător; 

 
- 20 de ani de la inaugurarea, la Bucureşti, a Centrului de Formare 

Diplomatică şi Relaţii Internaţionale (CFDRI); 
 

- 10 ani de la moartea poetului basarabean Grigore VIERU (14 
feb. 1935, Pererita - 18 ian. 2009, Chișinău) membru 
corespondent al Academiei Române, s-a aflat în prima linie a 
Mişcării de Eliberare Naţională din Basarabia, textele sale având 
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un rol major în deșteptarea conștiinței naționale a românilor 
pentru libertate şi independenţă.Coautor al Abecedarului 
reformator „Albinuţa”, Grigore Vieru a fost unul dintre 
fondatorii Frontului Popular din Moldova, aflându-se printre 
organizatorii și conducătorii Marii Adunări Naționale din 27 
august 1989.  
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- 210 ani de la naşterea poetului american Edgar Allan POE (19 
ian. 1809, Boston - 7 oct. 1849, Baltimore); 

 
- 185 de ani de la deschiderea, la Bucureşti,la 19 ian. 1834, a Şcolii 

de muzică vocală, declamaţie şi literatură a Societăţii 
Filarmonice, nucleul viitorului Conservator. Primul director şi 
profesor de literatură a fost Ion Heliade Rădulescu. 

 
- 180 ani de la naşterea pictorului francez Paul CEZANNE (19 ian. 

1839, Aix-en-Provence – 23 oct. 1906, Aix-en-Provence) a fost 
un pictor francez, înnoitor al picturii la sfârşitul secolului al XIX-
lea; 

 
- 95 de ani de la naşterea medicului Victor SĂHLEANU, - medic, 

biolog, matematician, membru titular al Academiei de Ştiinţe 
Medicale (19 ianuarie 1924, Gura Humorului - 26 august 1997, 
Bucureşti); 

 
- 60 de ani de la moartea biologului Vasile ZĂHĂRESCU (17 dec. 

1889, Rădăşeni, jud. Suceava, 19 ian. 1959, Iaşi unul dintre 
fondatorii Facultăţii de Agronomie din Iaşi profesor la Facultatea 
de Ştiinţe din Iaşi (1919-1933), la Facultatea de Ştiinţe Agricole 
din Chişinău (1933-1940), la Cluj şi Timişoara (1940-1948) şi la 
Catedra de Fiziologie Animală de la Facultatea de Zootehnie din 
cadrul Institutului Agronomic Ion Ionescu de la Brad din Iaşi 
(1949-1956; 
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- 300 de ani de la nașterea Sfântului mitropolit Iacob 
PUTNEANUL (20 ian. 1719, Rădăuţi, jud. Suceava – 15 mai 
1778, Putna, jud. Suceava) s-a preocupat de tipărirea de cărţi 
teologice, de slujbă şi de învăţătură în limba română, de educarea 
copiilor, sprijinind şcolile din Moldova, fiind canonizat în 2017; 

 
- 170 de ani de la nașterea teologului Gheorghe CARP (20 ian. 

1849, Iaşi – 29 apr. 1922, Iaşi) preot la biserica Sf. Neculai de 
Sus, subprotoiereu al oraşului Iaşi, revizor eparhial al 
Mitropoliei şi slujitor la biserica Sf. Sava. A fost decorat cu 
CoroanaRomâniei, în 1888, a publicat, printre altele, broşura 
Câteva cuvinte despre întemeierea Mitropoliei Moldovei 
(1888). 

 
- 35 de ani de la moartea actorului american de origine română, 

Johnny WEISSMÜLLER (2 iun. Timișoara – 20 ian. 1984, 
Acapulco, Mexic) înotător de performanţă, celebru pentru seria 
de filme „Tarzan”, a obţinut 5 medalii olimpice de aur (1924-
1928); este primul om din lume care a înotat suta de metri în 
mai puţin de un minut; a deţinut 67 de recorduri ale lumii; 
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- 105 ani de la nașterea medicului veterinar Andrei STOENESCU 
(21 ian. 1914, Bărăganu, jud. Brăila – 21 ian. 2001, Iaşi) a 
organizat Centrul Experimental Veterinar Zonal Iaşi, şi 
Laboratorul Veterinar Regional Iaşi, pe care le-a condus din 
1955 până în 1962, profesor, 1968-1974, la Facultatea de 
Medicină Veterinară de la Institutul Agronomic Ion Ionescu de la 
Brad; 
 

- 100 de ani de la naşterea scriitorului LŐRINCZI László (21 ian. 
1919, Ţeline – 18 dec. 2011, Sardinia, Italia), poet, jurnalist, 
traducător, redactor fondator al Editurii de stat pentru literatură 
și artă; 
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- 80 de ani de la moartea actorului Bruno BRAESKY (2 sept. 
1894, la Iaşi - 21 ian. 1939, Iaşi) actor al Teatrului Naţional unde 
a interpretat peste 300 de roluri, a fost partenerul Aglaei 
Pruteanu, Agathei Bârsescu, a jucat alături de alţi actori, dar mai 
ales împreună cu Anny Braesky, tovarăşa sa de viaţă şi de scenă. 
A abordat repertoriul clasic românesc şi universal, cultivând 
expresivitatea vorbirii şi adâncind psihologia personajelor, a 
predat la Conservatorul din Iaşi; 
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- Ziua Mondială a Îmbrățișărilor; 

- 290 de ani de la naşterea scriitorului german Gotthold Ephraim 
LESSING (22 ian. 1729, Kamenz – 15 feb. 1781, Braunschweig) 
a formulat principiile dramei realiste germane, conform cărora 
teatrul trebuie să ţină seama de dezvoltarea morală şi estetică a 
epocii în volumele “Nathan Înţeleptul”, “Laokoon sau despre 
graniţele picturii şi ale poeziei”); 

- 170 de ani de la naşterea scriitorului suedez August 
STRINDBERG (22 ian. 1849, Stockholm, Suedia - 14 mai 1912, 
Stockholm, Suedia ); 

 
- 140 de ani de la nașterea scriitorului Charles DROUHET (22 ian. 

1879, Bârlad - 8 ian. 1940, Bucureşti) – profesor universitar la 
facultățile de Litere din Iași și București, critic şi istoric literar, 
comparatist; 

 
- 80 de ani de la prima diviziune un atom de uraniu, în laboratorul 

Universităţii Columbia, SUA; 
 

- 20 de ani de la moartea coregrafului Dan BREZULEANU (12 
mar. 1933 com.Victoria, jud. Iaşi - 22 ian. 1999, Iaşi), balerin la 
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; 
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- Ziua scrisului de mână; 
 

- 375 de ani de la moartea filosoful italian Giovanni Batista VICO 
(23 iun.1668, Napoli - 23 ian. 1744, Napoli); 

 
- 120 de ani de la nașterea medicului Eugen ABUREL (23 ian. 

1899, Galaţi - 16 dec. 1975, Bucureşti) profesor la Facultatea de 
Medicină din Iaşi, între anii 1921-1946. Obstetrician şi 
ginecolog de mare prestigiu a preconizat metode originale de 
analgezie de conducţie la naştere, de declanşare artificială a 
naşterii şi a introdus tehnici noi în chirurgia ginecologică. A fost 
membru corespondent al Academiei de Medicină din Paris şi 
membru al Societăţii franceze de ginecologie; 

 
- 75 de ani de la moartea pictorului norvegian Edvard MUNCH 

(12 dec. 1863 – 23 ian. 1944, Oslo) exponent al expresionis-
mului; 

 
- 30 de ani de la moartea pictorului spaniol Salvador DALI (11 

mai 1904, Figueres, Spania - 23 ianuarie 1989, Figueres, 
Spania) reprezentant al curentului suprarealist în artă; 

 
- 5 ani de la moartea scriitorului Constantin V. OSTAP (14 nov 

1925, satul Cotova, jud. Soroca - 23 ian. 2014, Iași) inginer, a 
scris o serie de cărți care evocă Iașul de altădată, precum: 
Parfum de Iași (Ed. Tehnopress, Iași, 2002), Despre Iași - 
numai cu dragoste (Ed. Vasiliana, Iași, 2005) 
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- Ziua Unirii Principatelor Române (160 de ani); 
 

- 130 de ani de la naşterea scriitorului Victor EFTIMIU (24 ian. 
1889, Boboștița, Albania - 27 nov. 1972, București);  
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- 115 ani de la naşterea pictorului Grigore POPOVICI (25 ian. 
1904, Lespezi, jud. Iaşi - 7 apr. 1988, Iaşi) profesor de desen şi 
caligrafie la Dorohoi şi la Iaşi și la Facultatea de Arte Plastice, 
apreciat ca „un liric rapsod al uliţelor patriarhale de sat şi al 
pitorescului din Iaşul vechi”; 

 
- 110 ani de la moartea Mitropolitului Primat Iosif GHEORGHIAN 

(29 aug. 1829, Botoșani - 24 ian. 1909, București) membru al 
Academiei Române, a studiat la Școala de la Biserica Trei Ierarhi, 
la Academia Mihăileană din Iași și la Sorbona (Franța), episcop al 
Hușilor (1865–1879), episcop al Dunării de Jos (1879–1886) și 
în două rânduri mitropolit-primat al Bisericii Ortodoxe Române 
(1886–1893, 1896–1909); 

 
- 60 de ani de la inaugurarea, la 24 ian. 1959, a Muzeului Unirii din 

Iași, monumentul istoric, în stilul neoclasic cu elemente baroce, 
a servit (1859-1862) ca reședință domnească domnitorului 
Unirii Al. I. Cuza și în anii 1917-1918, în timpul primului Război 
Mondial, regelui Ferdinand;  

 
- 60 de ani de la premiera, pe scena Teatrului Naţional din Iaşi a 

piesei Povestea Unirii, de Tudor Şoimaru, pe 24 ian. 1959, cu 
prilejul sărbătoririi Centenarului Unirii; 

 
- 60 de ani de când și-a început activitatea ştiinţifică Filiala Iaşi a 

Academiei Române, înfiinţată la 13 august 1948, sub 
conducerea acad. Radu Cernătescu (1894-1958); 

 
- 25 de ani de la moartea lui Raymond F. JONES (15 nov. 1915 – 

24 ian. 1994), scriitor american de science-fiction, romancier, 
scenarist; 

 
- 110 ani de la moartea agronomului Petre Aurelian SEBEŞANU 

(13 dec. 1833, Slatina - 24 ian. 1909, Bucureşti), om politic, 
economist, publicist, preşedinte al Academiei Române, prim-
ministru al României, primar al Bucureştiului, preşedinte al 
Senatului şi al Adunării Deputaţilor; 
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- 565 de ani de la fondarea orașului São Paulo25 ian. 1554, cel mai 
mare oraş din Brazilia şi din America de Sud; 

 
- 175 de ani de la naşterea istoricului Ioan MIHALY de APŞA (25 

ian. 1844, Apşa de Mijloc – 14 oct. 1914, Gherla), membru al 
Academiei Române, cunoscut mai ales pentru lucrarea sa de 
referinţă Diplome maramureşene din secolul al XIV-lea şi al XV-
lea, premiată de Academia Română cu Premiul Năsturel – 
Herescu (1902); 

 
- 115 ani de la nașterea pictorului Grigore POPOVICI (25 ian. 

1904, Lespezi, jud. Iași - 7 apr. 1988, Iași) profesor la Facultatea 
de Arte Plastice de la Institutul Pedagogic de 3 ani din Iaşi, 
apreciat ca „un liric rapsod al uliţelor patriarhale de sat şi al 
pitorescului din Iaşul vechi”; 

 
- 110 ani de la premiera, pe 25 ian. 1909, la Dresda a operei 

„ELECTRA”, de Richard Strauss (libretul de Hugo Hofmanstahl, 
după piesa lui Sofocle); 

 
- 100 de ani de la constituirea Uniunii Armenilor din România, 

25 ian. 1919, cu scopul de a-i ajuta pe armenii refugiați în 
România din Imperiul Otoman, cel dintâi președinte al Uniunii a 
fost profesorul universitar Grigore Trancu-Iași; 

 
- 60 de ani de la moartea chirurgului Ion G. TĂNĂSESCU (1 aug. 

1875 Fălticeni, jud. Suceava - 25 ian. 1954, Bucureşti), decan al 
Facultăţii de Medicină, prorector şi rector al Universităţii Al. I. 
Cuza, preşedinte al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi, 
membru al Academiei de Medicină din România şi membru 
corespondent al Societăţii de Chirurgie din Paris;  
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- Ziua Mondială a Vămilor; 
 

- 320 de ani de la semnarea Păcii de la Karlowitz, dintre Imperiul 
Otoman şi Sfânta Alianţă, 26 ian 1699 Leopold I, împăratul 
Imperiului Habsburgic, anexeaza toate teritoriile dobîndite în 
decursul celor 14 ani de război: Transilvania, Croaţia, Slovenia, 
Turcia recunoaşte suzeranitatea impăratului austriac asupra 
Transilvaniei; 

 
- 150 de ani de la Conferinţa fruntaşilor politici ai românilor din 

Banat şi din Ungaria, la Timişoara, 29 ian. 1869. În cadrul 
Conferinţei se pun bazele Partidului Naţional al Românilor din 
Banat şi Ungaria, în frunte cu Alexandru Mocioni; 

 
- 75 de ani de la moartea scriitoarei Smaranda GHEORGHIU (5 

oct. 1857, Târgovişte – 26 ian. 1944, Bucureşti) 
 

- 70 de ani de la naşterea fizicianului Constantin COTAE (26 ian. 
1949, Vaslui - 21 iun. 1999, Iaşi) profesor la Catedra de Fizică a 
Universităţii Tehnice Gh. Asachi din Iaşi, a desfăşurat o intensă 
muncă de cercetare ştiinţifică, materializată în peste 200 lucrări. 
A abordat pentru prima dată în ţară domeniul de cercetare a 
ferofluidelor din punct de vedere al tehnologiei de preparare, a 
înregistrat la O.S.I.M. 22 brevete de invenţii; 

 
- 5 ani de la moartea scriitorului Cicerone IONIȚOIU (8 mai 

1924, Craiova – 26 ian. 2014, Paris) deținut politic în închisorile 
comuniste, autorul unei enciclopedii cu numele celor care au 
murit în închisorile comuniste; 
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- Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului 
 

- 205 ani de la moartea filosofului german Johann Gottlieb 
FICHTE (19 mai 1762 – 27 ian. 1814 ) cunoscut ca părinte al 
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idealismului german și ca urmaș al lui Kant; 
 

- 190 de ani de nașterea astronomul britanic Isaac ROBERTS (27 
ian. 1829, Conwy, Țara Galilor - 17 iul.1904, Crowborough, 
Sussex, Anglia) primul astronom care a fotografiat o nebuloasă; 

 
- 185 ani de la nașterea lui Dimitri Ivanovici MENDELEEV, 

chimist rus, cel care a descoperit legea periodicităţii şi a 
conceput clasificarea periodică a elementelor chimice (27 ian. 
1834 – 20 ian. 1907); 

 
- 100 de ani de la moartea scriitorului maghiar ADY Endre (22 

nov. 1877, Metenţ, comitatul Sălaj – 27 ian. 1919, Budapesta), 
poet, jurnalist, critic teatral; 
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- Ziua Europeană a Protecției Datelor; 
 

- 1195 de ani de la moartea lui Carol cel Mare (742/748 – 28 ian. 
814) rege al francilor şi fondator al Imperiului Carolingian, a 
încercat șă refacă Imperiul roman de Apus; 

 
- 295 de ani de la înființarea, la St.Petersburg, a Academiei de 

Științe a Rusiei, de către țarul Petru cel Mare; 
 

- 130 de ani de la nașterea prozatoarei de limbă franceză Martha 
BIBESCU (cunoscută și sub numele de Lucile Decau, 28 ian. 
1889, București – 28 nov. 1973, Paris) membră a Academiei 
Regale din Bruxelles, în fotoliul pe care-l ocupase contesa de 
Noailles; 

 
- 50 de ani de la nașterea scriitorului ieșean Liviu APETROAIE 

(28 ian. 1974, Vadu-Moldovei, jud. Suceava), filosof, muzeograf, 
publicist, membru al Uniunii Scriitorilor, autor al volumelor: 
Alegorii sub papirus (debut, poeme), Editura Junimea Iaşi, 
2000, Geometria deşertului (poeme), Editura Junimea, Iaşi, 
2002; Oglinda sumară (poeme), Editura Opera Magna, Iaşi, 
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2008; Sadoveanu şi Iaşii (1904-2004)”, studiu foto-
documentar, editura Opera Magna, Iaşi, 2004; Minutul de 
prelungire (publicistică), editura Feed Back, Iaşi, 2008; Emil 
IORDACHE. Un univers de personaje, studiu monografic, 
editura Vasiliana 98, Iaşi; 

 
- 50 de ani de la nașterea actriței Teatrului Național „Vasile 

Alecsandri” din Iași Brândușa ACIOBĂNIŢEI (28 ian. 1969, 
Piteşti); 

 
- 25 de ani de la moartea scriitorului australian Frank HARDY (21 

mar. 1917 – 28 ian. 1994), romancier, militant pentru drepturile 
aborigenilor; 
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- Ziua Invenţiei Automobilului; 

 
- UNESCO lansează oficial la Paris 2019 – Anul Internaţional al 

Tabelului Periodic al Elementelor; 
 

- 130 de ani de la moartea matematicianului Ioan Mire MELIK 
(15 aug. 1840, Bucureşti – 29 ian. 1889, Iaşi) Membru al 
Societăţii literare Junimea din 1865, prieten apropiat cu Titu 
Maiorescu, Vasile Pogor şi alţi junimişti. Absolvent al Şcolii 
superioare de mine din Paris, profesor de matematici la Catedra 
de calcul diferenţial şi integral din cadrul Universităţii din Iaşi, în 
care calitate a activat 24 de ani, între 1875-1889. Din 1866 a 
lucrat simultan şi ca profesor de geometrie la Şcoala militară din 
Iaşi. A fost şi director al primului liceu particular din Iaşi 
Institutul Academic, devenit ulterior Institutele Unite; 

 
- 45 de ani de la moartea istoricului Dumitru BERLESCU (25 oct. 

1909 Podu Iloaiei, jud. Iaşi – 29 ian. 1974, Iaşi) decan al 
Facultăţii de istorie şi prorector al Universităţii Al. I. Cuza. La 
Institutul de istorie şi arheologie A. D. Xenopol a condus sectorul 
de istorie modernă. A iniţiat şi coordonat lucrări importante, 
precum Meseriile şi comerţul în Moldova, Problema 
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ţărănească în Moldova în prima jumătate a secolului al XIX-
lea ş.a.; 
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- ✝) Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan 
Gură de Aur, hramul Bisericii Sfinților Trei Ierarhi din Iași; 

- Ziua internațională pentru nonviolență în școală; 
 

- 5 ani de la moartea filologului Gavril ISTRATE, memorialist şi 
istoric literar (23 feb. 1914, satului Nepos, Năsăud – 30 ian. 
2014, Iași) profesor la Catedra de limba română a Universităţii 
din Iaşi, decan al Facultăţii de Filologie, a condus departamentul 
de lingvistică al Filialei Iaşi a Academiei Române şi a fost 
secretar al Societăţii de Ştiinţe Filologice; 

 
- 20 de ani de la moartea sculptorul Vasile CONDURACHE (1 aug. 

1919, Costeşti, jud. Vaslui 30 ian. 1999, Bacău) membru al 
Uniunii Artiştilor Plastici din România, creaţia sa s-a desfăşurat 
timp de o jumătate de secol, între anii 1944-1995, realizând 
peste 100 de lucrări de sculptură, fiind unul dintre sculptorii cu 
vocaţia monumentalităţii; 

 
- 15 ani de la moartea lui Paul CERCEL (24 mar. 1935, Călăraşi - 

30 ian. 2004, Iaşi), profesor universitar. prodecan (1965 – 1968) 
şi decan (1968 – 1972) al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, 
iar între anii 1974 – 1980 şi 1993 – 2000, şeful Catedrei de 
Jocuri sportive al facultăţii, expertal Federaţiei Române de 
Handbal; 

 
- 5 ani de la moartea folcloristei Maria MURĂRESCU (cunoscută 

ca Marioara Murărescu, 1 oct. 1947,, București – 30 ian. 2014, 
București) a fost o realizatoare consacrată de programe 
folclorice, fiind cunoscută în special pentru emisiunea TV Tezaur 
folcloric; 
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- 175 de ani de la emanciparea ţiganilor statului şi ai mănăstirilor 
prin decretul dat la Iași de Mihail Sturdza, domn al Moldovei, la 
31 ian. 1844; 

 
- 165 de ani de la naşterea matematicianului David EMMANUEL 

(31 ian. 1854, București - 4 feb. 1941, București) academician, 
întemeietorul școlii matematice moderne din România; 

 
- 75 de ani de la moartea scriitorului francez Jean GIRAUDOUX 

(29 oct. 1882, Bellac, Limousin – 31 ian. 1944, Paris) romancier, 
eseist, dramaturg și diplomat 

 
- 45 de ani de la naşterea muzicianului Ionuț Călin CONTRAȘ (31 

ian. 1974, Zalău) membru al trupei rock Phoenix; 
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FEBRUARIE 
1 

 
- Ziua Internațională a Cititului Împreună (World Read Aloud 

Day); 
- Ziua Intendenţei Militare (România); 

 
- 125 de ani de la naşterea pictorului postimpresionist Lucian 

GRIGORESCU (1 feb.1894, Medgidia, jud. Constanța – 28 oct. 
1965, București), membru al Academiei Române; 

 
- 120 de ani de la nașterea agronomului Nicolae ZAMFIRESCU (1 

feb. 1899, Iaşi - 30 ian. 1977, Bucureşti) membru de onoare al 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România, profesor de 
Fitotehnie la Institutul Agronomic Ion Ionescu de la Brad din Iaşi 
(1927-1952) şi la Institutul Agronomic N. Bălcescu din Bucureşti 
(1952-1959); 

 
- 85 de ani de la naşterea prozatorului Nicolae BREBAN (1 

feb.1934, Baia Mare) academician, autor al unor romane 
precum: Francisca, 1965; În absența stăpânilor, 1966; 
Animale bolnave, 1968; 2004; Demonii mărunți, 2013; Jocul 
și fuga, 2015; Frica, 2018; 

 
- 75 de ani de la naşterea scriitorului Petru POPESCU (1 feb. 

1944, București) stabilit în SUA din 1974. S-a impus și ca 
romancier şi autor de scenarii al unor filme la Hollywood; 

 
- 70 de ani de la moartea scriitorului N. D. COCEA (29 nov. 1880, 

Bârlad – 1 feb. 1949, Sighișoara), publicist, memorialist, om 
politic de stânga; 

 

2 
 

- Ziua Mondială a Zonelor Umede; 
- „Ziua Ursului”, sărbătoare populară (deschide Anul nou viticol şi 

pomicol); 
- „Ziua Mondială a Tineretului Ortodox”; 
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- 175 de ani de la naşterea generalului Moise GROZA (2 feb. 1844, 
Obrejea - 9 apr. 1919, Brăila), participant la „războiul de 
independență” recunoscut pentru cucerirea redutei Griviței din 
1877; 

 
- 130 de ani de la naşterea biologului Traian SĂVULESCU (2 feb. 

1889, Râmnicu Sărat – 29 mai 1963, București), fondatorul 
şcolii româneşti de fitopatologie. A absolvit Liceul Internat „C. 
Negruzzi” din Iași, membru și președinte al Academiei Române, 
a coordonat publicarea lucrării „Flora României“, 13 volume; 

 
- 130 de ani de la începutul iluminatului public în Bucureşti, prin 

instalarea, în faţa Teatrului Naţional, a primelor două lămpi 
electrice (2 feb. 1889); 

 
- 105 ani de la naşterea scriitorului Nicolae ŢAŢOMIR (2 feb. 

1914, Hârlău – 26 ian. 1996, Iaşi), jurist, profesor universitar 
(1962-1979) la Facultatea de Drept din Iaşi. A publicat 
numeroase volume de poezii, proză, teatru şi eseuri: Lebede 
Negre (1936), Eternul spirit (1940), Ziua cea mare (1945), 
Ioana (1948), Cazul elevului Petcu (1953), Satire (1955), 
Răscoala (1957), Pictorul străzii (1957), Un om pe 
promontoriu (1961), Tainicul arhipelag(1964), Pe limba lor 
(1967), Carmen terrestre (1968), Melos (1970), Cartea mea 
de lut (1972), Manuscrisul de la Marrakech (1972), Elipse 
orfice (1976), Cosmograme (1977), Arpegii moderne (1980), 
Negru şi verde (1980), Ţara albatroşilor (1982), Lebede albe 
(1983), Anabasis (1985), Stalactite în alabastru (1986), Paşii 
licornului (1989). Membru corespondent al Academiei de 
Ştiinţe Sociale şi Politice (1970), membru al Asociaţiei de Drept 
Internaţional de la Haga; 

 
- 100 de ani de la apariția, la Iaşi, săptămânal, până la 21 

decembrie 1919, a revistei „Însemnări literare”, sub redacţia 
lui Mihail Sadoveanu şi George Topârceanu. Colaboratori 
permanenţi au fost și G. Ibrăileanu, Demostene Botez, Otilia 
Cazimir, Ionel Teodoreanu, Al. A. Philippide, Octav Botez; 
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- 75 de ani de la naşterea scriitoarei Violeta LĂCĂTUŞU (2 feb. 

1944, Asău, jud. Bacău), poetă pictoriță, membră a Uniunii 
Scriitorilor din România – Filiala Iaşi. A debutat publicistic în 
anul 1985, în revista Cronica, cu eseul „Mitul orfic în poezia lui 
Lucian Blaga”. Debutul editorial și l-a făcut în anul 1999, cu 
romanul Simurgul, apărut la Editura Junimea din Iași, au urmat 
volumele: Inițiere astrală (2003), Imprevizibilul este săgeata 
destinului (2004), Să crezi în posibil (2008), Prin universul 
holografic (2012). Romanul său Daria (2016) a primit 
numeroase premii; 
 

- 65 de ani de la moartea compozitorului şi dirijorului, Theodor 
ROGALSKI (11 apr. 1901, București – 2 feb. 1954, Elveția); 

 
- 55 de ani de la moartea scriitorului Ion Marin SADOVEANU 

(pseudonimul lui Iancu-Leonte Marinescu, 15/27iun. 1893, 
București – 2 feb. 1964, București), prozator, poet, dramaturg şi 
cronicar dramatic; 

 
- 10 ani de la moartea criticului și istoricului literar Constantin 

CIOPRAGA (12 mai 1916, Pașcani – 2 feb. 2009, Iași), şeful 
Catedrei de Literatură Română, academician. În 1966 devine 
redactor-şef al nou-înfiinţatei reviste „Cronica”; 
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- 210 de ani de la nașterea compozitorului și dirijorului romantic 
german Felix Mendelssohn BARTHOLDY (3 feb.1809, 
Hamburg - 4 nov. 1847, Leipzig), creatorul octetului de coarde. 
Lucrările sale includ simfonii, concerte, oratorii, piese pentru 
pian și muzică de cameră; 

 
- 75 de ani de la nașterea scriitorului Petre ANGHEL (3 feb. 1944, 

Băilești, jud. Dolj - 3 apr. 2015, București), autor al volumelor de 
proză: „Moștenitorul”, „Întoarcerea fiilor risipitori”; 

 

- 110 ani de la nașterea scriitoarie franceze Simone WEIL (3 feb. 
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1909, Paris - 24 aug. 1943, Ashford, Regatul Unit al Marii 
Britanii), pasionată de filozofie și de mistică creștină, autoarea 
volumelor: Greutatea și harul (La pesanteur et la grâce), 
Autobiografie spirituală (Autobiographie spirituelle), Forme 
implicite de iubire a lui Dumnezeu; 

 
- 65 de ani de la moartea scriitorului Ionel TEODOREANU (6 ian. 

1897, Iaşi - 3 feb. 1954, Bucureşti), prozator, evocator al 
copilăriei şi al adolescenţei prin romanele: Uliţa copilăriei 
(1923), La Medeleni (1925-1927), Turnul Milenei (1928), 
Lorelei (1935), format în cercul revistei Viaţa românească; 

 
- 10 ani de pronunțarea verdictului dat de Curtea de la Haga, care a 

dat câştig de cauză României, în procesul cu Ucraina privind 
platoul continental din Marea Neagră şi Insula Şerpilor. Curtea a 
acordat României 9700 de kilometri pătraţi de zonă economică 
exclusivă şi platou continental, reprezentând 79,34% din totalul 
suprafeţei în dispută; 
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- Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului; 
 

- 525 de ani de la nașterea scriitorului francez François 
RABELAIS (4 feb. 1494, Chinon - 9 apr. 1553, Paris), poliglot și 
medic, una dintre cele mai reprezentative personalități ale 
Renașterii. Opera care i-a asigurat nemurirea o constituie 
romanul Gargantua și Pantagruel; 

 
- 230 de ani de la alegerea primul preşedinte al S.U.A., George 

WASHINGTON, general şi om de stat american, militant şi factor 
activ în obţinerea independenţei faţă de Regatul Unit a coloniilor 
din America de Nord; 

 
- 220 de ani de la nașterea scriitorului portughez Almeida 

GARRETT (4 feb. 1799, Porto – 9 dec. 1854, Lisabona), poet, 
dramaturg, romancier, iniţiatorul romantismului în Portugalia; 
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- 210 ani de la naşterea poetului Vasile CÂRLOVA (4 feb. 1809, 
Buzău – 18sep. 1931, Craiova), ofițer. A introdus în literatura 
română faimoasa temă a preromantismului; 

 
- 185 de ani de la înfiinţarea Muzeului de Istorie Naturală din Iaşi, 

din iniţiativa unui grup restrâns de membri ai Societăţii de 
Medici şi Naturalişti din Iaşi, în frunte cu Iacob Cihac, Gheorghe 
Asachi, Mihail Zotta, Constantin Sturza şi Costachi Negr, 4 feb. 
1834, primul muzeu de acest gen înfiinţat în Principatele 
Române; instituţia culturală, avea drept scop să prezinte 
publicului din Iaşi „bogăţiile pământene şi subpământene ale 
Moldovei, precum şi curiozităţi din alte părţi ale lumii”; 

 
- 170 de ani de la moartea poetului Costache CONACHI (14 sep. 

1778 Ţigăneşti, jud. Galaţi - 4 febr. 1849, Ţigăneşti, jud. Galaţi), 
autorul primului tratat de versificare românesc: Meşteşugul 
stihurilor româneşti. Prin poeziile sale, prin traducerile şi 
încercările sale dramatice, a contribuit la cultivarea limbii 
române şi la emanciparea culturală a ţării; 

 
- 110 de ani de la premiera piesei „Apus de soare” de Barbu 

Ştefănescu Delavrancea, pe scena Teatrului Naţional din 
Bucureşti, 4/17 feb. 1909, cu actorul Constantin Nottara în rolul 
lui Ştefan cel Mare; 

 
- 110 ani de la nașterea publicistului Alexandru DIMITRIU-

PĂUŞEŞTI (24 feb. 1909, Iaşi – 7 nov. 1977, Bucureşti), 
traducător al literaturii franceze, profesor la Catedra de 
Literatură franceză de la Facultatea de limbi străine din 
Bucureşti; 

 
- 90 de ani de la naşterea pictorului Constantin PILIUȚĂ (4 feb. 

1929, Botoșani– 3 mai 2003, București); 
 

- 75 de ani de la naşterea scriitoului Nicolae IONEL (4 feb.1944, 
Bucureşti) a publicat numeroase volume de poezie, teologie, 
folclor, piese de teatru, precum: Cît îi ceru și lumea - Addenda 
(Tehnopress, 2013), Frunze de sînge (Tehnopress, 2013), 
Mireasma Luminii (Cartea Românească, 2014), Aur taboric 
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(Doxologia, 2014), Rugăciune (Fides, 1996), traduceri 
(tragediile lui Shakespeare, Vergiliu Opera omnia, Kleist, Psalmii, 
Basho, Igor etc.), membru al Uniunii Scriitorilor din România – 
Filiala Iaşi; 

 
- 70 de ani de la naşterea scriitoului Teodor JACOTĂ (4 feb. 1949, 

com. Drăguşeni, jud. Botoşani), poet, publicist și jurist, autor al 
volumelor: Lumea ca un azil (versuri; Botoşani: Geea, 1997), 
Cântecul speranţei (versuri; Botoşani: Axa, 1998), Simfonia 
umbrelor(Botoşani: Litera, 2000), Posibila splendoare 
(versuri; Botoşani: Agata, 2006), Elegii mondene (Botoşani: 
Agata, 2007), Să nu plângi(epigrame; Botoşani: Arena 
Cărţii, 2012); 

 
- 45 de ani de la moartea muzicianului Mihail ANDRICU (22 dec. 

1894 – 4 feb. 1974), unul dintre ctitorii muzicii simfonice şi de 
cameră din România, distins cu Premiul de compoziţie „George 
Enescu”, Premiul „Robert Cremer”, Marele Premiu Naţional 
pentru Compoziţie al Academiei Românie, membru al Academiei 
Române; 
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- Ziua europeană a siguranţei pe Internet (prima zi de marţi din 
lună); 

 
- 160 de ani de la moartea scriitorului şi omului politic Alecu 

RUSSO (17 mar. 1819, Străşeni, jud. Lăpuşna - 5 feb. 1859, Iaşi), 
reprezentant al generaţiei paşoptiste,a militat pentru realizarea 
Unirii Principatelor Române, alături de Mihail Kogălniceanu şi 
Vasile Alecsandri; 

 
- 80 de ani de la moartea matematicianului Gheorghe ȚIȚEICA 

(4/17 octombrie 1873, Drobeta Turnu-Severin - 5 feb. 1939, 
București) profesor la Universitatea din București și la Școala 
Politehnică din București, membru al Academiei Române și al 
mai multor academii straine, doctor honoris causa al 
Universității din Varșovia; 
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- Ziua Roșia Montană; 
 

- 130 de ani de la naşterea criticului şi colecţionarului de artă 
Krikor H. ZAMBACCIAN (6 feb. 1889, Constanța – 18 sep. 
1962, București); 

 
- 100 de ani de la începerea, la Weimar, Germania, a lucrărilor 

Adunării Naționale rezultată în urma alegerilor din 19 
ianuarie1919 având ca țintă o nouă Constituție, rezulând 
„Republica de la Weimar”(1919-1933) și „Constituția de la 
Weimar”; 

 
- 70 de ani de la naşterea istoricului, expert în carte veche, Doru 

BĂDĂRĂ (6 feb. 1949, Brăila); 
 

- 35 de ani de la moartea inginerului Remus RĂDULEȚ (3 mai 
1904, Brădeni, jud. Sibiu – 6 feb. 1984, București) academician, 
contribuţii în domeniul teoriei generale a câmpului 
electromagnetic şi al electrotermiei, vicepreşedinte al Academiei 
(1966-1974); 

 
- 5 ani de la moartea pictoriței ELVIRA MICOȘ (8 iul. 1914, Alba 

Iulia - 6 feb. 2014, Târgu Mureș) gravorare şi scenografă, cu 
numeroase prezențe pe simeze, autoarea lucrărilor: „Balconul”, 
„Marea balerină”, „Madrigal”, „Carnaval la Veneţia”, „A patra 
soţie”, „Legenda meşterului Manole”, „Adam şi Eva”, „Fata din 
Haţeg” şi „Profil de dac”; 
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- 185 de ani de la naşterea omului de ştiinţă rus Dimitri Ivanovici 
MENDELEEV (7 feb. 1834 – 2 feb. 1907, Sankt Petersburg) 
primul chimist care a publicat un tabel periodic al elementelor 
asemănător cu cel actual; 

 
- 85 de ani de la naşterea poetului şi publicistului Florin MUGUR 
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(7 feb. 1934, București – 9 feb., 1991, București) autor al 
volumelor de versuri Scrisori de la capătul zilelor, Cartea 
regilor; 

 
- 35 de ani de la moartea chimistului Constantin MACAROVICI 

(22 feb. 1902, Negrești, Vaslui 7 feb. 1984, Cluj-Napoca) a urmat 
cursurile Facultății de științe a Universității „Al.I. Cuza” din Iași, 
profesor si apoi decan al Facultății de Chimie din Cluj, director 
adjunct al Institului de Chimie al Academiei. membru 
corespondent (1955) al Academiei Române; 

 

8 
 

- 160 de ani de la Intrarea triumfală a lui Alexandru Ioan Cuza în 
Bucureşti, după dubla sa alegere ca domn al Principatelor 
Române. (8/20 feb. 1859); 

 
- 125 de ani de la moartea dramaturgului Iorgu CARAGIALE 

(1826, Constantinopole – 8 feb. 1894, București), actor şi şef de 
trupă ambulantă, a predat declamaţie şi mimică la Conservatorul 
de Artă Dramatică din București; 
 

- 120 de ani de la nașterea fizicianului și inventatorului Theodor 
V. IONESCU (8 feb. 1899, Dorohoi, jud. Botoșani - 6 nov. 1988, 
București), profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași și Universitatea din București, membru al Academiei 
Române, contribuții în fizica plasmei, fizica ionosferei, efectul 
Zeeman, efecte legate de fuziunea nucleară, mecanisme cuantice 
ale emisiei în plasme fierbinți; 

 
- 100 de ani e la primul zbor comercial aerian Paris – Londra, 8 

feb. 1919; 
 

- 40 de ani de la moartea scriitorului Alexandru A. PHILIPPIDE, 

(1 apr. 1900, Iaşi - 8 feb. 1979, Bucureşti) poet, prozator, eseist 

şi traducător, membru al Academiei Române, laureat al Pre-

miului Internaţional Herder, și-a reunit poemele în câteva 

volume: Aur sterp (1922), Stânci fulgerate (1930), Visuri în 
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vuietul vremii (1939) şi Monolog în Babilon (1967); 

 
- 10 de ani de la moartea scriitoarei britanice Iris MURDOCH (15 

iul. 1919, Dublin – 8 feb. 1999, Oxford), autoare a 26 de romane, 
printre care se numără: Prins in mreje (1954), Castelul de 
nisip (1957), Clopotul (1958), Capul retezat (1961), Oameni 
buni si oameni de bine (1968), Visul lui Bruno (1969), 
Printul negru (1973, James Tait Black Memorial Prize), Fiul 
cuvintelor (1975), Marea, marea (1978) considerat 
capodopera sa si distins cu prestigiosul Booker Prize); 
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- Ziua siguranței pe Internet; 
 

- 100 de ani de cînd România şi Polonia au stabilit relaţii 
diplomatice, la nivel de reprezentanţă provizorie (9 feb.1919). 
La 31 mai 1919, relaţiile au fost ridicate la nivel de legaţie. La 
aceeaşi dată în 1938, misiunile diplomatice au fost ridicate la 
nivel de ambasadă; 

 
- 95 de ani de la naşterea poetului şi traducătorului Teodor BALȘ 

(Emilian Bălăşescu, 9feb. 1924 – 27 iul. 1983), redactor la mai 
multe reviste literare; 

 
- 85 de ani de la semnarea la 9 feb.1934, la Atena, de către 

reprezentanţii României, Iugoslaviei, Greciei şi Turciei, a 
Pactului Înţelegerii Balcanice, care stipula ca statele semnatare 
„să îşi garanteze reciproc securitatea frontierelor balcanice” şi 
„să îşi ia obligaţia de a nu întreprinde nici o acţiune politică faţă 
de alt stat balcanic, nesemnatar al Pactului, fără avizul reciproc 
prealabil al celorlalţi semnatari”; 

 
- 50 de ani de la realizarea primei staţii orbitale experimentale prin 

joncţiunea navelor cosmice sovietice 'Soiuz-4' şi Soiuz-5', 9 feb. 
1969; 

 
- 25 de ani de la moartea scriitorului Gherasim LUCA 
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(SalmanLocker, 23 iul. 1913, București – 9 feb. 1994, Paris) poet 
şi prozator; fondator, împreună cu Gellu Naum, al „Grupului 
suprarealist român” (1940), a semnat si sub pseudonimele 
Costea Sar, Petre Malcoci; 
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- 160 de ani de la naşterea pedagogului Ion GĂVĂNESCUL, (10 feb. 
1859, Buzău – 1951) considerat „mentorul pedagogiei 
româneşti”, profesor titular la Catedra de Pedagogie, Psihologie şi 
Etică a Universităţii din Iaşi, timp de 45 de ani., în 1899 a 
înfiinţat Seminarul Pedagogic Universitar, pe care l-a condus 
până în 1933; 

 
- 130 de ani de la naşterea ziaristului Traian ŢINO (10 feb. 1889, 

Măcin, Brăila – 5 mar. 1957, Brăila) avocat, primar şi promotor 
cultural; 

 
- 100 de ani de la nașterea arhimandritului Iustin PÂRVU,, stareț 

al Mănăstirii Petru Vodă (10 feb. 1919, satul Poiana Largului, 
jud. Neamț - 16 iun. 2013, Petru Vodă); 

 
- 85 de ani de la moartea omului politic Vasile GOLDIŞ (12/24 

nov.1862, Mocirla jud. Arad - 10 feb. 1934, Arad) Corifeu al 
Marii Uniri, împreună cu Ștefan Cicio-Pop și Ioan Suciu, au avut 
un rol decisiv în elaborarea documentelor ideologice și realizarea 
actului Marii Uniri; 
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- Ziua Mondială a Bolnavului; 
- Ziua Europeană a Numărului Unic 112; 

 
- 210 de ani de la anunțul inginerului american Robert FULTON 

privind inventarea vaporului cu aburi (11 feb.1809); 
 

- 150 de ani de la nașterea juristului Osvald TEODOREANU (11 
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feb. 1869, Iași - 18 mar. 1938, Iași) avocat penalist de renume 
național, colaborator al ziarului Opinia cu articole de dezbatere 
politică, urbanistică şi chiar foiletoane literare; 

 
- 140 de ani de la moartea pictorului, gravorului şi sculptorului 

francez Honoré DAUMIER (26 feb.1808, Marsilia - 11 feb. 
1879, Valmondois), renumit și pentru caricaturile sale; 

 
- 100 de ani de la naşterea scriitoarei brăilene Maria ROVAN (11 

feb.1919, Brăila - 18 mai 2000), autoarea volumelor: Neamurile 
Stăniloaiei, (Ed. pentru literatură, București, 1950), Cojoacele 
babei Dochi, (Ed. Tineretului, București, 1957), Teatru pentru 
copii (București, 1951), (Tăria firului, București, 1951), 
Destine, (Espla, Bucuresti, 1957); 

 
- 90 de ani de la naşterea regizorului Paul BARBĂNEAGRĂ (11 

feb. 1929, Isaccea, Tulcea - 13 oct. 2009, Paris), cineast, eseist, 
scenarist, autor a ciclului de documentare Géographie sacrée 
("Arhitectură și geografie sacră") din care mai face parte și 
producția „ Mircea Eliade et la Redécouverte du Sacré” ("Mircea 
Eliade și redescoperirea sacrului"); 

 
- 90 de ani de la nașterea scriitorului Traian FILIP 

(11feb.1929,Lugoj - 15 mai 1994, București) publicist, autor al 
volumelor: “Amar”, “Oraşe cu geometria variabilă”, 
“Subconştientul Veneţiei”; 

 
- 90 de ani de la înregistrarea celei mai scăzute temperaturi din 

România: -38,5 °C la Bod în Depresiunea Brașovului, 11 feb. 
1929; 
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- 210 ani de la nașterea naturalistului britanic Charles DARWIN 
(12 feb. 1809, Shrewsbury – 19 apr. 1882, Kent), geolog, biolog 
şi scriitor, fondatorul teoriei evoluţioniste; 

 
- 215 ani de la moartea filosofului german Immanuel KANT (22 
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apr. 1724, Königsberg – 12 feb. 1804, Königsberg) 
întemeietorul filosofiei clasice germane, sistemul său filosofic 
este expus în lucrările: „Critica raţiunii pure” (1781), „Critica 
raţiunii practice” (1782) şi „Critica puterii de judecată” 
(1780); 

 
- 125 de ani de la nașterea scriitoarei Otiliei CAZIMIR 

(Alexandrina Gavrilescu,12 feb. 1894, Cotu Vameș, jud. Neamț - 8 
iun.1967, Iași), poetă, traducătoare, formată în grupul revistei 
Viața Românească, foarte iubută de copii pentru poeziile din 
volumele: A murit Luchi ...: cum am cunoscut eu lumea, Baba 
Iarna intră-n sat; 

 
- 115 ani de la nașterea actorului Jean GEORGESCU (12 feb. 

1904, Bucureşti – 8 apr. 1994, Bucureşti) regizor și scenarist; 
 

- 80 de ani de la nașterea scriitorului Boris CRĂCIUN (12 feb. 
1939, Chişinău - 21 feb. 2018, Iași) prozator, dramaturg, editor, 
autor de literatură şcolară, membru al Uniunii Scriitorilor din 
România – Filiala Iaşi, a debutat cu monografia Ruginoasa 
(1969), a publicat : La porţile Orientului (1980, ediție 
adăugită, 2008), Taciturnul (1990), Moldova plânge (1993), 
Bandiţii şi jandarmii (1993), Prinţesa de la Iaşi sau Văpaia 
ochilor violeţi (2012), a realizat scenarii şi seriale radiofonice; 

 
- 60 de ani de la nașterea actorului, Dan PURIC (12 feb.1959, 

Buzău,) eseist şi regizor; 
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- Ziua Mondială a Radioului; 
 

- 170 de ani de la acțiunea Sfântului mitropolit Andrei ȘAGUNA de 
aprenta împaratului Franz Joseph Petițiunea generală a 
fruntașilor români din Transilvania, Banat și Bucovina, prin care 
se cerea recunoașterea națiunii române (13/25 feb.1849); 

 
- 250 de ani de la nașterea scriitorului rus Ivan Andreevici 
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KRÎLOV (13 feb. 1769, Moscova - 21 nov. 1844, Sankt 
Petersburg) cel mai cunoscut fabulist rus. Fabulele sale folosesc 
o limbă populară, presărată cu proverbe și zicători, făcându-l 
foarte iubit de copii; 

 
- 105 ani de la moartea antropologului francez Alphonse 

BERTILLON (24 apr. 1853, Paris-13 feb. 1914, Münsterlingen, 
Elveția) primul polițist care a aplicat antropometria într-un 
sistem științific pentru descoperirea criminalilor;  

 
- 100 de ani de la nașterea scriitorului Constant TONEGARU 

(13/26 feb. 1919, Galați - 10 feb. 1952, București) poet, victimă 
a regimului comunist, legat de gruparea de la revista 
„Sburătorul” și de prietenii cu Geo Dumitrescu, Dimitrie Stelaru 
și Ion Caraion; 

 
- 90 de ani de la inaugurarea, de către compozitorul Constantin 

BRĂILOIU, la Radiodifuziunea Română, a emisiunii „Cronica 
muzicală”, 13 feb.1929; 

 
 
 

14 
 

- Ziua îndrăgostiților, Sf. Valentin; 
- Ziua Internațională a Cărții Dăruite; 

 
- 150 de ani de la nașterea actorului Eduard De MAX (14 feb. 

1869, Iaşi - 28 oct. 1924, Paris) societar al Comediei franceze 
din Paris şi unul dintre „monştrii sacri” ai scenei franceze, a 
creat, pe scenele pariziene și în turnee triumfale în străinătate, 
timp de patru decenii, peste 300 de roluri. A revenit de 
nenumărate ori în ţară, jucând la Iaşi, Bucureşti, Constanţa, 
Galaţi și Craiova; 

 
- 100 de ani de la începerea Războiul polono-sovietic (14 feb.1919 

– octombrie 1920) câștigat de polonezi și finalizat prin Pacea de 
la Riga, 18 martie 1921; 
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- 160 de ani de când OREGONUL devine cel de-al 33-lea stat al 

S.U.A, 14 feb. 1859; 
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- 455 de ani de la nașterea fizicianului italian Galileo GALILEI (15 
feb. 1564, Pisa – 8 ian. 1642, Arceti) matematician, astronom și 
filosof italian a fost numit „părintele astronomiei observaționale 
moderne”; 

 
- 185 de ani de la nașterea istoricului Vasile Alexandrescu 

URECHIA (15 feb. 1834, Piatra Neamț - 22 nov. 1901, 
București) scriitor, om politic român, membru fondator al 
Academiei Române, profesor la Universitatea din Iași, iar 
ulterior la Universitatea din București. A fost membru 
corespondent al academiei spaniole. A studiat la Paris, unde a 
înființat ziarul unionist Opiniunea, organ al românilor din 
străinătate. În 1858 a editat ziarul unionist Zimbrul și Vulturulu, 
a editat numeroase culegeri de documente și hrisoave interne și 
externe, a scris o Istorie a românilor în 14 volume (1891 – 
1892) și o Istorie a școalelor în 4 volume (1892 – 1901); 

 
- 135 de ani de la consacrarea şi inaugurarea Catedralei „Sfântul 

Iosif” din București, construită între anii 1873-1884, după 
planurile arhitectului vienez Friedrich Schmidt, prin celebrarea 
Sfântei Liturghii Pontificale de către arhiepiscopul Ignaţiu Paoli 
(15 feb. 1884); 

 
- 80 de ani de la naşterea scriitorului Constantin STOICIU (15 feb. 

1939, Iași) prozator, scenarist, jurnalist şi editor; fondator, la 
Montreal în 1983, al editurii de literatură universală de expresie 
franceză Humanitas; 

 
- 50 de ani de la inaugurarea liniei ferate electrificate 

Bucureşti-Braşov, prima de acest fel din România (15 feb. 
1969); 
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- 55 de ani de la naşterea scriitoarei Carmelia LEONTE (15 feb. 
1964, Vârful-Câmpului (Botoşani) poetă, prozatoare, 
muzeografă, traducătoare şi publicista membră a Uniunii 
Scriitorilor din România – Filiala Iaşi, autoarea volumele : 
Invocaţii, plachetă colectivă, editura Junimea, Iaşi;, 
Procesiunea de păpuşi, poeme, editura Helicon, Timişoara; 
Melancolia pietrei, poeme, editura Junimea, Iaşi; Death 
searches for you a second time, Anderson Center, Minnesota, 
S.U.A., translated by Michael Waters and Mihaela Moscaliuc. 
Graţia viespilor/La grâce des guêpes, poeme, prefață de 
Emanuela Ilie, trad. de Claudia Pintescu, editura Junimea, 
Iaşi; La umbra lui Don Quijote, jurnal, București, Ideea 
Europeană; 

 
- 20 de ani de la moartea inginerului chimist Neculai ASANDEI 

(21 iun. 1928, Timişeşti, jud. Neamţ - 15 feb. 1999, Iaşi) 
academician, profesor şi cercetător la Institutului Politehnic Gh. 
Asachi din Iaşi și la Institutul de Chimie Petru Poni, profesor-
invitat la instituţii academice din Cehoslovacia, Cuba şi China; 
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- 185 de ani de la nașterea biologului german Ernst Heinrich 
Philipp August HAECKEL (16 feb. 1834, Postdam - 8 aug. 1919, 
Jena) filozof german, profesor universitar la Jena, rămas în 
istoria științei pentru faimoasa "Lege a lui Haeckel", legea 
fundamentală a biogenezei; 

 
- 80 de ani de la nașterea scriitorului Ilie CONSTANTIN (16 feb. 

1939, Bucureşti) poet, prozator, eseişti şi critic literar, stabilit în 
Franța; 

17 
 

- 100 de ani de la nașterea baritonului Alexei STÎRCEA (17 feb. 
1919 la Chișinău - 24 aug. 1974, Chișinău) compozitor, cîntăreţ, 
pedagog, a studiat canto la Academia Regală de Muzică și Artă 
Dramatică București solist al Studioului de Operă din Chișinău, 
Artist Emerit al Republicii Moldova; 
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- 65 de ani de la moartea medicului Mihail MANICATIDE (7 nov. 

1867, Giurgiu - 17 feb. 1954, București) profesor la Facultățile 
de Medicină din Iași și București, fondatorul școlii științifice 
românești de pediatrie; 

- 20 ani de la moartea medicului Alexandru DOBRESCU (31 
ian.1923, Băicoi, jud. Prahova - 17 febr. 1999, Iaşi), specialist în 
dermatologie, profesor la Facultăţile de Medicină Generală, 
Pediatrie şi Stomatologie, a condus Clinica Dermatologică a 
Spitalului Sf. Spiridon; 
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- 455 de ani de la moartea arhitectului Michelangelo 
BUONARROTI (6 mar. 1475, Caprese - 18 feb. 1564, Roma) a 
fost, alături de Leonardo da Vinci, cel mai important artist în 
perioada de vârf a Renașterii italiene. Geniul său universal este 
deopotrivă oglindit de pictură, desen, sculptură și arhitectură; 

 
- 140 de ani de la înființarea Institutului academic de la Pomârla 

din judeţul Botoşani, la 18 feb. 1879 de către filantropul ieșean 
Anastasie BAŞOTĂ, având ca director pe poetul junimist 
Samson Bodnărescu, care a slujit această prestigioasă şcoală 
aproape un sfert de veac (1879-1902); 

 
- 50 de ani de la naşterea scriitoarei Svetlana CÂRSTEAN (18 feb. 

1969, Botoşani), poetă, prozatoare, traducătoare şi publicista, 
autoarea volumului: Floarea de menghină (versuri; Bucureşti: 
Cartea Românească, 2008); 

 
- 55 de ani de la naşterea scriitorului Dan MOISII (18 feb. 1954, 

Hlipiceni, jud.Botoşani), a publicat volumele : Ninsoarea 
cireşelor (poezii; Iaşi: Cronica, 1996), Amiezile celui mai 
lung anotimp (Chişinău: Arc, 1999), Hoinar prin sângele 
meu (Iaşi: Cronica, 1999), Cămaşa de iarbă (Chişinău: Arc, 
2006), Şi mâine e o zi (Iaşi: Samia, 2007), Clopotul din 
frunze (Iaşi: Samia, 2007); 
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- Ziua Brâncusi (România); 
- 143 de ani de la nașterea sculptorului Constantin BRÂNCUŞI 

(19.feb.1876, Hobița, Gorj - 16.mart. 1957. Paris); 
 

- 155 ani de la nașterea folcloristul, etnograful şi scriitorul Arthur 
GOROVEI, membru de onoare al Academiei Române. (19 feb. 
1864, Fălticeni - 19 mar. 1951, București); 
 

- 115 ani de la nașterea filosofului Mircea VULCĂNESCU (19 
feb./3 mar.1904, București - 28 oct. 1952, închisoarea Aiud); 
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- Ziua Mondială a Justiţiei Sociale; 
- Ziua Dezrobirii Romilor; 

 
-  95 de ani de la nașterea scriitorului Eugen BARBU (20 feb. 

1924, București – 7sep. 1993 București) membru al Academiei 
Române, director de reviste, pamfletar, polemist, publicist, 
romancier, scenarist și om politic român, laureat al premiului 
Herder; 

 
- 70 de ani de la naşterea scriitoarei Lucia OLARU-NENATI (20 

feb. 1949, Rădăuţi, jud. Suceava), poetă, prozatoare, 
muzeografă, traducătoare şi publicista membră a Uniunii 
Scriitorilor din România – Filiala Iaşi, muzeograf la Muzeul 
„Mihai Eminescu” – Ipoteşti, Botoşani (1972-1977), secretar 
literar şi director la Teatrul de Păpuşi „Vasilache” (1977-1986), 
director la Teatrul „Mihai Eminescu”din Botoşani (1986-1990), 
publicist comentator la Gazeta de Botoşani (1990-1995) şi 
director al acestei publicaţii (1995-1997); 

 

- 50 de ani de la moartea Mihai CIUCĂ medic (18 aug. 1883, 

Săveni, jud. Botoşani - 20 feb. 1969, Bucureşti), profesor la 

Facultatea de Medicină din Iaşi (1922-1934) şi la Universitatea din 
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Bucureşti. În istoria igienei româneşti, numele lui este legat de 

primele vaccinări antirabice, de eradicarea malariei, de organizarea 

primului centru de malarioterapie (la Iaşi) și-a adus contribuţia la 

înfiinţarea Spitalului Izolarea din Iaşi, a fost distins cu titluri: 

Legiunea de Onoare (Franţa), Universalis Meritis, Laureat al 

Premiului de Stat (România); 

 
- 10 ani de la moartea muzicianului Costin CAZABAN (9 sep. 

1946, București - 20 feb. 2009, Paris) compozitor, muzicolog, 
profesor la Universitatea din Lyon; 
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- Ziua Internaţională a Limbilor Materne (UNESCO); 
 

- 80 de ani de la naşterea scriitoarei Eleonora CĂRCĂLEANU (21 
feb. 1939, Echimăuti-Orhei, Basarabia), profesoară, italienistă și 
comparatistă, membră a Uniunii Scriitorilor din România – 
Filiala Iaşi, autoare a volumelor: Tre correnti letterarie 
italiane, Iași, Corson, l999, Due secoli di letteratura italiana. 
Il Duecento e Il Trecento, Iași, MydoCenter, l998; Corson, 2000, 
Repere româno–italiene, Iași, Editura Universității Al. I.Cuza, 
l998, Antologia della letteratura italiana. Dalle origini al 
Quattrocento, Iași, Ed. Universității Al.I.Cuza, l979; 

 

22 
 

- Ziua Mondială a Cercetaşilor; 
- Ziua Europeană dedicată Victimelor Criminalităţii; 

 
- 750 de ani (1269) de la prima menţiune documentară a Cetăţii 

Deva, într-un act emis de Ştefan – duce de Transilvania, în care 
se aminteşte de Castrum Deva. Începând cu 1307, cetatea a 
devenit reşedinţă voievodală. Cetatea, care servea ca fortăreaţă 
militară, a fost transformată de Iancu de Hunedoara în castel 
nobiliar (1453) şi întărită succesiv între secolele XVI-XVIII, 
ajungând printre cele mai puternice din Transilvania; 
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- 205 ani de la nașterea scriitorului Grigore ALEXANDRESCU (22 

feb. 1814, Târgoviște, 25 nov. 1885 București) poet romantic, a 
impus în literatura română, ca specii literare, satira („Satira. 
Duhului meu”), fabula („Boul şi viţelul”) şi epistola („Epistolă 
către Voltaire”); Notă, unele surse indică anul nașterii 1810 și 
altele, 1812; 

 
- 50 de ani de la moartea juristului Nicolae DAŞCOVICI,, istoric şi 

publicist (13 feb. 1888, Calafat, jud. Dolj - 22 feb. 1969, 
Bucureşti), profesor la Facultatea de Drept din Iaşi timp de peste 
două decenii, titularul Catedrei de Drept Internaţional Public; 
membru al unor societăţi ştiinţifice din Colorado (S.U.A.), 
Londra, Haga, autor al lucrărilor: Deespre contractul social sau 
Principiile Dreptului Politic (1916); Marea noastră sau 
regimul strâmtorilor (1937); ONU (1962); 

 
- 35 de ani de la moartea scriitorul rus Mihail Aleksandrovici 

ŞOLOHOV, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 
1965. (11/24 mai 1905, Krujilin – 22 feb. 1984, Moscova) 
romanul Donul liniștit i-a adus recunoașterea mondiala; 
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- 120 de ani de la nașterea scriitorului german Erich KÄSTNER 
(23 feb. 1899, Dresda – 29 iul.1974, Munchen) laureat al 
Premiului „Hans Christian Andersen”, 1960; 

 
- 105 ani de la nașterea filologului Gavril ISTRATE, memorialist şi 

istoric literar (23 feb. 1914, satului Nepos, Năsăud - 30 ian. 
2014, Iași) profesor la Catedra de limba română a Universităţii 
din Iaşi, decan al Facultăţii de Filologie, a condus departamentul 
de lingvistică al Filialei Iaşi a Academiei Române şi a fost 
secretar al Societăţii de Ştiinţe Filologice; 

 
- 100 ani de la moartea mului politic George POP DE BĂSEȘTI (1 

aug. 1835, com. Băsești, Maramureș - 23 feb.1919, com. Băsești, 
Maramureș) vicepreședinte, iar între 1902-1918, președinte al 



50 

Partidului Național Român din Transilvania, a prezidat 
Adunarea de la 1 dec. 1918 de la Alba Iulia; 

 
- 50 de ani de la moartea muzicianului Constantin SILVESTRI (31 

mai 1913, București - 23 feb. 1969, Londra) dirijor, compozitor 
și pianist, dirijor principal la Bournemouth Symphony 
Orchestra (Anglia) adirijat în principalele centre muzicale din 
Europa, precum și în Japonia, Australia și America de Sud; 

 
- 20 de ani de la moartea Gheorghe LUPU (13 ian. 1937, Corni, 

jud. Suceava - 23 feb.1999, Iaşi) jurist avocat, profesor; 
 

24 
 

- Sărbătoarea populară a Dragobetelui (România); 
 

- 400 de ani de la nașterea pictorului francez Charles LE BRUN 
(24 feb. 1619, Paris - 12 feb. 1690, Paris) director al Academiei 
regale de pictură și sculptură, o figură de prim ordin a artei 
franceze din secolul al XVII-lea; 

 
- 180 de ani de la nașterea scriitorului Petru GRĂDIŞTEANU (24 

feb. 1839 - 28 sep.1921, Bucureşti), politician, jurist, publicist, 
scriitor, membru al Academiei Române (1883) şi preşedinte al 
„Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor”, director al 
Teatrului Naţional din Bucureşti; 

 
- 90 de ani de la nașterea actriței Marga BARBU (24 feb. 1929, in 

Ocna Sugatag, Maramureș -31 mar. 2009, București ) a jucat în 
filme precum : Haiducii' (1966), 'Razbunarea haiducilor' 
(1968), 'Saptamana nebunilor' (1971), 'Haiducii lui 
Saptecai” "Domnisoara Aurica"; 

 
- 90 de ani de la nașterea filologului Alexandru DIMITRIU-

PĂUŞEŞTI (24 feb. 1909, Iaşi 7 nov. 1977, Bucureşti) istoric 
literar şi traducător, membru al Uniunii Scriitorilor din România, 
profesor la Școala normală V. Lupu, Iaşi, conferenţiar la Catedra 
de literatură franceză din Bucureşti; 
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- 80 de ani de la nașterea muzicianului Richard Waldemar 

OSCHANITZKY (24 feb.1939, Timișoara - 5 apr. 1979, 
București) compozitor, aranjor, pianist și dirijor, unul dintre cei 
mai cunoscuți muzicieni de jazz ai României, în memoria sa, 
începând cu 1999, are loc anual, la Iași un festival internațional 
de jazz care îi poartă numele; 

 
- 5 ani de la moartea baritonului Nicolae HERLEA (28 aug. 1927, 

București - 24 feb. 2014, Frankfurt am Main, Germania) a 
obținut mari succese pe cele mai mari scene ale lumii: a cântat la 
Scala din Milano, la Opera Națională din Praga, la Teatrul Balșoi 
din Moscova și Opera Națională din Berlin, în perioada 1964-
1967 a fost membru al Operei Metropolitan din New York; 
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- 170 de ani de la nașterea filosofului Constantin DIMITRESCU-

Iaşi, (25 feb. 1849, Iaşi - 16 apr. 1923, Drobeta-Turnu Severin, 

jud. Mehedinţi),, sociolog şi estetician, profesor la Universitatea 

din Iaşi (1878-1885) şi la cea din Bucureşti (1885-1919), unde a 

fost rector timp de 12 ani, alături de Spiru Haret, a jucat un rol 

deosebit în organizarea învăţământului din România; 
  

- 120 de ani de la nașterea lui Theodor LUPU, compozitor şi 
violoncelist (25 feb. 1899, Iaşi - 8 iul. 1962, Bucureşti), profesor 
la Conservatorul din Cernăuţi și la Liceul Internat din Iaşi, în 
1932 a devenit prim-violoncelist în Orchestra Simfonică Radio-
Bucureşti, concomitent, a evoluat ca instrumentalist în Cvartetul 
Pro Musica, în Cvartetul George Enescu şi în Trioul George 
Manoliu, distins cu titlul de Artist Emerit.; 

 
- 105 ani de la moartea ilustratorului şi caricaturistului britanic Sir 

John TENNIEL (28 feb. 1820, Londra - 25 feb. 1914, Londra) a 
făcut primele ilustraţii pentru „Aventurile lui Alice în Ţara 
Minunilor” (1865) şi „Dincolo de oglindă” semnate de Lewis 
Carroll (1872); 
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- 85 de ani de la nașterea filologului Grigore VEREȘ (25 feb. 1934, 
Bidiu, jud. Bistrița Năsăud - 16 apr. 1998, Iași) anglist, profesor 
la Facultatea de Filologie a Universităţii Al. I. Cuza, şeful catedrei 
de Limba şi Literatura Engleză, prorector al Universităţii ieşene; 

 
- 70 de ani de la naşterea istoricului Ionel CÂNDEA (25 feb. 1949, 

Măcin, jud. Galați) director al Muzeului Brăilei „Carol I”, profesor 
universitar doctor la Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, 
membru al Academiei Române; 
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- Ziua Interanțională a spunerii basmelor; 
 

- 70 de ani de la naşterea scriitoarei Mariana BRĂIESCU (26 feb. 
1949, Brăieşti jud.Botoşani), dramaturg, prozator şi ziaristă; 

 
- 65 de ani de la naşterea poetei Elisabeta VARTIC (26 feb. 1954, 

com. Vânători, jud. Neamţ ), a absolvit Facultatea de Istorie – 
Filosofie, secţia Psihologie-Sociologie, Universitatea „AL.I. Cuza” 
din Iaşi. autoare a volumelor : La ţărmul cuvântului (plachetă 
de versuri; Botoşani: C.J.C.E.S., 1979), De vorbă cu 
Mnemosyne (versuri; Iaşi: Junimea, 1983; 

 
- 20 de ani de la moartea geofizicianului francez Jean COULOMB 

(7 nov.1904, Blida - 26 feb. 1999, Paris) meteorolog, cu 
importante cercetări privind climatologia sahariană; s-a 
interesat şi de problemele geofizice ale României, mai ales în 
domeniile geomagnetismului şi seismologiei; membru de onoare 
străin al Academiei Române; 

 
- 50 ani de la moartea psihiatrului german Karl Theodor 

JASPERS (23 feb., 1883, Oldenburg - 26 feb., 1969, Basel, 
Elveția) filozof cu o influență majoră asupra teologiei, psihiatriei 
și filozofiei moderne, inițiatorul metodei biografice, care a 
devenit piatră de temelie a psihiatriei; 
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- 205 ani de la naşterea folcloristului german Arthur SCHOTT (27 

feb. 1814, Stuttgart - 26 iun. 1875, Washington, SUA) împreună 
cu fratele său Albert (1809-1847), a cules din Banat texte de 
folclor românesc şi a publicat, în 1845, o culegere de basme, 
poveşti şi snoave româneşti, intitulată ”Poveşti valahe”; 

 
- 205 ani de la prima audiţie a Simfoniei a VIII-a în Fa Major, Op. 

93, de Ludwig van Beethoven, Viena, 1814; 
 

- 60 de ani de la moartea inginerulului Constantin BUDEANU 
(16/28 feb. 1886, Buzău - 27 feb. 1959, București), unul dintre 
fondatorii şcolii româneşti de electrotehnică; membru titular al 
Academiei Române; 

 
- 60 de ani de la moartea botanistului Iuliu PRODAN, membru al 

Academiei Române (29 oct. 1875, Chiochiș, jud. Bistrița-Năsăud 
- 27 feb.1959, Cluj) cu importante contribuţii la cunoaşterea 
florei Dobrogei, Transilvaniei, Ungariei şi Bosniei-Herţegovina; 

 
- 30 de ani de la moartea zoologul austriac Konrad LORENZ (7 

nov. 1903, Viena - 27 feb.1989, Altenburg) specialist în 
psihologie animală şi ornitolog; laureat al Premiul Nobel pentru 
Fiziologie sau Medicină în 1973; 
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- Ziua Apărării Civile sau Ziua Protecţiei Civile (România); 
- Ziua internaţională a ursului polar; 
- Ziua Mondială a Bolilor Rare (ultima zi a lunii februarie); 
- „Ziua Kalevalei” sărbătoare naţională a Finlandei; 

 
- 265 de ani de la naşterea istoricului şi filologului iluminist 

Gheorghe ŞINCAI (28 feb. 1754, Râciu, Mureș – 2 nov. 1816, 
Seini, Slovacia), autor a amplei lucrări, Hronica românilor, 
lucrare cumpărată și tipărită, în 1854, de domnitorul Moldovei, 
Grigore Ghica;  
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- 155 de ani de la apariţia primei reviste umoristice ŢÂNŢARUL, 
editată de C.A. Rosetti şi N.T. Orăşanu (București, 28 feb. 1859); 

 
- 150 de ani de la moartea scriitorului francez Alphonse de 

LAMARTINE (21 oct.1790, Mâcon - 28 feb.1869, Paris), poet 
romantic, academician și politician; 

 
- 70 de ani de la înființarea Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din 

România, 28 feb. 1949; 
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MARTIE 
1 

 
- Ziua Mărţişorului (România); 
- Ziua Mondială a Protecţiei Civile; 
- Ziua Internaţională Zero Discriminare; 
- Ziua Naţionala a Ţării Galilor; 
- Ziua Automobilismului Militar (România); 
- Ziua Forţelor pentru Operaţii Speciale (România); 

 
- 110 ani de la nașterea inginerului Leonida GUŞTIUC (1 

mar.1909, Baccialia-Isma - 1 iun. 1987, Iaşi) profesor al 
Facultăţii de Îmbunătăţiri Funciare şi Organizarea Teritoriului 
Agricol, a elaborat cursul de Pedologie ameliorativă, primul de 
acest fel din ţară; 

 
- 75 de ani de la premiera piesei „Steaua fără nume”, de Mihail 

Sebastian, la Teatrul Alhambra din Bucureşti, 1 mar.1944; 
 

- 70 de ani de la înfiinţarea, la Bucureşti, a Institutului de Teorie 
Literară şi Folclor, primul director fiind George Călinescu; 

 
- 65 de ani de la nașterea scriitorului Nicolae PANAITE (1 mar. 

1954, Şcheia, jud. Iaşi) poet, publicist, editor, membru al Uniunii 
Scriitorilor, autor al volumelor de poezie: Norul de marmură, 
Editura „Cartea Românească” Bucureşti (1981); Alergarea 
copacului roşu, Editura „Junimea” Iaşi (1985).; Semnele şi 
înfăţişarea, Editura „Cartea Românească”, Bucureşti (1989),; 
Semnele şi înfăţişarea Editura „Moldova” Iaşi (1995); 
Aproape un cerc, Editura „Alfa”,Iaşi (2002); Vestirea, Editura 
„Alfa” Iaşi (2004), (antologie); Glorie anonimă, Editura 
„Timpul” Iaşi (2007); Purpură şi iarnă Editura Dacia XXI 
(2012)  

 
- 65 de ani de la prima experimentare a unei bombe nucleare cu 

hidrogen, 1 mar. 1954, în zona atolului Bikini, din Pacificul de 
Sud, experienţă realizată de SUA; 
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- 20 de ani de la intrarea în vigoare a Tratatului internațional de 
interzicere a minelor antipersonal, (1 mar. 1999) semnat la 
5.XII.1997, la Ottawa/Canada; 

 
- 20 de ani de când România este parte a Convenției de echivalare 

a diplomelor în domeniul învățământului superior în Europa, 1 
mar. 1999; 
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- 195 de ani de la nașterea compozitorulului romantic ceh 
Bedřich SMETANA (2 mar. 1824, Litomyšl – 12 mai 1884, 
Praga); 

 
- 120 de ani de la nașterea medicului chirurg stomatolog Dan 

THEODORESCU (2 mar. 1899, Bucureşti - 30 iun. 1948, 
Bucureşti ) fondator al „Revistei române de stomatologie” 
(1937) şi al Societăţii române de stomatologie (1938), 
organizator al Şcolii de surori de stomatologie (1941) şi al Şcolii 
de tehnicieni dentari (1943); 

 
- 100 de ani de la decizia Conferinţei internaţionale a partidelor şi 

organizaţiilor comuniste, de la Moscova, de a crea 
Internaţionala a III-a Comunistă - Comintern; 

 
- 55 de ani de la moartea inginerului Nicolae VASILESCU-

KARPEN (10 dec. 1870, Craiova - 2 mar. 1964, București) cu 
importante lucrări în domeniul electrotehnicii, hidromecanicii şi 
al construcţiilor, membru al Academiei Române, vicepreşedinte 
al acestui for (1929-1932; 1942-1944); 
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- Ziua Mondială a Scriitorului (Writer’s Day); 
- Ziua Internațională a Radioului și Televiziunii pentru Copii 

(UNICEF, prima duminică din martie); 
- Ziua Naţionala A Bulgariei; 
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- 350 de ani de la nașterea cărturarului umanist secui, Péter BOD 
(22 feb. 1712 – 3 mar. 1769) teolog, figura cea mai 
reprezentativă a istoriografiei maghiare transilvănene în secolul 
al XVIII-lea; 

 
- 115 ani de la nașterea filosofului Mircea VULCĂNESCU (3 mar. 

1904, București - 28 oct. 1952, închisoarea Aiud) economist, 
filolog, publicist, sociolog, teolog și profesor de etică român, 
victimă a represiunii comuniste; 

 
- 115 ani de când Kaiserul Wilhelm al II-lea al Germaniei a 

devenit prima persoană care a înregistrat un document politic 
folosind fonograful lui Thomas Edison, (3 mar. 1904); 

 
- 90 de ani de la nașterea arhimandritului Teofil PĂRĂIAN (Ioan, 

3 mar. 1929, Topârcea, jud Sibiu - 29 oct. 2009, Cluj) duhovnic 
ortodox, autor a numeroase volume precum: Gînduri senine 
(Editura ASAB, București, 2005), Sărbători Fericite! Predici 
la praznice și sărbători (Editura Agaton, Făgăraș, 2005) 
Punctele cardinale ale ortodoxiei (Editura Lumea Credinței, 
București, 2005), Din ospățul credinței (Editura Mitropoliei 
Olteniei, Craiova, 2005) Gîndiți frumos. Convorbiri la ocazii 
speciale (Editura Teognost, Cluj Napoca, 2006) Cum putem 
deveni mai buni. Mijloace de îmbunătățire sufletească. 
Îndrumător ortodox (Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 
2007) Din ospățul credinței.: Răspunsuri la întrebări ale 
credincioșilor (Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2007) 
Să gândim frumos ca să trăim frumos - antologie de cuvinte 
duhovniceșt (Editura Agaton, Făgăras 2012; 

 
- 70 de ani de la începerea „colectivizării”, prin adoptarea, la 2 mar. 

1949, a Legii de expropriere a moşiilor de 50 de hectare şi a 
fermelor-model. Au fost naţionalizate 6.258 de moşii şi 4.456 de 
conace; 

 
- 50 de ani de la testarea avionului CONCORDE, prototipul francez 

001, pe aeroportul Toulouse, 3 mar. 1969, primul vehicul 
comercial care va depăşi bariera sunetului, pe 1 oct. 1969; 
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- 80 de ani de la moartea medicului Dimitrie GEROTA (17 iul. 
1867, Craiova – 3 mar. 1939, București) radiolog și urolog, 
membru al Academiei Române, adescris pentru prima data 
fascia pararenala, care ii poarta astazi numele, în orice tratat de 
urologie contemporan este denumita drept fascia Gerota; 
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- Ziua mondială de rugăciune a femeilor (inițiată de femeile 
palestiniene); 

 
- 230 de ani de la intrarea în vigoare a Constituției SUA, la 4 mar. 

1789; 
 

- 80 de ani de la nașterea dirijorului olandez Bernard HAITINK (4 
mar. 1929, Amsterdam); 

 
- 70 de ani de la nașterea scriitoarei Lucia VERONA (4 mar. 1949, 

Arad) prozatoare și critică; 
 

- 25 de ani de la moartea istoricului Constantin CIHODARU (21 
ian. 1907, Coşeşti-Ivăneşti, jud. Vaslui - 4 mar. 1994, Iaşi) 
profesor la Facultatea de Istorie şi Filozofie a Universităţii ieşene 
din 1950 până în 1973. A condus compartimentul de istorie 
medie din cadrul Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. 
Xenopol între 1952 și1973, decan al Facultăţii de Istorie-
Filosofie (1965-1972); 

 
- 20 de ani de la moartea scriitorului Vlad MUȘATESCU (4 mai 

1922, Pitești - 4 mar. 1999, București) umorist și traducător a 
numeroase cărți pentru copii și adulți, în special parodii 
polițiste; 

 
- 15 ani de la moartea muzicologului Vasile ILIUŢ (12 oct. 1933, 

Rășinari, Sibiu - 4 mar. 2004) 
 

 
5 
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- Ziua Mondială a Eficienţei Energetice; 

 
- 485 de ani de la moartea pictorului italian Antonio ALLEGRI, 

Correggio (3 aug. 1489, Correggio - 5 mar. 1534, Correggio) 
activ în perioada Renașterii, aparținând „școlii din Parma”, a 
dezvoltat arta clarobscurului și a introdus în compoziție noi 
scheme de perspectivă, unul dintre precursorii barocului; 

 
- 170 de ani de la promulgarea, de când Franz Joseph I de 

Habsburg, împăratul Austriei (1848-1916) şi rege al Ungariei 
(1867-1916), a Constituţie (numită „Constituţia din 4 martie”), 
prin care se recunoştea autonomia limitată a Transilvaniei 
(20.II/4.III, 1849) dualismul austro-ungar și o restrângere a 
drepturilor și libertăților românilor; 

 
- 130 de ani de la primul concert susținut de orchestra Societății 

Filarmonice Române, astăzi Filarmonica „George Enescu”, la 5 
mar. 1889 București, ocazie cu care s-a inaugurat Sala de 
concert a Ateneului Român; 

 
- 100 de ani de la publicarea Decretului-lege în România privind 

adoptarea calendarului gregorian, începând de la 1 aprilie 1919 
(stil vechi), care a devenit 14 aprilie (stil nou); 

 
- 80 de ani de la moartea filologului Moses GASTER (17 sep. 1856, 

Bucureşti - 5 mart. 1939, Appleton, Berkshire (Marea Britanie) 
istoric literar şi folclorist, autorul lucrării „Literatura populară 
română”, 1883, prima sinteză în domeniu); după 1885 profesor 
universitar în Anglia; membru al Academiei Române; 

 
- 75 de ani de la începerea Ofensiva Uman–Botoșani a Armatei 

Roșii, 5 martie 1944, în Al Doilea Război Mondial, prin care va 
pătrunde pe teritoriul României; 

 
- 15 ani de la moartea criticul de film Irina COROIU (12 mar. 

1950, Calafat, jud. Dolj – 5 mar. 2004, București) membru în 
UCIN, UNITER, în Juriul Presei Internationale FIPRESCI la 
festivalurile Internationale de Film de la Leipzig, Salonic, Toronto, 
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în 1995 a primit premiul UNITER pentru "cel mai bun critic al 
anului"; 
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- 400 de ani de la naşterea dramaturgului francez Savinien 
CYRANO DE BERGERAC (6 mar. 1619, Paris - 28 iul. 1655, 
Sannois), viața sa aventuroasă, precum și figura originală l-au 
inspirat pe Edmond Rostand în scrierea comediei eroice Cyrano 
de Bergerac (1897); 

 
- 100 de ani de la hotărârea Consiliului Militar interaliat de la Paris 

(Nota Vyx, 6 mar. 1919), privind obligativitatea retragerii 
trupelor maghiare din Transilvania, până la încheierea păcii, 
care va stabili noile graniţe politice; 

 
- 90 de ani de la nașterea biologului Maria CRISTESCU (6 mart. 

1929, Slobozia, jud. Ialomiţa - 22 apr. 2000, Iaşi) cercetător 
ştiinţific la Colectivul de Antropologie al Filialei Iaşi a Academiei 
Române, specialist în domenii precum Antropologia populaţiilor 
contemporane, Ecologia umană, Paleoantropologie şi anatomie 
comparată; 

 
- 80 de ani de la moartea arhiereului şi istoricului literar Miron 

CRISTEA (Ilie, 18 iul. 1868, Topliţa - 6 mar. 1939, Cannes, 
Franţa) primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (1925-
1939), prim-ministru al României (1938-1939), membru al 
Academiei Române; 

 
- 30 de ani de la declarația Ministerului de Externe sovietic, 6 

martie 1989, care a declarat abolirea „doctrinei Brejnev” în 
relațiile cu statele din estul Europei, afirmând că „viitorul 
fiecărei țări est-europene se află în propriile ei mâini” 

 
- 20 de ani de la moartea pictoriţei şi graficienei Tia PELTZ (31 

ian.1923, Bucureşti - 6 mar. 1999, Bucureşti) 
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- 210 ani de la moartea inventatorului francez Jean-Pierre 
François BLANCHARD (4 iul. 1753 – 7 mar. 1809, Haga, 
Olanda) pionier al zborului cu balonul și cu parașuta; 

 
- 140 de ani de la nașterea botanistului, Constantin C. PETRESCU 

(7 mar. 1879, Bârlad, jud. Vaslui - 24 nov. 1936, Şuletea, jud. 
Vaslui) profesor la Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, a realizat un 
voluminos ierbar, care a rămas în posesia Institutului botanic din 
Iaşi, cu denumirea Ierbarul Prof. C.C. Petrescu (4850 coli, 
cuprinzând 1388 taxoni; 

 
- 110 ani de la nașterea actorului de teatru şi cinema Iosif 

LEVEANU (7 mar.1909, Vaslui) a cunoscut consacrarea la 
Teatrul Naţional „M. Eminescu”din Chișinău; 

 
- 80 de ani de la constituirea guvernului prezidat de Armand 

CĂLINESCU (7 mar. 1939 - 21 sep. 1939); 
 

- 15 ani de la moartea medicului Nicolae CAJAL (1 oct. 1919, 
București - 7 mar. 2004, București) microbiolog, senator, 
membru al Academiei Române, președinte al Federației 
Comunităților Evreiești din România; 

 
- 15 ani de la moartea medicului Eugeniu Gh. PROCA (12 

ian.1927, Godeni, jud. Argeş - 7 mar. 2004, București) urolog, 
membru al Academiei Române, a făcut primul transplant renal la 
om în România; 
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- Ziua Naţiunilor Unite pentru Drepturile Femeilor; 
 

- 390 de ani de la nașterea lui Ioan CĂIANU (latinizat Ioannes 
Caioni, 8 mar. 1629, Căianu Mic - 25 apr. 1687, Lăzarea) călugăr 
franciscan din Transilvania, primul autor român de muzică 
cultă, constructor și reparator de orgi, culegător de folclor, 
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gânditor renascentist și precursor al iluminismului; 
 

- 150 de ani de la moartea muzicianului francez Hector BERLIOZ, 
unul dintre corifeii romantismului muzical (11 dec. 1803, La 
Côte-Saint-André, Isère - 8 mart. 1869, Paris); 

 
- 220 de ani de la începutul primei domnii a lui Constantin 

IPSILANTI (1760 Constantinopol - 24 iun. 816, Kiev, Imperiul 
Rus) în Moldova (8 mar. 1799 - 4 iul. 1801, oct. 1806 -nov. 
1806); 

 
- 140 de ani de la nașterea chimistului german Otto HAHN (8 

mar.1879, Frankfurt - 28 iul. 1968, Göttingen) laureat al 
Premiului Nobel pentru chimie (1944), este considerat părintele 
chimiei nucleare și a descoperit elementul toriu; 

 
- 45 de ani de la moartea muzicianului Florin Eftimescu (8 iun. 

1919, București – 8 mar. 1974, Bucureşti) ) compozitor, 
profesor al Conservatorului din București,; 

 

9 
 

- Ziua Deţinuţilor Politici Anticomuniști; 
 

- 160 de ani de la nașterea mareşalului Alexandru AVERESCU, (9 
mar.1859, Ismail, azi Ucraina – 3 oct. 1938, București) om 
politic, a participat la Războiul de independenţă (1877-1878), la 
cel de-al doilea război balcanic (1913), la Războiul de reîntregire 
naţională (a condus bătălia de la Mărăşti din 1917), a fost prim-
ministru (ianuarie - martie 1918) şi ministru în mai multe 
rânduri între anii 1919 şi 1938, membru de onoare al Academiei 
Române; 

 
- 130 de ani de la nașterea poetului Ion BUZDUGAN (9 mar.1887, 

Brînzenii Vechi, Rep. Moldova - 29 ian. 1967, Bucureşti). poet, 
folclorist, publicist, icenţa în drept la Universitatea din Iaşi, 
doctor în economie al Universităţii din Cernăuţi; 
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- 90 de ani de la moartea scriitorului şi folcloristului Theodor 
Dimitrie SPERANŢIA (4 mai 1856, Oneşti, jud. Iaşi - 9 mar. 
1929, Bucureşti) doctor în filosofie şi litere la Universitatea din 
Liege, Belgia, profesor la Facultatea de Litere şi Filosofie al 
Universităţilor din Iași și București, membru al Academiei 
Române; 

 
- 85 de ani de la naşterea cosmonautului rus Iuri GAGARIN (9 

mar. 1934, Smolensk - 27 mar. 1968, Kirzhach) primul om care 
a zburat în spaţiul cosmic, pe 12 aprilie 1961; 

 
- 75 de ani de la moartea zoologului Grigore ANTIPA (27 nov. 

1867, Botoșani - 9 mar. 1944, București) ihtiolog, ecolog, 
oceanolog și profesor universitar, savantul care a renovat total 
Muzeul Național de Istorie Naturală din București care îi poartă 
numele; 
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- 140 de ani de la nașterea filologului Dumitru CARACOSTEA (10 
mar. 1879, Slatina, jud. Olt -2 iun. 1964, Bucureşti) stilistician, 
folclorist, teoretician, istoric şi critic literar, a colaborat la „Viaţa 
românească”, „Convorbiri literare”, membru al Academiei 
Române;  

 
- 90 de ani de la nașterea sculptoriței Lucreția Dumitrașcu 

FILIOREANU (10 mar. 1929 in satul Volovăt, jud. Suceava) a 
studiat la Academia de Arte Frumoase din Iași, la clasa 
profesorului Ion Irimescu, membră a Uniunea Artiștilor Plastici 
din România;  

 
- 90 de ani de la debutul lui Nicolae IORGA la Societatea de 

Difuziune Radiotelefonică din România, șirul prezenţelor sale la 
microfon a dat viaţă volumului „Sfaturi pe întuneric”; 

 
- 65 de ani de la nașterea muzicienei Saviana DIAMANDI (10 

mar. 1954, București) muzicolog şi compozitoare, profesor 
universitar la Facultatea de Teologie din Constanţa, Premiul 
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Academiei Române în 1994; 
 

- 50 de ani de la moartea compozitorului Emil Scarlat SKELETTI 
(28 sep. 1888, Galați - 10 mar. 1969, Roma) general, cu studii 
muzicale în particular la Galaţi şi la Iaşi, în paralel cu cariera 
militară, membru al Società italiana degli autori ed editori din 
Roma şi al Societăţii Compozitorilor Români; 

 
- 15 ani de la moartea poetului Mihai URSACHI (17 feb. 1941, 

Strunga, jud. Iaşi - 10 mar. 2004, Iaşi) membru al Uniunii 
Scriitorilor din România. A debutat editorial, în 1970, cu volumul 
Inel cu Enigmă, urmat de: Missa Solemnis (1971), Poezii 
(1972), Poemul de purpură şi alte poeme (1974), Diotima 
(1975), Marea Înfăţişare (1977), Zidirea şi alte povestiri 
(1978, ediţia a II-a revăzută, 1990), Poezii (1996) şi altele. 
Opera sa poetică a fost adunată în volumele antologice: Nebunie 
şi lumină (1999), Inel cu Enigmă (2002). A fost distins cu 
Premiul Academiei Române (1979), Premiul Uniunii Scriitorilor 
din România, Premiul Mihai Eminescu etc. A fost director al 
Teatrului Naţional din Iaşi, secretar al Asociaţiei Scriitorilor din 
Iaşi; 
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- Ziua Europeană a Victimelor Terorismului; 
 

- 475 de ani de la naşterea poetului italian Torquato TASSO (11 
mar. 1544, Sorrento – 25 apr. 1595, Roma) reprezentant al 
Renașterii, cea mai cunoscută operă a sa este epopea în versuri 
"La Gerusalemme liberata" („Ierusalimul eliberat”, 1581; 

 
- 135 de ani de la nașterea muzicianului Ion CROITORU (11 mar. 

1884, com. Bogza, jud. Buzău - 21 iul. 1972, Bucureşti) 
compozitor şi profesor la Academia de muzică religioasă din 
Bucureşti (1933-1939), dirijor la Societatea „Cântul nostru” din 
Bucureşti (1937-1939) şi la Corul Radio din Bucureşti (1941-
1945); 
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- 90 de ani de la nașterea economistului şi istoricului Constantin 
Th. BOTEZ (11 mar. 1929, Bacău - 21 feb. 1992, Iaşi) profesor 
la la Facultatea de Ştiinţe economice din Iaşi, a publicat studii şi 
articole în diverse revist, p recum și volume precum Cronica 
Cotnarilor (1971, în colaborare), Epopeea feroviară 
românească (1978, în colaborare), Pagini uitate de cultură 
economică (1983), Bolta Rece. 1786-1986 (1988); 

 
- 65 de ani de la decizia Guvernului comunist de a emite HCM 

nr.337, din 11 martie 1954, prin care erau desființate coloniile 
de muncă, eliberând o mare parte dintre deținuții politici; 

 
- 15 ani de la „atentatul de la Madrid”, act terorist asupra unui tren, 

11 mar. 2004, soldat cu un număr impresionant de victime: 200 
de oameni au murit, printre ei aflîndu-se şi 16 români, alte 1500 
de persoane au fost rănite; 

 
- 5 ani de la decizia Federației Ruse de a anexat Republica 

Autonomă Crimeea, parte a statului independent Ucraina, în 
urma unui referendum ilegal organizat în prezența armatei ruse 
(11 mar. 2014); 
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- 195 de ani de la nașterea fizicianului german Gustav Robert 
KIRCHHOFF (12 mar. 1824, Königsberg - 17 oct. 1887, Berlin) a 
descoperit legile circuitelor electrice care îi poartă numele. A 
descoperit (împreună cu Robert Wilhelm Bunsen) elementele 
chimice cesiu (1860) și rubidiu (1861); 

 
- 195 de ani de la punerea în vânzare a primelor sticle de Coca-

Cola. De la sucul servit în pahar, s-a ajuns la îmbutelierea 
băuturii care și-a dobândit în acest fel faima; 

 
- 105 ani de la deschiderea primei expoziţii personale a 

sculptorului Constantin BRÂNCUŞI la New York (12 martie – 1 
aprilie 1914) în cadrul Photo Secession Gallery, fiind expuse opt 
opere de artă lucrate în marmură, lemn şi bronz; 
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- 85 de ani de la nașterea lingvistei Maria MANOLIU-MANEA (12 

mar. 1934, Galați) specialistă în romanistică; stabilită în SUA 
(din 1979) membru de onoare al Academiei Române; 

 
- 55 de ani de la nașterea publicistei Alina MungiuPippdi (12 

mar. 1964, Iași) profesor la la Facultatea de Ştiinţe politice din 
Berlin, a publicat studii şi articole împotriva corupției; 

 
- 30 de ani de la ceremonia prin care s-a marcat intrarea în NATO 

a Poloniei, Cehiei şi Ungariei (la Independence, statul Missouri, la 
Biblioteca „Harry Truman”(12 mar. 1999); 

 
- 20 de ani de la moartea muzicianului Sir Yehudi MENUHIN (n. 

22 apr. 1916, New York - 12 mar. 1999, Berlin) celebru violonist 
și dirijor, elev al lui George Enescu, membru de onoare din 
străinătate al Academiei Române; 

 

13 
 

- 85 de ani de la „nașterea”, în studiourile Walt Disney, la 13 mar. 
1934, a celebrului personaj de desen animat Donald Duck, care 
a debutat în filmul “The little hen”, la 9 iun. 1934. În anul 1943, 
Donald devine, cu adevărat un star şi primeşte Premiul Oscar 
pentru rolul din The Fuerhrer’s Face; 

 
- 80 de ani de la nașterea scriitorului Dragomir HOROMNEA (13 

mart. 1939, com. Vlădeni, jud. Botoşani) prozator, dramaturg, 
publicist, redactor la mai multe periodice bucureştene: Viaţa 
studenţească, Scânteia tineretului (1971-1979),, România liberă 
(1984-1990), Adevărul (1990) a publicat și în presa ieșeană la 
Flacăra Iaşului și Iaşul literar; 

 
- 40 de ani de la moartea medicului Scarlat LONGIN (12 aug. 

1899, Dofteana, Bacău - 13 mar. 1979, București) membru al 
Academiei Române, a numeroase societăţi de dermatologie 
(Franţa, Italia, SUA, Suedia etc.) vicepreşedinte al Asociaţiei 
dermatologilor de limbă franceză (Paris); 
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- 5 ani de la moartea pedagogului George VĂIDEANU (26 iun. 

1924, Podu-Iloaiei, jud.Iaşi - 13 mar. 2014, București), profesor 
universitar la Catedra de Pedagogie a Universităţii Alexandru 
Ioan Cuza din Iaşi, director al Institutului de Ştiinţe Pedagogice 
din Bucureşti (1967-1973) şef al secţiei „Structuri şi conţinuturi 
ale educaţiei preuniversitare” al Centrului UNESCO din Paris 
(1973-1980), Secretar General al Comisiei Naţionale Române 
pentru Unesco (1992); 

 
14 

 
- Ziua Mondială a Numărului „Pi” (Pi Day); 

 
- 215 ani de la naşterea compozitorului austriac Johann 

STRAUSS - tatăl (14 mar. 1804, Viena - 25 sep. 1849, Viena), 
faimos pentru valsurile sale; 

 
- 165 de ani de la nașterea poetului Alexandru M. MACEDONSKI 

(14 mar. 1854, București - 24 nov. 1920, București) prozator, 
dramaturg, șef de cenaclu literar, publicist; 

 
- 140 de ani de la naşterea fizicianului american Albert EINSTEIN 

(14 mar. 1879, Ulm, Germania - 18 apr. 1955, Princeton, New 
Jersey) autor al teoriei relativităţii, Premiul Nobel pentru fizică 
în 1921; 

 
- 120 ani de la naşterea prozatorului şi gazetarului Mircea 

DAMIAN (pseudonimul lui Constantin Matușa, 14 mar. 1899, 
comuna Izvoru. Jud. Olt - 16 iun.1948, București); 

 
- 100 de ani de la naşterea scriitorului Alexandru PALEOLOGU 

(14 mar. 1919, Bucureşti - 2 sep. 2005, Bucureşti),, eseist, critic 
literar, politician şi diplomat; 
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15 
 

- Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor; 
- Ziua Mondială a Numărului „Pi” (Pi Day); 
- Ziua Internațională Împotriva Violenței Poliției; 
- Ziua națională a Republicii Ungaria; 
- Ziua Maghiarilor de Pretutindeni; 
- Hōnen Matsuri, festival japonez al fertilității; 

 
- 155 de ani de la naşterea bacteriologului german Emil Adolf von 

Behring (15 mar. 1854, Hansdorf 31 mar. 1917, Marburg) a 
descoperit, împreună cu japonezul Kitasato Shibasaburo, serul 
antitetanic., a primit în anul 1901 premiul Nobel pentru 
medicină; 

 
- 170 de ani de la moartea lingvistului german Karl BRUGMANN 

(16 mar. 1849, Wiesbaden – 29 iun. 1919, Leipzig) unul dintre 
întemeietorii Şcolii neogramatice, s-a afirmat ca specialist în 
gramatica comparată a limbilor indo-europene; 

 
- 130 de ani de la înfiinţarea Agenţiei Telegrafice a României, 

prima agenţie de presă a statului român, actuala agenţie de presă 
AGERPRES este continuatoarea acesteia (15/27 mar. 1889); 

 
- 120 de ani de la premiera piesei istorice “Cezar si Cleopatra” de 

George Bernard Shaw, 15 mar. 1899; 
 

- 70 de ani de la moartea scriitorului Gheorghe BRĂESCU (29 ian. 
1871, Iaşi - 15 mar. 1949, Bucureşti) general, prozator, umorist, 
cu subiecte din viața militară; 

 

16 
 

- 180 de ani de la naşterea poetului francez Sully PRUDHOMME 
(16 mar. 1839, Paris - 7 sep. 1907,Châtenay-Malabry) primul 
laureat al prestigiosului premiu Nobel pentru Literatură, a 
primit distincţia pe 10 dec. 1901; 
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- 135 de ani de la nașterea scriitorului rus Aleksandr BELEAEV 
(16 mar. 1884, Smolensk - 6 ian. 1942, Saint Petersburg) 
considerat părintele literaturii științifico-fantastice ruse, 
creatorului capodoperelor Omul-amfibie, Capul Profesorului 
Dowell sauTraficantul de aer; 

 

17 
 

- Ziua naţională a IRLANDEI; 
 

- 200 de ani de la nașterea scriitorului şi omului politic Alecu 
RUSSO (17 mar. 1819, Străşeni, jud. Lăpuşna - 5 feb. 1859, Iaşi), 
reprezentant al generaţiei paşoptiste,a militat pentru realizarea 
Unirii Principatelor Române, alături de Mihail Kogălniceanu şi 
Vasile Alecsandri; 

 
- 100 de ani de la nașterea scriitorului şi traducătorului Theodor 

M. STOENESCU (23 sep. 1860, Brăila – 17 mar. 1919, București) 
 

- 55 de ani de la moartea scriitorului Al[exandru]. 
O[svald].TEODOREANU (Păstorel) (30 iul. 1894, Dorohoi – 17 
mar. 1964, București, unele surse indică 14 sau 15 mar.), 
epigramist, poet, eseist şi traducător; fratele scriitorului Ionel 
Teodoreanu; 

 
- 25 de ani de la moartea scriitorului Liviu CĂLIN (10 sep. 1930, 

Craiova - 17 mar. 1994, București) poet, critic și istoric literar; 
 

18 
 

- 120 de ani de la naştere actorului de teatru şi film Ion 
FINTEŞTEANU (18 mar. 1899, București - 21 oct. 1984, 
București) membru de onoare al Teatrului National din 
Bucuresti (1921-1984), profesor universitar la Facultatea de 
Teatru din cadrul Institutului de Artă Teatrală București; 

 
- 90 de ani de la moartea folcloristei Elena SEVASTOS (16 mai 

1864, Cucorăni, jud. Botoşani - 18 mar. 1929, Chişinău) a cules şi 
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publicat numeroase doine, balade, anecdote, strigături, snoave şi 
poveşti populare. Studiul istorico-etnografic comparativ Nunta 
la români (1889), a fost premiat de Academia Română. A fondat, 
la Iaşi, revista de literatură şi folclor Rândunica (1893); 

 
- 10 de ani de la moartea scriitorului Barbu BREZIANU (18 mar. 

1909, București - 14 ian. 2008, București) istoric și critic de artă, 
recunoscut pentru studiile sale de brâncușiologie, autorul primei 
monografie a lucrărilor realizate de sculptorului în țară; 

 

19 
 

- 210 ani de la nașterea scriitorul rus Nikolai GOGOL (19./31 
mar. 1809, Velyki Sorochyntsi - 4 mar. 1852, Moscova ) 
dramaturg şi prozator NOTĂ: alte surse menţionează ca dată a 
naşterii 1apr. 1809; 

 
- 95 ani de la nașterea chimistei Maria BREZEANU (19 mar. 

1924, Râșnov, jud.Brașov - 19 apr. 2005, București) fondatoare a 
şcolii româneşti de chimie a combinaţiilor complexe 
polinucleare; membru al Academiei; 

 
- 50 de ani de la moartea pianistei şi profesoarei Florica 

MUSICESCU (21 mai 1887, Iaşi - 19 mar. 1969, Bucureşti) fiica 
marelui dirijor şi compozitor ieşean Gavriil Musicescu (1847-
1903), bucurându-se de preţuirea unor mari muzicieni ai 
veacului, de la G. Enescu la Yehudi Menuhin, una dintre 
întemeietoarele şcolii pianistice româneşti, a fost răsplătită cu 
titlurile de Profesor emerit şi Artist emerit; 

 
- 40 ani de la moartea lui Alexandru DIMA (17, oct. 1905 

estetician., Turnu Severin – 19 mar. 1979, Bucureşti), 
comparatist, critic literar, conducătorul Catedrei de Estetică 
Literară la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din Iaşi, 
din 1948, până în 1966, directorul Institutului de Istorie şi 
Teorie Literară „G. Călinescu” (1967 şi 1973), membru al 
Academiei Române; 
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20 
 

- Sărbătoarea mozaică Purim (începe seara după, asfinţitul 
soarelui); 

- Ziua Internaţională a Francofoniei; 
- Ziua Internaţională a Presei Libere; 
- Ziua Mondială a Teatrului pentru Copii și Tineret; 
- Ziua Internațională a Fericirii; 
- Ziua Mondială a Sănătății Orale; 

 
- 125 de ani de la moartea omului politic maghiar Lajos 

KOSSUTH (19 sep. 1802, Monok, Ungaria - 20 mar. 1894, 
Torino) publicist, revoluționar, guvernator de facto al Ungariei 
în timpul Revoluției de la 1848; 

 
- 60 de ani de la nașterea sopranei Felicia FILIP (20 mar. 1959, 

Slatina, jud. Olt) a cântat la Royal Opera House Covent Garden în 
Londra, la Statsoper în Viena; 

 

21 
 

- Sărbătoarea mozaică Purim (a doua zi); 
- Ziua mondială a teatrului de păpuși; 
- Ziua Internațională a Poeziei; 
- Ziua internațională a copiilor străzii; 
- Ziua internațională a Sindromului Down; 
- Ziua internațională de luptă pentru eliminarea discriminării 

rasiale; 
- Ziua internațională a pădurilor; 
- Ziua Europeană a Muzicii Vechi (ziua de naștere a 

compozitorului Johann Sebastian Bach și începutul primăverii 
astronomice); 

 
- 215 de ani de la intrarea în vigoare, în Franța a Codului civil „a 

lui Napoléon”, la 21 martie 1804, care, alături de codul 
comercial (1808) și de cel penal (1810), reprezintă baza 
juridică a noilor relații burgheze; 
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- 180 de ani de la nașterea muzicianului rus Modest Petrovici 
MUSORGSKI (21 mar. 1839, Karevo - 28 mar. 1881, Sankt 
Petersburg), compozitor, a devenit cunoscut prin operele sale 
muzicale pentru pian; 

 
- 135 de ani de la moartea omului politic Constantin A. 

CREŢULESCU (22 mai 1809, Bucureşti - 21 mar. 1884, 
Bucureşti) preşedinte al Comitetului Unirii de la Bucureşti 
(1857) deputat şi secretar în Divanulul ad-hoc, prim-ministru al 
României, membru al Academiei Române; 

 
- 100 ani de la proclamarea Republicii Sovietice Ungaria, 21 mar. 

1919, care devenea prima guvernare comunistă formată în 
Europa după Revoluția din Octombrie din Rusia; 

 
- 35 de ani de la moartea actoriței Margareta BACIU (6 iun. 1899, 

Iași – 21 mar. 1984, Iași) una dintre cele mai cunoscute voci ale 
teatrului la microfon, sute de roluri la Teatrul Național ”Vasile 
Alecsandri”, multe alături de partenerul de viață, Miluță 
Gheorghiu; 

 

22 
 

- Ziua Mondială a Poeziei (UNESCO); 
- Ziua Mondială a Apei; 
- Ziua Internaţională a Copiilor Străzii; 
- Ziua Internaţională de Combatere a Insomniei; 
- Ziua Internaţională pentru Eliminarea tuturor Formelor de 

Rasism şi Discriminare (O.N.U.); 
- Ziua Internaţională a Sindromului Down; 
- Ziua Mondială a Marionetei; 
- Ziua Mondială a Apei; 
- Ziua Psihoeducației (România); 

 
- 185 de ani de la numirea lui Mihail STURZA, în calitate de domn 

al Ţării Moldovei, de către Poarta Otomană (22 mar. 1834); 
 

- 130 de ani de la nașterea chimistei Margareta Poni (22 
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mar.1889, la Iaşi - 12 septembrie 1973, Iași) fiică a savantului 
Petru Poni (1841 - 1925) şi a poetei Matilda Cugler-Poni (1851 – 
1931) profesor la Universitate, cât şi la Institutul Politehnic din 
Iaşi. s-a numărat printre fondatorii Filialei din Iaşi a Academiei 
Române (1949) şi a Institutului de Chimie Macromoleculară 
„Petru Poni”; 

 
- 70 de ani de la nașterea poetei Ana Viorica COZAN (22 mar. 

1949, Suceava) bibliotecară a Universităţii Tehnice Gh. Asachi 
din Iaşi, a publicat volumele: Întâlnirea cu mine (1982); 
Privilegiul surâsului (1987); Durata surâsului (1997); 

 
- 20 ani de la moartea actorului Valentin IONESCU, (25 sep. 1932, 

Ploieşti - 22 mar. 1999, Iaşi) pe scena Teatrului Naţional V. 
Alecsandri din Iaşi timp de peste patru decenii, întruchipând 
peste 100 de personaje,a evoluat cu aceeaşi dezinvoltură în 
tragedie, comedie, basm şi feerie; 

 
- 20 ani de la moartea lui Valeriu CRISTEA (15 ian.1937 Arad – 

22 mar.1999 București) critic si istoric literar; 
 

23 
 

- Ziua Internaţională a Meteorologiei; 
 

- 125 de ani de la moartea istoricului Theodor CODRESCU (1 apr. 
1819, Iaşi - 23 mar. 1894, Iaşi) publicist, membru al Academiei 
Române, autorul colecţii de documente Uricariul, participant la 
Revoluţia de la 1848, a înfiinţat tipografia Buciumul Român, 
unde, la 3 iulie 1850, apărea cunoscuta gazetă unionistă 
Zimbrul; 

 
- 105 ani de la nașterea muzicianului George SBÂRCEA (23 mar. 

1914 Toplița - 27 iul. 2005, București) muzicolog, compozitor și 
de lider de orchestră itinerantă, decorat cu Legiunea de Onoare, 
în 1938, la Paris, de generalul Charles de Gaulle; 

 
- 80 de ani de la nașterea poetului Petru ARUȘTEI (23 mar. 1939, 
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Podu Iloaiei jud. Iași - 17 aug. 1984, Iași) antologia operei sale 
poetice – Moarte și renaștere. Supraviețuire. cu un Memorial 
de Cezar Ivănescu si un Eseu de Ioan Constantinescu, Edit. 
Institutul European, Iași, 1994, premiată de Uniunea Scriitorilor; 

 
- 30 de ani de la moartea scriitorului Ilie DAN (11 sep.1938, 

Pârteştii de Jos, jud. Suceava - 23 mar. 2014, Iași) critic şi istoric 
literar,poet, editor şi traducător, membru al Uniunii Scriitorilor 
din România, profesor la Facultatea de Filologie, Iaşi, a publicat 
volumele : Contribuţii (1978), Toponimie şi continuitate în 
Moldova deNord (1980), Confluenţe (1980), Cumpăna 
gândului, versuri (1981), I.I.Mironescu, monografie (1982), 
Contribuţii la istoria limbii române (1983), Semnul zăpezii, 
versuri (1985), Furtuna unui anotimp, versuri (1989), Anton 
Pann, monografie (1990), Orga inimii, versuri (2000), Paşii 
memoriei (2001), Numele de locuri în limba română (2002), 
Altfel de martori (Iaşi, Vasiliana’98, 2002), Draperia de ceaţă 
(Iaşi, Vasiliana’98, 2003), Probleme de filologie (Iaşi, Timpul, 
2003), Popas printre oameni şi cărţi (Iaşi, Vasiliana’98, 
2004), Cascade, versuri (Iaşi, Vasiliana’98, 2005), Insula 
mirărilor, versuri (Iaşi, Vasiliana’98, 2005), Clopotul din 
iarbă, versuri (Botoşani, Quadrat, 2005),; 

 

24 
 

- Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei (O.M.S.); 
 

- 185 de ani de la numirea lui Mihail STURDZA ca domn în 
Moldova și a lui Alexandru GHICA în Valahia, de către Poarta 
Otomană, primii domni regulamentari după epoca fanariotă; 

 

25 
 

- (†) Buna Vestire calendarul creștin ortodox și romano-catolic; 
- Ziua Naţionala A Republicii Elene; 
- Ziua Poliţiei Române; 
- Ora Pământului; 
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- 70 de ani de la Adunarea Scriitorilor din 25 mar. 1949, în care 
Societatea Scriitorilor Români fuzioneaza cu Societatea Autorilor 
Dramatici și cu Uniunea Scriitorilor Maghiari din România și lua 
ființă Uniunea Scriitorilor din România. Mihail Sadoveanu era 
ales președinte de onoare al Uniunii Scriitorilor, iar Zaharia 
Stancu, președinte activ. Noua instituție își constituie filiale la 
Cluj, Iași, Timișoara, Târgu Mures și Brașov; 

 

26 
- Ziua Internaţională a Luptei împotriva Epilepsiei „Purple Day” 

(O.M.S.); 
 

- 160 de ani de la deschiderea Conferinţei de la Paris a 
reprezentanţilor Puterilor garante pentru analiza dublei alegeri a 
lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei şi Ţării 
Româneşti, recunoscute la 25 aug./ 6 sep.1859, data încheierii 
Conferinţei; 

 
- 150 ani de la nașterea filologului Gustav Oswald KISCH (26 mar. 

1869, Bistrița - 1 iun. 1938, Cluj) teolog evanghelic sas, membru 
al Academiei Române, autorul teoriei identităţii graiului 
bistriţean cu cel luxemburghez şi, deci, a emigrării saşilor din 
restrânsa regiune Mosela (Luxemburg) în Transilvania; 

 
- 125 de ani de la nașterea cântăreței Viorica URSULEAC (26 mar. 

1894, Cernăuți, Bucovina - 22 oct. 1985, Ehrwald, Tirol) soprana 
favorită a lui Richard Strauss, care a numit-o "die treueste aller 
Treuen" ("cea mai fidelă dintre fidele") a cântat în premierele a 
patru dintre operele sale: Arabella(1933), Friedenstag (pe care 
a dedicat-o ei, 1938), Capriccio (1942), Die Liebe der 
Danae(1944); 

 
- 20 de ani de la moartea tenorului Dorin TEODORESCU (15 iul. 

1943, Timișoara - 26 mar. 1999, București ) profesor de canto al 
Universității de Muzică din București și director al Teatrului de 
Operetă din București; 
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- Ziua Unirii Basarabiei cu România (27 mar. 1918); 
- Ziua Internaţională a Teatrului; 
- Ziua solidarității artiștilor; 

 
- 120 de ani de la prima legătură telegrafică fără fir între Anglia și 

Franța, realizată de Guglielmo Marconi la 27 mar. 1899; 
 

- 80 de ani de la moartea scriitorului Gheorghe Gh. NĂDEJDE (30 
mai1857, Vlăsineşti, jud. Botoşani - 27 mar. 1939, Iaşi) profesor, 
membru al Cercului socialist ieşean, cu rol deosebit la apariţia şi 
afirmarea revistei Contemporanul (1881); 

 
- 40 de ani de la moartea omului politic comunist Ioan MANCIUC 

(25 iul. 1929, com. Alexandru Ioan Cuza, jud. Iași - 27 mar. 1979, 
București) prim-secretar (1965-1979) și primar al municipiului 
Iași în perioada 1970 – 1979; 

 
- 25 de ani de la moartea filosofului Alexandru TĂNASE (27 nov. 

1923, Feredeni-Deleni, jud. Bacău - 27 mar.1994, Bucureşti) 
eseist, autor al volumelor: Introducere în filosofia culturii, 
Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968, Cultură şi umanism, Iaşi, 
Editura Junimea, 1973, Cultură şi religie, Bucureşti, Editura 
Politică, 1973, Dialoguri despre umanism, Bucureşti, Editura 
Albatros, 1976, Cultură şi civilizaţie, Bucureşti, Editura Politică, 
1977, Lucian Blaga – filosoful poet, poetul filosof, Bucureşti, 
Editura Cartea Românească, 1977; 

 

28 
 

- 160 de ani de la nașterea medicului Emil PUŞCARIU (28 mar. 
1859, Veneţia de Jos, jud. Braşov - 3 nov. 1928, Iaşi) neurolog, 
fondatorul şi conducătorul Institutului Antirabic din Iaşi (1891); 
 

- 75 de ani de la moartea chimistului Petru BOGDAN (3 feb. 1873, 
Cozmeşti-Mirosloveşti, jud. Iaşi, 28 mar. 1944, Mediaş, jud. Sibiu) 
membru al Academiei Române, este considerat întemeietorul 
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şcolii de chimie-fizică, a publicat în patru volume, primul Curs 
de chimie fizică (1921) din România; 

 
- 70 de ani de la moartea muzicianului Grigoraș DINICU (3 apr. 

1889, București - 28 mar. 1949, București) violonist virtuoz și 
compozitor de origine romă, care s-a impus printr-o manieră 
deosebită de interpretare a vechilor piese muzicale din 
repertoriul lăutăresc, prin sobrietatea stilului său individual și 
prin tehnica instrumentală excepțională. Este cunoscut în toată 
lumea mai ales pentru compoziția sa din 1906, Hora staccato; 

 
- 65 de ani de la nașterea scriitorului Liviu CANGEOPOL (28 mar. 

1954, Iași) jurnalist și disident, stabilit în S.U.A; 
 

- 25 de ani de la moartea dramaturgului Eugen IONESCU (26 nov. 
1909, Slatina - 28 mar. 1994, Paris) membru al Academiei 
Franceze, este considerat întemeietorul teatrului absurdului; 

 
29 

 
- 220 de ani de când Legislativul statului New York adoptă legea 

privind abolirea sclaviei în mod gradual (29 mar. 1799 ); 
 

- 65 de ani de la nașterea juristului Augustin ZEGREAN (29 mar. 
1954, Sânmartin, Cluj) parlamentar, în 17 iun. 2010 a fost ales 
președinte al Curții Constituționale a României; 

 
- 30 de ani de la trecerea la Domnul a monahului Nicolae 

STEINHARDT,, scriitor, publicist, critic literar şi eseist 
(călugărul Nicolae, 29 iul. 1912, Pantelimon, Ilfov - 29 mar. 
1989, m-rea Rohia) celebru pentru volumul JURNALUL 
FERICIRII; 

 
- 15 ani de la momentul la care România a devenit membră cu 

drepturi depline a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord 
(NATO); 
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30 
 

- Ora Pământului (Earth Hour) eveniment mondial marcat prin 
stingerea luminii la ora locală, 20:30, ultima sâmbătă din luna 
martie); 

 
- 175 de ani de la naşterea poetului francez Paul VERLAINE (30 

mar. 1844, Metz – 8 ian. 1896, Paris) reprezentant al 
simbolismului european;  

 
- 120 de ani de la moartea omului politic Lascăr CATARGIU 

(Lascăr Catargi 1 nov. 1823, Iași - 30 mar. 1899, București) 
conservator unionist, prim ministru al României; 

 
- 105 de ani de la nașterea comparatistului George HANGANU (30 

mar. 1914, Buzău - 8 iul. 1994, București) istoric literar profesor 
la Universitatea București, autorul volumelor: Doi poeti 
vizionari. Bucuresti, 1936; Introducere in gindirea poetica 
franceza moderna, Interferente si peisaje literare franceze;  

 
- 85 de ani de la moartea botanistului Marcel BRÂNDZĂ (1 mar. 

1868, Iași - 30 mar. 1934, Bucureşti), nepot al savantului 
Dimitrie Brândză (1846-1895), fondatorul ştiinţei botanice din 
România, şi-a luat doctoratul la Paris, în 1891, a devenit 
conferenţiar la Facultatea de Farmacie din Bucureşti, iar din 
1927 conservator al ierbarului de criptogame aparţinător 
Institutului Botanic din Capitală; 

 
- 55 de ani de la moartea sculptorului Vladimir FLOREA (3 oct. 

1922, Corlata, jud. Suceava - 30 mar. 1984, Iaşi), studii la 
Academia de Arte Frumoase din Iași, profesor Ion Irimescu, 
membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, profesor la 
Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, dintre lucrările 
sale, destinate a fimonumente publice, în iași sunt: Horia, Cloşca 
şi Crişan, Vasile Alecsandri, N.N. Tonitza; 

 
- 90 de ani de la nașterea sopranei Magda IANCULESCU (30 mar. 

1929, Iași - 16 mar. 1995, București) cu o notorietate 
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internațională, laureată a concursurilor internaționale din 
București, Praga și Varșovia; 

 

31 
 

- 210 ani de la nașterea scriitorului rus Nikolai Vasilievici 
GOGOL (31 mar. 1809 - 4.mar. 1852); 

 
- 130 de ani de la inaugurarea oficială a Turnului Eiffel, Paris, 31 

mar. 1889; 
 

- 40 de ani de la nașterea regizorului de film Cristian NEMESCU 
(31 mar. 1979, Bucureşti – 24 aug. 2006, București) filmul său 
California Dreamin a primit premiul Un certain regard la a 60-
a ediţie a „Festivalului de la Cannes”, a mai câştigat peste 20 de 
premii, printre care Marele Premiu la „NYU International Student 
Film Festival” din New York, Premiul Special al Juriului la 
„Bruxelles Short Film Festival” din Belgia, Public’s Choice la 
„Milano Film Festival” din Italia, Premiul Publiculuila 
„Internationale Grenzland Filmtage Festival” din Germania; 

 
- 10 ani de la moartea actriței Marga BARBU (24 feb. 1929, in 

Ocna Sugatag, Maramureș -31 mar. 2009, București ) a jucat în 
filme precum : Haiducii' (1966), 'Razbunarea haiducilor' (1968), 
'Saptamana nebunilor' (1971), 'Haiducii lui Saptecai” 
"Domnisoara Aurica"; 

 
- 5 ani de la moartea poetului Mircea POPOVICI (21 apr. 1923, 

Bucureşti - 31 mar. 2014, Iași) a absolvit Liceul militar din Iaşi 
(1934-1942), Facultatea de Drept din Bucureşti (1942-1947), 
Institutul Politehnic din Iaşi (1954-1958). Ofiţer (1945-1954), 
şef laborator la Facultatea de Construcţii a Institutului Politehnic 
din Iaşi (1959-1963), inginer proiectant la Institutul de 
Proiectări Iaşi (1963-1986). volumul de versuri Izobare (1946) 
obţine Premiul Fundaţiilor Regale; a publicat volumele: Licenţe 
emotive (Iaşi, Junimea, 1987), Tempera (Bucureşti, Cartea 
Românească, 1988), Paletă de amurg (Iaşi, Junimea, 1991) 
pentru care a obţinut Premiul Asociaţiei Scriitorilor Iaşi (1991); 
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APRILIE 
1 

 
- Ziua Internaţională a Păsărilor; 
- Ziua Mondială a Păcălelilor; 
- Ziua Naţională de cinstire a memoriei românilor – victime ale 

masacrelor de la Fântâna Albă și alte zone; 
 

- 235 de ani de la audienţa lui HOREA (conducător al răscoalei 
populare din 1784-1785) la împăratul Iosif al II-lea, al 
Imperiului Habsburgic, pentru a-i prezenta situaţia ţărănimii 
din Transilvania, autorităţile au refuzat să dea satisfacţie 
revendicărilor; 

 
- 210 ani de la nașterea scriitorul rus Nikolai GOGOL (1 apr. 

1809, Velyki Sorochyntsi - 4 mar. 1852, Moscova ) NOTĂ: alte 
surse menţionează ca dată a naşterii 19/31.mar. 1809; 

 
- 200 de ani de la nașterea istoricului Theodor CODRESCU (1 apr. 

1819, Iaşi - 23 mar. 1894, Iaşi) publicist, membru al Academiei 
Române, autorul colecţii de documente Uricariul, participant la 
Revoluţia de la 1848, a înfiinţat tipografia Buciumul Român, 
unde, la 3 iulie 1850, apărea cunoscuta gazetă unionistă 
Zimbrul; 

 
- 160 de ani de la recunoașterea oficială a dublei alegeri a lui 

Alexandru Ioan CUZA ca domn al Munteniei şi Moldovei, de 
către Franţa, Marea Britanie, Rusia, Prusia şi Regatul Sardiniei, 
în cadrul Conferinţei reprezentanţilor puterilor garante de la 
Paris (1/13 apr. 1859); 

 
- 150 de ani de la întemeierea, la Bucureşti, la 1 apr. 1869, a 

cercului literar cu preocupări folclorice Orientul, în care a activat 
Mihai EMINESCU; 

 
- 115 ani de la aderarea România la Convenţia internaţională de la 

Berna, cu privire la unitatea tehnică a drumurilor de fier; 
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- 100 de ani de la introducerea în România a Calendarului 
Gregorian (calendarul de stil nou), 1 aprilie 1919 a devenit 14 
aprilie; 

 
- 80 de ani de la nașterea profesorului şi regizorului de teatru 

Cătălin NAUM (1 apr. 1939, București - 9 mai 2013, București) 
mentor al Teatrului studențesc „Podul” din București, care a 
educat generații întregi de mari actori;  

 
- 60 de ani de la nașterea fotbalistului Helmuth DUCKADAM (1 

apr. 1959, Semlac, jud. Arad), preşedinte al FC Steaua Bucureşti 
(din 2010) portar al echipei de fotbal Steaua Bucureşti, 
câştigătoare, în 1986, a Cupei Campionilor Europeni, cel care a 
apărat patru lovituri consecutive de la 11 metri executate în 
finală de spaniolii de la FC Barcelona, intrând în „Guiness Book”; 
 

- 25 de ani de la moartea fotografului francez Robert DOISNEAU 
(14 apr. 1912, Gentilly - 1 apr. 1994, Montrouge) pionier al foto 
– jurnalismului; 

 

2 
 
 

- Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii (ziua de naştere a 
scriitorului Hans Christian Andersen); 

- Ziua NATO; 
 

- 185 de ani de la nașterea sculptorul francez Frédéric Auguste 
BARTHOLDI (2 apr. 1834, Colmar - 5 oct. 1904, Paris) autorul 
statuii „Libertăţii”, oferită în dar de statul francez SUA cu ocazia 
aniversării, în 4 iulie 1876, a 100 de ani de la declararea 
independenţei Statelor Unite ale Americii, (unele surse dau ca 
dată a naşterii 2 aug. 1834); 

 
- 180 de ani de la apariția, la Iaşi, până la 24.iun./6 iul.1851, sub 

conducerea lui Gheorghe ASACHI, a periodicului „Foaia 
sătească a Prinţipatului Moldovii”, cu suplimente consacrate 
agriculturii, industriei şi negoţului (2/14, apr. 1839); 



82 

 
- 110 ani de la moartea Doamnei Elena CUZA (17.iun.1825, Iași - 

2 apr.1909, Piatra Neamț); 
 

- 80 de ani de la nașterea scriitorul Ion GHEORGHIŢĂ (2 apr. 
1939, în satul Larga, Cernăuți - 29 nov. 1991 Chişinău) publicist, 
poet, traducător, eseist, dramaturg, edactor la revista „Moldova", 
autorul volumelor: "Mărul discordiei", 1969, "Nelinişti 
matinale", 1969, "Brad de munte", 1970, "De-a baba-oarba", 
1971, "La marginea cîmpiei",1972, „Rîde hîrb de oală 
spartă", 1988, «Viaţa în continuare», 1991,„Dan de piatră"; 

 
- 80 de ani de la reluarea apariţiei, la Bucureşti, a revistei 

România literară, sub conducerea lui Cezar Petrescu (2 apr. 
1939); 

 
- 50 de ani de la moartea compozitorul Ion HARTULARY-

DARCLÉE, fiul sopranei Hariclea Darclée (1886, Paris – 2 apr. 
1969, București), dirijor al Orchestrei simfonice a 
Radiodifuziunii Române, autor de opere și operete (Amorul 
mascat, Capriciu antic, Amazoana, Miracolul cameliilor, Zig-Zag, 
Operetta, Margery), muzică vocal-simfonică (poemul Visul lui 
Bălcescu), simfonii (Vârful cu dor) precum și suita simfonică 
Picturi de Grigorescu.;  
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- Ziua Jandarmeriei Române; 
 

- 130 de ani de la nașterea muzicianului Grigoraș DINICU (3 apr. 
1889, București - 28 mar. 1949, București) violonist virtuoz și 
compozitor de origine romă, cunoscut mai ales pentru 
compoziția sa din 1906, Hora staccato; 

 
- 95 de ani de la nașterea actorului de film american Marlon 

BRANDO, (3 apr. 1924, Omaha, Nebraska – 1 iul., 2004, Los 
Angeles) regizor; 



83 

- 90 de ani de la nașterea poetulului Silviu (Ioan) RUSU (3 apr. 
1929, Băiţa, jud. Mureş - 31 mart. 1982, Iaşi). A fost „descoperit” 
de M. R. Paraschivescu, care i-a publicat prima poezie în revista 
Contemporanul, în anul 1959. Se numără printre iniţiatorii şi 
organizatorii primului Festival de poezie M. Eminescu (Iaşi, 
1968); 
 

- 75 de ani de la nașterea scriitorului Ion Gheorghe PRICOP (15 
apr. 1944, sat Duda-Novaci, jud. Vaslui - 15 nov 2018, Iași) poet 
și prozator, membru al Uniunii Scriitorilor, Filiala Iași, autor al 
volumelor: Sunt, Rost, Uimiri, Obsesii; 

 
- 75 de ani de la moartea pictorului și publicistului Octav 

BĂNCILĂ (4 feb. 1872, Botoșani – 3 apr. 1944, București), a 
făcut studiile la Școala de Arte Frumoase din Iași și la Academia 
de Arte Frumoase din München, apropiat al revistei ieșene 
Contemporanul; 

 
- 70 de ani de la nașterea juristului Jenică DRĂGAN (3 apr. 1949) 

scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor, Filiala Iași, profesor 
universitar, specialist în criminalistică, a publicat cu 
pseudonimul Radu Râureanu volume de versuri precum: Efectul 
de fluture, Alhimia virgulei, Povara umbrei" și „Poezii 
întârziate"); 
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- Ziua Academiei Române; 
 

- 560 de ani de la semnarea (4 apr. 1459) Tratatului de pace între 
Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (1457–1504) şi 
reprezentantul Poloniei, Andrei Adrowasz, stipulând, încetarea 
stării de război între Moldova şi Polonia, îndepărtarea lui Petru 
Aron de la hotarele Moldovei şi recunoaşterea suzeranităţii 
polone de către Ştefan;  

 
- 90 de ani de la moartea inginerul german, constructor şi 

designer de automobile, Carl Freidrich BENZ, unul dintre 
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fondatorii firmei Mercedes Benz (5 nov. 1844, Karlsruhe – 4 apr. 
1929, Ladenburg); 

 
- 70 de ani de la formarea Organizației Tratatului Atlanticului de 

Nord (NATO) alianță politico-militară formată în 1949, prin 
Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 apr. 
1949; 

 
- 35 de ani de la moartea constructorului rus de avioane rus Oleg 

ANTONOV (7 feb. 1906, Sankt Petersburg - 4 apr. 1984, Kiev ), 
creatorul avionului amfibie cu două motoare; 

 

5 
 

- Ziua Automobilistului (România); 
 

- 225 de ani de la moartea omului politic francez Georges Jacques 
DANTON (26 oct. 1759, Arcis-sur-Aube – 5 apr. 1794, Paris), 
avocat, unul dintre conducătorii moderați ai Revoluţiei franceze; 

 
- 125 de ani de la naşterea muzicianului Fănică LUCA (5 apr. 

1894, Ploieşti – 26 oct. 1963, Bucureşti), naist virtuoz, vocalist, 
şef de orchestră, profesor al lui Gheorghe Zamfir; 

 
- 40 de ani de la moartea muzicianului Richard Waldemar 

OSCHANITZKY (24 feb.1939, Timișoara - 5 apr. 1979, 
București) compozitor, pianist și dirijor, unul dintre cei mai 
cunoscuți muzicieni de jazz ai României, în onoarea sa, 
începând cu 1999, are loc anual la Iași un festival internațional 
de jazz care îi poartă numele; 

 



85 

6 
 

- Ziua Internaţională a Sportului pentru Dezvoltare şi Pace (ONU); 
 

- 205 ani de la abdicare a lui Napoleon I, (6 apr. 1814); 
 

- 130 de ani de la vânzarea primului aparat de fotografiat Kodak, 6 
apr. 1889, de către inventatorul şi industriaşul american George 
Eastman; 

 
- 110 ani de când primul om a atins Polul Nord, exploratorul 

american, Robert Edwin PEARY (6 apr. 1909); 
 

7 
 

- Ziua Mondială a Sănătăţii; 
- Ziua NATO (prima duminică a lunii aprilie); 

 
- 405 de ani de la moartea pictorului El GRECO (Domenico 

Thotocopulos, oct. 1541, Candia, insula Creta – 7 apr. 1614, 
Toledo, Spania); 

 
- 130 de ani de la nașterea poetei ciliene Gabriela MISTRAL (7 

apr. 1889, Vicuña, Chile – 10 ian. 1957, New York) laureată a 
Premiului Nobel, 1945; 

 
- 65 de ani de la nașterea cântărețului Ion Aldea-TEODOROVICI 

(7 apr. 1954, Leova, Rep. Moldova - 30 oct. 1992, Coșereni, 
România) recunoscut pentru atitudinea sa pro-unire; 

 
- 60 de ani de la nașterea compozitorului Marian STÎRCEA (7 apr. 

1959, Chișinău) director muzical al Teatrului „Eugene Ionesco”, 
director artistic al Filarmonicii Naționale din Republica Moldova, 
profesor la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice; 
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- Ziua Internaţională a Rromilor; 
 

- 190 de ani de la apariţia, la Bucureşti, a primului periodic din 
Ţara Românească, Curierul Românesc, editat de Ion Heliade 
Rădulescu (8 apr. 1829); 

 
- 180 de ani de la naşterea primului rege al României, CAROL I 

(8/20 apr. 1839, Sigmaringen, Germania – 27 sep. 1914, Sinaia); 
 

- 130 de ani de la nașterea geografului Iulian RICK (8 apr. 1889, 
Iaşi - 8 mai 1944, Alexandria, jud. Teleorman) personalitate în 
problemele de climatologie şi ale cercetării geografice regionale 
concretizate în lucrări precum: Climatografia Câmpiei dintre 
Olt şi Argeş (1923), Contribuţii la climatologia Moldovei 
(1937), Iarna anului 1939-1940 în oraşul Iaşi (1941), Note 
asupra vântului de Sud-Est-Băltăreţul (1943); 

 
- 115 ani de la nașterea actorului Ion LASCĂR (8 apr. 1904, Galați 

- 22 mar. 1998, Iași) distins cu titlul de Artist Emerit, unul 
dintre stâlpii Naţionalului ieşean, fiind pe scenă timp de peste 
şase decenii, profesor la Institutul de Teatru Matei Millo din Iaşi 
(1949-1953); 

 
- 90 de ani de la nașterea filologului Liviu LEONTE (8 apr. 1929, 

com. Cepleniţa, jud. Iaşi- 28 feb. 2018, Iași ) critic şi istoric 
literar, profesor la Catedra de literatură română şi comparată de 
la Facultatea de Litere a Univ. „Al.I. Cuza” din Iaşi (1990-1999), 
redactor-şef la rev. Cronica (1970-1979), lector la Univ. „Paul 
Valéry” din Montpellier, Franţa (1964-1966); conferenţiar la 
aceeaşi Univ. (1966-1968); prof. invitat la Univ. Toulouse Le 
Mirail din Franţa (1990-1994; 

 
- 35 de ani de la moartea fizicianului rus de origine română Piotr 

Leonidovici KAPIȚA (8 iul. 1894, Kronstadt – 8 apr. 1984, 
Moscova) laureat al Premilui Nobel pentru Fizică, în 1978, 
pentru studiile de comportare a substanțelor în medii magnetice 
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la temperaturi joase; 
 

- 25 de ani de la moartea actorului Jean GEORGESCU (12 feb. 
1904, Bucureşti – 8 apr. 1994, Bucureşti) regizor și scenarist 
român; 
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- 160 de ani de la nașterea omului politic, jurist şi publicist 
Alexandru A. BĂDĂRĂU (9 apr. 1859, Bădărăi, jud. Iaşi – 27 
mar. 1927, Iaşi). Profesor de franceză la Liceul Naţional din Iaşi, 
şi de psihologie la Facultatea de Litere a Universităţii Al. I. Cuza. 
Alături de Gh. Panu, este fondator al Partidului Democrat-Radical 
(1888), care se integrează în Partidul Conservator (1897). A 
fost deputat, ministrul Justiţiei şi ministrul Lucrărilor Publice. 
Membru al Societăţii Junimea din 1884. A fondat, la 1 mai 1897, 
la Iași, ziarul Opinia; 

 
- 150 de ani de la naşterea matematicianului francez Élie CARTAN 

(9 apr. 1869, Dolomieu – 6 mai 1951, Paris) contribuţii 
importante în geometria diferenţială, fizician, profesor 
universitar, membru al Academiei Române;  

 
- 100 de ani de la moartea generalului Moise GROZA (2 feb. 1844, 

Obrejea –9 apr. 1919, Brăila) participant la „războiul de 
independență” recunoscut pentru cucerirea redutei Griviței din 
1877; 

 
- 55 de ani de la nașterea poetului Mihu DRAGOMIR (24 apr. 

1919, Brăila - 9 apr. 1964, Giurgiu), scriitor, traducător, redactor 
la revista Viața Românească și redactor-șef la Luceafărul; 

 

10 
 

- 135 de ani de la apariția, la Iaşi, a primului număr din „Revista 
socială”, prima publicaţie teoretică socialistă din România, 
printre colaboratori: C. Dobrogeanu-Gherea şi Ion Nădejde 
(10/22 apr. 1884, lunar, până în august 1887); 
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- 105 ani de la nașterea medicului Gheorghe CHIȘLEAG (10 apr. 

1914, Românești, jud. Botoșani - 16 mai 1988, Iași) radiolog, 
profesor universitar la Facultatea de Medicină din Iaşi, între anii 
1933 şi 1979, la Clinica de Radiologie; 

 
- 105 ani de la naşterea poetei Maria BANUȘ (10 apr. 1914, 

București - 14 iul. 1999, București) după debutul în „Bilete de 
papagal”, cunoaște o perioadă, de poezie angajat marxist-
comunistă, a tradus din R.M. Rilke, A.S. Puskin, Robert 
Browning, P. Neruda, Verlaine; 

 
- 70 de ani de la nașterea scriitoarei Elena LAZĂR (10 apr. 1949, 

com. Cucuteni, jud. Iași) membră a Uniunii Scriitorilor, Filiala 
Iași, a publicat volume de versuri, proză și eseuri, precum: 
Înfiorare, poeme, editura Junimea, Iași, 1999, Ioana, roman, 
editura Sakura, Iași, 2000, Zâna din vis, povești pentru copii, 
editura Vasiliana, Iași, 2000, Privire asupra lumii, proză, 
editura Timpul, 2004, Suflete zbuciumate, editura Cronica, 
Iași, 2008, Individul și lumea, șase articole, editura Timpul, 
2004; 

 

11 
 

- 275 de ani de la moartea scriitorului Antioh CANTEMIR (10 sep. 
1709, Constantinopol - 11 apr. 1744, Paris) fiul domnitorului 
cărturar Dimitrie Cantemir, poet clasic de limbă rusă, diplomat; 

 
- 205 ani de la semnarea Tratatul de la Fontainebleau, care, după 

abdicare a lui NAPOLEON I, la 6 apr. 1814, reglementa exilul în 
insula Elba; 

 
- 180 de ani de la primul spectacol muzical în limba română, 

reprezentaţia, la Iași, a piesei lui Gheorghe ASACHI "Cantata 
pastorală" sau "Serbarea păstorilor moldoveni", în care Matei 
Millo interpretează primul rol din cariera sa (11/23 apr.1834); 

 
- 105 ani de la premiera piesei de teatru „Pygmalion”, a 
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scriitorului englez George Bernard SHAW, Londra, 11 
apr.1914); 

 
- 95 de ani de la nașterea filologului Val PANAITESCU 

(pseudonimul lui Valeiu Stoleriu, 11 apr. 1924, Iaşi) critic şi 
istoric literar, profesor și șef al Catedrei de literatură franceză de 
la Facultatea de Litere a Universității „Al.I. Cuza” din Iaşi; lector la 
Universitatea Sorbona, Franţa, a publicat: Satira lui Rabelais 
(1957), Umorul lui Raymond Queneau (1979), cursuri 
universitare (despre literatura franceza din secolul XX), a 
coordonat volumul Direcții în critica și poetica franceză 
contemporană (1983), numeroase traduceri; 

 
- 75 de ani de la moartea scriitorului Ion MINULESCU (6 ian. 

1881, Bucureşti – 11 apr. 1944, Bucureşti), poet, prozator, 
jurnalist, critic literar şi de teatru;  

 
- 50 de ani de la premiera piesei de teatru „Iona” de Marin 

SORESCU, în regia lui Andrei Şerban; în rolul titular, George 
Constantin (11 apr.1969); 

 

12 
 

- Ziua Mondială a Aviaţiei şi Cosmonauticii; 
 

- 135 de ani de la nașterea medicului Daniel DANIELOPOLU 
(12/25 apr. 1884, Bucureşti - 29 apr. 1955, Bucureşti) fiziolog şi 
farmacolog, a creat metoda viscerografică în medicina 
experimentală şi clinică, a adus contribuţii la patogenia şi 
tratamentul anginei pectorale, membru al Academiei Române; 

 
- 80 de ani de la nașterea scriitorului Alexei RUDEANU, (12 apr. 

1939, Chişinău - 2 ian. 2013, Bucureşti) autorul volumului de 
povestiri Exilul pisicilor, urmat de Ultimul monac (1973), 
Focul rece (1973), Pietrele acestei case (1975, Mansarda 
colibei (1976), Fratele norocos (1980) şi Ruşinea familiei 
(1983); 
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- 70 de ani de la nașterea actorului Florin [Gheorghe] 
ZAMFIRESCU (12 apr. 1949, Călimănești, Vâlcea) regizor, 
profesor și rector la Universitatea Națională de Artă Teatrală și 
Cinematografică București; 

 
- 65 de ani de la nașterea scriitorului Tucu MOROŞANU (12 apr. 

1954, Câmpulung, jud. Suceava) poet, publicist, membru al 
Uniunii Scriitorilor, Filiala Iași, autor al unor volume precum: În 
legea lor – (Ed. Junimea, Iaşi), Zăpezi prohibite– poeme, (Ed. 
Princeps Multimedia, Iaşi), romanul „Guzganii de apă” (Ed. 
Princeps Multimedia, Iaşi); 
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- 150 de ani de la naşterea lui filologului Pompiliu ELIADE (13 
apr. 1869, Bucureşti – 24 mai 1914, Bucureşti), istoric literar, 
profesor, membru al Academiei Române; 
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- 145 de ani de la nașterea istoricului Sever I. ZOTTA (14/27 apr. 
1874, Chisălău, Bucovina - 10 oct. 1943, Orsk, munții Urali) 
directorul Arhivelor Statului Iași (1912-1934), a editat revistele 
„Arhiva genealogică” și „Ioan Neculce”, împreună cu Gh. 
Ghibănescu, alături de care înființează și Societatea de Istorie și 
Arheologie, Iași, 1921; 

 
- 135 de ani de la apariția la Sibiu a ziarului politic şi cultural 

„TRIBUNA”, condus, între anii 1884 şi 1886, de Ioan Slavici; cu o 
apariție constantă (14/26 apr. 1884 - 16/29 apr. 1903) ziarul a 
avut un rol important în lupta de eliberare naţională a românilor 
din Transilvania; 

 
- 90 de ani de la nașterea scriitorului Octav PANCU-IAŞI (14 apr. 

1929, Iaşi -17 apr. 1975, Bucureşti) prozator, poet şi dramaturg, 
specializat în scrieri pentru copii, redactor la Radio, 
Cinematografie şi revista Cutezătorii., opera sa cuprinde volume 
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precum: Marea bătălie de la Iazul mic (1953) şi Cartea cu 
ochi albaştri (1959); 

 
- 70 de ani de la moartea geologului Ion ATANASIU (25 oct. 1892, 

Iași - 14 apr. 1949, Bucureşti) membru al Academiei Române şi 
al Academiei de Ştiinţe din România, profesor la Universitatea 
din Iaşi (1935-1940); 

 
- 5 ani de la moartea poetei Nina CASSIAN (27 nov. 1924, Galați - 

14 apr 2014, New York, New York, S.U.A.) redactor la revista 
Rampa Urzica, poetă cu perioade prolecultiste și suprarealiste; 
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- Ziua Internațională a Artei; 
- Ziua Mondială a Diagnosticării Diabetului; 

 
- 95 de ani de la moartea compozitorului Eduard CAUDELLA (22 

mai 1841, Iași - 15 apr. 1924, București) profesor de estetică 
muzicală la Universitatea din Iaşi (1875-1877) a înfiinţat prima 
orchestră simfonică în cadrul Conservatorului din Iași, fiindu-i și 
dirijor, a semnat prima operă românească (Olteanca, 1880) şi 
primul concert pentru vioară şi orchestră; 

 
- 90 de ani de la nașterea muzicinului israelian de origine română 

Mendi RODAN (15 apr. 1929, Iași - 9 mai 2009, Tel aviv, Israel) 
dirijor și compozitor, prim violonist al Orchestrei simfonice a 
României, directorul muzical al Sinfoniettei din Beersheba, 
directorul muzical și dirijorul Orchestrei Naționale a Belgiei  

 
- 75 de ani de la nașterea scriitorului Ion Gheorghe PRICOP (15 

apr. 1944, sat Duda-Novaci, jud. Vaslui - 15 nov 2018, Iași) poet 
și prozator, membru al Uniunii Scriitorilor, Filiala Iași, autor al 
volumelor: Corăbii în septembrie, proză scurtă, Ed. Junimea, 
Nesomnul patriei, poezie, plachetă editată de Comitetul de 
Cultură Vaslui, 1980; Călărețul de os, proză scurtă, Ed. Cartea 
Românească, 1991; La coada cometei, roman, ed. Porto-Franco, 
1997; Balada vârstelor, poezie, Ed. Cartea Românească, 2004; 
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Caligramele destinului (A doua carte a lui Iov), poezie, Ed. 
Timpul, 2006; Terapiile invocației, poezie, Ed. Timpul, Iasi, 
2008, trilogia Paradigma desertului – Vremea moliilor, Roșu și 
galben, Vânătoare cu suspans, Editura Timpul, 2015; 

 
- 70 de ani de la înfiinţarea Teatrului de Stat Brăila-Galaţi (azi 

Teatrul Maria Filotti) primul spectacol: La Ilie bun şi vesel de Ion 
Dămian, regia Victor Bumbeşti; 

 
- 70 de ani de la nașterea scriitoarei Anca NICOLAU (15 apr. 

1949, Ploiești) poetă și muziciană, animatoare la Iași, a mai 
multor cenacluri literare pentru elevi, autoare a unor volume 
precum: Ploaia de sunete, Rug de lumină, Lacrima albă, 
Duhul lacrimei albe;  

 
- 15 ani de la moartea scriitoarei Eugenia POPA-COHUŢ (19 mar. 

1927, comuna Neicu-Panciu, jud. Vrancea - 5 apr. 2004, Iași) 
medic fiziolog, membră a Uniunii Scriitorilor din România, 
autoarea unor volume precum : Băiatul şi leii cei trişti 
(Bucureşti, Editura Ion Creangă, 1971), Moartea leului Rank 
(Bucureşti, Editura Ion Creangă, 1976), Povestea unui om de 
zăpadă (Bucureşti Ed. Ion Creangă, 1986) şi romanele Am să 
fiu pasăre (1972), Mama (1982), Prietenii lui Ştefănuţ 
(1984) şi Elogiul durerii (Iaşi, Junimea, 2001); 
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- 175 de ani de la naștere scriitorului francez Anatol FRANCE 
(Jacques Anatole Franҫois Thibault, 16 apr. 1844, Paris – 12 oct. 
1924, Saint-Cyr-sur-Loire) prozator, poet și critic literar francez, 
laureat al Premiului Nobel, 1921, membru al Academiei 
franceze; 

 
- 130 de ani de la nașterea actorului și regizorului Charles 

(Charlie) Spencer Chaplin (16 apr. 1889, Londra, Marea 
Britanie - 25 dec. 1977, Vevey, Elveția) considerat a fi unul dintre 
cele mai mari staruri comice de cinema din secolul XX.; 

 



93 

- 65 de ani de la moartea juristului Lucreţiu PĂTRĂŞCANU (4 nov. 
1900, Bacău - 16 apr. 1954, închisoarea Jilava, Bucureşti) 
sociolog şi om politic cu vederi comuniste, a publicat volumele: 
Un veac de frământări sociale 1821-1907 (1945), Sub trei 
dictaturi (1944), Probleme de bază ale României (1944), 
Curente şi tendinţe în filosofia românească (1946); 

 
- 140 de ani de la nașterea scriitorului Gala GALACTION (Grigorie 

Pişculescu, 16 apr. 1879, Dideşti, Teleorman - 8 mar. 1961, 
Bucureşti), profesor de teologie, titular al Catedrei de Introducere 
şi Exegeza Noului Testament la Facultatea de Teologie din 
Chişinău și apoi la București,colaborator apropiat al revistei 
ieșene Viața româneacă; 

 
- 100 de ani de la nașterea dansatorului american Merce 

CUNNINGHAM (16 apr. 1919, Washington – 27 iul. 2009, New 
York) coregraf și actor; 

 
- 35 de ani de la moartea scriitoarei Georgeta Mircea CANCICOV 

(29 mai 1899, Godineşti, jud. Bacău - 16 apr. 1984, Bucureşti) - 
prozatoare şi poetă. Colaborează la numeroase publicaţii, 
printre care „Viaţa românească”, „Revista Fundaţiilor Regale”, 
„Universul literar”, „Adevărul literar şi artistic”, autoare a 
volumelor : Poeni (1938), Moldovenii (1938), Dealul Perjilor 
(1939), Pustiuri (1942), Amurg (1967), Călătorul (1971), 
Îndrăgostitele (1975) şi Din viaţa văilor (1984); 
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- Ziua Bancherului (România); 
 

- 80 de ani de la moartea istoricului şi publicistului Nicolae 
Andriescu BOGDAN, istoric şi publicist (N. A. Bogdan 10 mai 
1858, Iaşi - 17 apr. 1939, Iaşi). Autorul primei monografii 
documentate despre Iaşi (Oraşul Iaşi, odinioară şi astăzi, 
1904) cunoscut mai cu seamă prin amintirile despre Ion 
Creangă şi Mihai Eminescu, director al Bibliotecii municipale; 
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- 55 de ani de la moartea actorului George VRACA (25 nov. 1896, 
București - 17 apr. 1964, București) a strălucit pe scena 
Teatrului Național, dar și a altor teatre bucureștene și din alte 
țări; 

 
- 5 ani de la moartea scriitorului columbian Gabriel Garcia 

MÁRQUEZ (6 mar. 1927, Aracataca, Columbia - 17 apr. 2014, 
Ciudad de México, Mexic) laureat al Premiului Nobel pentru 
Literatură în anul 1982, cel mai cunoscut roman al său este 
Cien años de soledad (Un veac de singurătate), tradus în zeci 
de limbi ale lumii, ca paradigmă a realismului magic; 
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- Ziua Internaţională de Conservare a Monumentelor, Siturilor 
Arheologice şi Patrimoniului Industrial; 

- Ziua Europeană a Drepturilor Pacienţilor; 
 

- 125 de ani de la nașterea ziaristului Pamfil ȘEICARU (5/18 apr. 
1894 Buzău - 21 oct. 1980, München, RFG) director al ziarului 
„Curentul”, cel mai combativ cotidian românesc în perioada 
dintre cele două războaie mondiale; 

 
- 95 de ani de la naşterea muzicianului Ion VINTILĂ (18 apr. 1924 

- 4 mar. 1977, București) compozitor și dirijor; 
 

19 
 

- 195 de ani de la moartea poetului romantic englez George Noel 
Gordon (Lord Byron, 22 ian. 1788, Londra - 19 apr. 1824, 
Mesolongion, Grecia); 

 
- 165 de ani de la naşterea inginerului Anghel SALIGNY (19 apr. 

1854, Șerbănești, jud. Galați - 17 iun. 1925, București), 
academician, inginer constructor, ministru, unul dintre pionierii 
tehnicii mondiale în proiectarea și construcția podurilor și 
silozurilor cu structură metalică, respectiv de beton armat, unul 
dintre întemeietorii ingineriei românești; 
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- 105 ani de la nașterea chimistei Anne-Marie PAPAFIL (19 apr. 

1904, Iaşi - 5 nov. 1966, Iaşi) profesor la Universitatea Al. I. Cuza 
din Iaşi; 

 
- 65 de ani de la naşterea jurnalistului şi criticului literar Radu G. 

ŢEPOSU (19 apr. 1954, Șirnea, jud. Brașov - 5 nov. 1999, 
Botoșani) prezentant de marcă al grupării clujene de la Echinox; 

 
- 20 de ani de la moartea actorului Alfons RADVANSCHI (20 aug. 

1915, Iaşi - 19 apr. 1999, Iaşi) renumit pentru rolurile sale de 
comedie, a jucat mai mult de 40 de ani [1935-1975] pe scena 
Teatrului „Vasile Alecsandri” alături de Miluţă Gheorghiu, 
Costache Sava şi alţi mari actori ieşeni; 
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- 220 de ani de la premiera poemului dramatic „Moartea lui 
Wallenstein”, de Friedrich SCHILLER, Weimar, 20 apr. 1799; 

 
- 100 de ani de ladebutul poetic în volum al scriitorului Lucian 

BLAGA, cu volumul de poezii "Poemele luminii" şi cu cel de 
aforisme "Pietre pentru templul meu”, 20 apr. 1919; 

 
 

- 60 de ani de la adoptarea, la Strasbourg, a Convenţiei europene 
de asistenţă judiciară în materie penală, 20 apr. 1959, 
ratificată de România prin Legea 236/1998; 
 

21 
 

- (†) Învierea Domnului, Paștele, calendarul creștin romano-
catolic; 

 
- 320 de ani de la moartea dramaturgului francez Jean RACINE 

(22 dec. 1639, La Ferté-Milon 21 apr. 1699, Paris) autor a seriei 
de tragedii : Andromaca, Britannicus, Bérénice, Bajazet, 
Fedra, Mithridate; 
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- 70 de ani de la naşterea prozatorului Vasile DATCU (21 apr. 

1949, Brăila); 
 

22 
 

- Ziua Planetei Pământ; 
 

- 295 ani de la nașterea filosofului german Immanuel KANT (22 
apr. 1724, Königsberg – 12 feb. 1804, Königsberg) 
întemeietorul filosofiei clasice germane, sistemul său filosofic 
este expus în lucrările: „Critica raţiunii pure” (1781), „Critica 
raţiunii practice” (1782) şi „Critica puterii de judecată” 
(1780); 

 
- 125 de ani de la nașterea scriitorului Camil PETRESCU (22 apr. 

1894, București - 14 mai 1957, București) romancier, 
dramaturg, doctor în filozofie, nuvelist și poet, inițiator al 
romanului românesc modern; 

 
- 120 de ani de la moartea chirurgului George ASSAKY (1 ian. 

1855, Iaşi - 22 apr. 1899, Bucureşti) academician, distins de 
Academia de Medicină din Paris cu premiul „Amussat”, profesor 
la Facultatea de Medicină din Lille și București; 

 
- 25 de ani de la moartea președintelui Statelor Unite ale Americii, 

Richard NIXON (9 ian. 1913, Yorba – 22 apr. 1994, New York ) 
primul președinte american care a făcut o vizită oficială în 
România, 2 aug. 1969; 

 

23 
 

- Ziua Bibliotecarului (România); 
- Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor (UNESCO); 
- Ziua Forţelor Terestre din România; 

 
- 160 de ani de la nașterea lingvistului Lazăr ȘĂINEANU (Eliezer 

Schein, 23 apr. 1859, Ploiești - 11 mai 1934, Paris) folclorist, 
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profesor, autorul volumului Basmele românilor, premiat de 
Academia Română în 1894; 

 
- 455 de ani de la naşterea scriitorului englez William 

SHAKESPEARE (23 apr. 1564, Stratford-upon-Avon – 23 apr. 
1616, Stratford-upon-Avon) (Notă, data nașterii nesigură, e 
atribuită zilei de 23 aprilie, Ziua Angliei, St. George's Day. ); 

 
- 125 de ani de la nașterea scriitorului Gib. I. MIHĂIESCU (23 apr. 

1894 Drăgaşani jud. Vâlcea - 19 oct. 1935, București) prozator, 
romancier și dramaturg, în 1916, refugiat la Iași, face aici Școala 
de Infanterie, înainte de a lupta pe front;  

 
- 120 de ani de la nașterea scriitorului american de origine rusă 

Vladimir NABOKOV (23 apr. 1899, Sankt Petersburg, Rusia - 2 
iul. 1977, Montreux, Elveția) romanul Lolita, (1958) este cea 
mai cunoscută carte a sa; 

 
- 90 de ani de la nașterea sopranei Gina TĂBĂCARU-TRIPA (23 

apr. 1929, Arad - 30 oct. 2000, Iaşi) o prezenţă activă şi 
valoroasă a scenei lirice ieşene, pe care a slujit-o cu devotament 
timp de 30 de ani;. 
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- Ziua Justiţiei Militare (România); 
- Ziua Mondială a Protecţiei Animalelor de Laborator; 

 
- 225 de ani de la nașterea primului Domn regulamentar al Țării 

Moldovei Mihail D. STURDZA (24 apr. 1794, Iași – 8 mai 1884, 
Paris); 

 
- 100 de ani de la naşterea poetului Mihu DRAGOMIR (24 apr. 

1919, Brăila - 9 apr. 1964, Giurgiu), scriitor, traducător, redactor 
la revista Viața Românească și redactor-șef la Luceafărul; 

 
- 90 de ani de la nașterea folcloristului și eseistului Vasile 

ADĂSCĂLIŢEI (24 apr. 1929, satul Floreşti, com. Hurujeşti, jud. 
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Bacău - 30 iul. 2007, Iaşi) secretar al Societăţii de ştiinţe, 
filologice din România, filiala Iaşi, profesor la Facultatea de 
Filologie (1959-1990), în perioada 1990-2000 a predat cursul de 
etnografie românească la Facultatea de Geografie, din Iaşi, a 
funcţionat la lectoratele de limbă română de la Universitatea din 
Lyon (1962-1964) şi la Universitatea din Praga (1974-1976). 
Fondează Arhiva Seminarului de folclor din Iaşi, coordonează 
Buletinul Filialei Societăţii studenţilor folclorişti din România, a 
publicat volumele: Pluguşorul. Istoria unui obicei (Iaşi, 
Junimea,1967), Teatru folcloric din judeţele Bacău şi Neamţ 
(1968), Teatrul folcloric din judeţul Iaşi (1969) etc., apoi în 
antologiile tematice De-ale lui Păcală – Snoave populare 
(1964), Cuza Vodă în tradiţia populară (1970), Predu, predu 
pohadku (Praha, 1980); 

 
- 75 de ani de la nașterea teologului romano-catolic Vladimir 

PETERCĂ (24 apr. 1944, Mircești, jud. Iași) rector al Institutului 
Teologic Romano-Catolic de grad universitar „Sfânta Tereza” din 
București (între 1995 și 2006) autorul volumelor: De la 
Abraham la Iosue (I.T.R.C., București, 1996), Itinerar Tainic 
(Ed. Arhiepiscopiei R.C., București, 1997), Ceasul Adevărului 
(I.T.R.C., Iași, 1997), Drama lui Iob, drama omului (I.T.R.C., 
Iași, 1997), Regele Solomon în Biblia grecească și în cea 
ebraică (Ed. Polirom, Iași, 1999), Mesianismul în Biblie (Ed. 
Polirom, Iași, 2003); 

 

25 
 

- Ziua Justiţiei Militare; 
 

- 275 de ani de la moartea fizicianului suedez Anders CELSIUS (27 
nov. 1701, Uppsala - 25 apr. 1744, Uppsala), astronom, 
matematician, numele său a fost atribuit gradului centigrad de 
temperatură (1948) – grad Celsius; 

 
- 125 de ani de la începerea procesul politic intentat de către 

guvernul maghiar „memorandiştilor”, Cluj, 25 apr./7mai 1894; 
14 membri ai conducerii Partidului Naţional Român din 
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Transilvania, printre care dr. Ioan Raţiu şi dr. Vasile Lucaciu, au 
fost condamnaţi la închisoare; 

 
- 90 de ani de la nașterea scriitoarei Lucreția ANDRONIC (25 apr. 

1929, com. Dumbrăveni, jud. Suceava) membră a Uniunii 
Scriitorilor, Filiala Iași, autoare a unor volume precum: Între 
două veșnicii, Editura Institutului Național pentru Societatea 
și Cultura Română, 1997, Inelul nunții de pelin, Editura 
Geneze, 1999, Raza pe care urc, Editura Agata, 2003, Păcate 
omenști sau Jurnalul unei fete bătrâne, Editura Axa, 2005, În 
calea misterelor, Editura Mongabit, Galați, 2007, Pentru tot si 
pentru toate, Editura Mongabit, 2007; 

 
- 90 de ani de la nașterea scriitorului CONSTANTIN HUŞANU (25 

apr. 1929, Pungeşti, jud. Vaslui ) membru al Uniunii Scriitorilor, 
Filiala Iași,, redactor la Radio Iaşi (1967-1968), autor al 
volumelor: Pe fluviu la deal – Troman, Editura Moldova, 
Iaşi,1992, Vitrina cu fantasme – Troman, Editura Moldova 
Iaşi,1998, Pastile contra morţii – Tpovestiri, Editura 
TipoMoldova, Iaşi, 2001, Reflecţii la reflecţii, Editura PIM Iaşi, 
2013,,Jurnal tardiv, voI I, II, III, 2011-2014, Editura PIM,; 

 

26 
 

- Ziua Proprietăţii Intelectuale; 
 

- 455 ani de la botezul scriitorului englez William 
SHAKESPEARE (23 apr. 1564, Stratford-upon-Avon – 23 apr. 
1616, Stratford-upon-Avon) (Notă, data nașterii nesigură); 

 
- 70 de ani de la moartea botanistului Emanoil C. TEODORESCU 

(10 mai 1866, Siminicea, Suceava - 26 apr. 1949, București) 
absolvent al Facultății de științe a Universitãții din Iași, membru 
al Academiei Române și al Academiei de științe din Franța, a 
organizat, la Bucureşti, primul laborator de fiziologie vegetală 
din România; considerat întemeietor al şcolii române de 
algologie şi al învăţământului universitar de fiziologia plantelor; 
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- 40 de ani de la moartea matematicianului Gheorghe 
VRÂNCEANU (30 iun. 1900, Valea Hogei, com. Lipova, jud. 
Bacău - 27 apr. 1979, Bucureşti), creatorul spaţiilor neolonome, 
profesor la universităţile din Iași, Bucuresti şi Cernăuți, membru 
al Academiei Române; 

 
- 25 de ani de la moartea actorului George CONSTANTIN (3 mai 

1933, București -26 apr. 1994, București) Notă, unele surse 
indică 30 apr. data decesului; 

 

27 
  

- 225 de ani de la moartea lingvistului britanic William JONES (28 
sep. 1746, Westminster, London - 27 apr. 1794, Kolkata, India) 
orientalist, avocat, poet, i se atribuie redescoperirea familiei de 
limbi indo – europene;  

 
- 75 de ani de la moartea matematicianului şi astronomului 

Vintilă Gh. ŞIADBEI (27 mai 1898, Fălticeni, jud. Suceava -. 27 
apr. 1944, Zlatna, jud. Alba), iniţiatorul şcolii ieşene de 
astronomie, profesor la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi; 

 
- 65 de ani de la nașterea scriitorului Adi CRISTI (Adrian 

Rozentzeig, 27 apr. 1954, Bacăui) poet, publicist, editor, 
membru al Uniunii Scriitorilor, autorul a peste 50 de volume de 
poezie, publicistică şi proză, precum: După sentimente Iaşi 
1979, Play Back (fiinţa lucrurilor) – Editura Albatros 1983, 
Înţelepciunea Semnelor Editura Junimea 1989, Clopote 
pentru amândoi Editura Moldova 1995, Noi (despre cealaltă 
parte a lumii) Editura 24:ORE 1997, Despărţirea de silabe 
Editura Tipo Moldova 2002, Pasărea fără aripi Editura Tipo 
Moldova 2003, Dezertare din Paradis Editura Tipo Moldova 
2004, Anatomia culorii Editura ACP – 2004, Valsificatorul de 
tablouri Editura ACP – 2004, multe dintre ele premiate; 

 
- 65 de ani de la nașterea scriitorului Dan PETRUȘCĂ (27 apr. 

1954, Bacău) poet, publicist, membru al Uniunii Scriitorilor, 
Filiala Iași, autor al volumelor: „Mister şi literatură – eseuri 
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aproximative”, „Poezia îmi stătea pe genunchi”, „Toate-s cam 
de pe când” (poeme), „Și toate celelalte cuvinte”, „Semne din 
cărţi”; 

 
- 5 ani de la declararea foştilor Suverani Pontifi Ioan Paul al II-lea 

(Karol Wojtyła) şi Ioan al XXIII-lea (Angelo Roncalli) ca sfinţi, 
de către Papa Francisc, în cadrul unei Sfinte Liturghii solemne 
celebrată în Piaţa Sf. Petru din Vatican, 27 apr. 2014, ambii 
suverani pontifi au fost la Bucureşti în decursul vieţii lor: Angelo 
Roncalli, în 1930 şi 1932, pe când era în misiune diplomatică în 
Bulgaria; Ioan Paul al II-lea, cu ocazia istoricei vizite din 7-9 mai 
1999; 
 

28 
 

- (†) Învierea Domnului, Paștele, calendarul creștin ortodox și 
greco-catolic; 

- Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă; 
- Ziua Mondială a Oraşelor Înfrăţite (ultima duminică a lunii 

aprilie); 
 

- 170 de ani de la nașterea medicului Ludovic RUSS-JUNIOR (28 
apr. 1849, Iaşi - 31 ian. 1911, Iaşi) profesor la Facultatea de 
Medicină din Iaşi, medic primar al Spitalului Sf. Spiridon, 
preşedinte al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi; 

 
- 90 de ani de la nașterea zootehnistului Nicolae PIPERNEA (28 

apr. 1929, Fântânele, jud. Sibiu - 12 dec. 1996, Iaşi) profesor şi 
cercetător la Facultatea de Zootehnie a Institutului Agronomic 
Ion Ionescu de la Brad, Iași, a susţinut activ înfiinţarea Societăţii 
Române de Zootehnie, fiind ales vicepreşedinte, membru 
corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din 
România; 

 
- 160 de ani de la înfiinţarea Biroului de statistică al Ţării 

Româneşti, prin semnarea decretului de către Domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza care numeşte ca şef al acestuia pe Dionisie 
Pop-Marţian (28 apr./10.mar. 1859); 
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29 
 

- Ziua Veteranilor de Război (România); 
- Ziua Mondială a Dansului; 

 
- 5 ani de la moartea scriitorului George ASTALOŞ (4 oct. 1933, 

Bucureşti – 29 apr. 2014, Bucureşti) poet, prozator, stabilit la 
Paris, din 1971, dramaturg jucat cu succes pe scenele 
internaționale; 

 

30 
- Ziua Infanteriei Române; 
- Ziua Cooperării Civili-Militari; 
- Ziua Internaţională a Jazz-ului (UNESCO); 

 
- 230 de ani de la învestirea primului preşedinte al Statelor Unite 

ale Americii, George WASHINGTON, general şi om politic 
american, comandantul suprem al forţelor militare în timpul 
Războiului pentru independenţa coloniilor engleze din America 
de Nord (1775-1783) şi preşedinte al Convenţiei constituţionale 
de la 1787, ceremonia de pe terasa de la Federal Hall din Wall 
Street, New York; 

 
- 155 de ani de la nașterea scriitorului estonian - Juhan LIIV (30 

apr.1864 – 1 dec. 1913) unul dintre cei mai faimoși poeți ai țării 
sale; 

 
- 85 de ani de la nașterea botanistului Mihai TOMA (30 apr. 1934, 

Buteni, jud. Arad - 21 feb. 1995, Iaşi) cercetător de prestigiu în 
domeniul Micologiei, profesor la Institutul Agronomic Ion 
Ionescu de la Brad din Iaşi, a organizat Societatea Micologică din 
România (1988), pe care a condus-o ca preşedinte până la 
sfârşitul vieţii; 

 
- 40 de ani de la moartea omului politic, Pantelimon HALIPPA 

(sau Pan Halippa, 1 aug. 1883, Cubolta, ținutul Soroca - 30 apr. 
1979, București) publicist, unul dintre cei mai importanți 
militanți pentru afirmarea spiritului românesc în Basarabia și 
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pentru unirea acestei provincii cu România, președintele 
Sfatului Țării care a votat unirea în 1918. A ocupat funcții de 
ministru în diferite guverne, persecutat politic de regimul 
comunist și închis la Sighet. Membru al Academiei Române. A 
urmat, între 1908 şi 1912, cursurile Facultății de litere și 
filosofie din Iași, a colaborat la revista „Viaţa românească”, în 
care a publicat “Scrisorile din Basarabia”; 
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MAI 
1 
 

- Ziua Internaţională a Muncii; 
 

- 660 de ani de la recunoaşterea Mitropoliei Ţării Româneşti, cu 
sediul la Curtea de Argeş, de către Patriarhia din Constantinopol, 
evenimentul marchează independenţa religioasă faţă de statele 
catolice vecine (1 mai1359); 

 
- 160 de ani de la nașterea lingvistului Alexandru PHILIPPIDE (1 

mai 1859, Bârlad - 12 aug. 1933, Iaşi), filolog, considerat 
întemeietorul școlii lingvistice ieşene, academician, decan al 
Facultăţii de Litere şi Filozofie, între 1913 şi 1918, în 1927 a 
înfiinţat Institutul de Filologie Română, care astăzi îi poartă 
numele; 

 
- 115 ani de la moartea compozitorului ceh Antonin DVORAK (8 

sep. 1841, Nehalozeves – 1 mai 1904, Praga); 
 

- 115 ani de la nașterea poetului Paul STERIAN (1 mai 1904, 
București - 16 sep. 1984, București) doctorat în Drept şi Ştiinţe 
economice la Paris, a publicat în Gîndirea și Convorbirilor 
literare, arestat pentru legătura sa cu cercul Rugului Aprins; 

 
- 85 de ani de la moartea criticului literar Paul ZARIFOPOL (30 

nov. 1874, Iaşi - 1 mai 1934, Bucureşti) editor al Operei lui I.L. 
Caragiale (din care a îngrijit doar trei volume, 1930-1932) a 
întemeiat, în 1934, Revista fundaţiilor regale; 

 
- 40 de ani de când Groenlanda a devenit provincie autonomă a 

Regatului Danemarcei (1 mai1979); 
 

- 20 de ani de emisie a postului Radio Renașterea al 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului de la 1 mai 1999, pe 
frecvenţa 91 MHz, în municipiul Cluj-Napoca şi împrejurimi; 
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- 15 ani de la intrarea în Uniunea Europeană a zece noi state, opt 
din fostul bloc comunist (Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria) şi două state 
mediteraneene (Cipru şi Malta); 

 

2 
 

- Ziua Naţională a Tineretului (România); 
- Ziua Mondială a Astmului; 
- Oraşul Iaşi devine Capitala Tineretului din România, în 

perioada 2 mai 2019 – 1 mai 2020; 
 

- 500 de ani de la moartea pictorului, sculptorului, arhitectului, 
scriitorului şi omului de ştiinţă italian LEONARDO da VINCI (15 
apr. 1452, Vinci, Florența - 2 mai 1519, Amboise, Franța) figură 
emblematică a perioadei Renaşterii;  

 
- 160 de ani de la nașterea scriitorului englez Jerome K.[lapka] 

JEROME (2 mai 1859, Walsall, Staffordshire - 14 iun. 1927, 
Northampton) romancier și umorist, cunoscut pentru romanul 
satiric Trei într-o barcă; 

 
- 160 de ani de la recunoşterea „de facto”, de către Austria, printr-o 

notă scrisă, a dublei alegeri a domnitorului Alexandru Ioan 
CUZA şi reluarea legăturilor diplomatice cu cele două guverne 
româneşti (de la Iaşi şi Bucureşti) (2/14 mai 1864);. 

 
- 155 de ani de la decizia domnitorului Alexandru Ioan CUZA, la 

sugestia lui Mihail Kogălniceanu, de a dizolva Adunarea Electivă 
a României, care se opunea legiferării reformelor preconizate de 
el şi de Guvern (reforma agrară, reforma electorală ş.a) 
eveniment cunoscut și ca „Lovitura de stat de la 2 mai” (2/14 
mai1864); 

 
- 90 de ani de la nașterea lingvistului Eugen LOZOVAN (2 mai 

1929, București - 3 dec. 1977, Copenhaga (Danemarca), istoric, 
filolog și istoric literar; 
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- 80 de ani de la nașterea scriitorului Leonida MANIU (2 mai 
1939, în satul Pricaz, comuna Turdaş, jud. Hunedoara - 14 mar. 
2019, Iași) critic, profesor la Catedra de Literatură a Universității 
„Al. I. Cuza” Iaşi, autor al volumelor: Poezia lirică a antichităţii 
greco-latine (2000); Dor şi armonie eminesciană (2000); 
Coordonate literare universale (2000); Între estetică şi 
critică literară (2001); Tragedia greacă. Înflorirea şi 
declinul conştiinţei tragice eline (2003), a îngrijit ediţia critică 
Eminescu de Mihail Dragomirescu (1976) şi ediţia Descrierea 
Moldovei de Dimitrie Cantemir; 

 
- 75 de ani de la nașterea muzicologului Viorel MUNTEANU (2 

mai 1944, Reuseni, Suceava) prof. univ. dr. la Conservatorul 
„George Enescu” din Iaşi, compozitor, membru al Uniunii 
Compozitorilor și Muzicologilor din România; 

 
- 75 de ani de la nașterea anglistul Alexandru PASCU (2 mai 1944, 

Piatra-Olt, jud. Slatina – 2 iul. 2015, Iași) traducător și autor al 
unor volume precum : G. G. Byron – „Poeme”, George Eliot – 
„Felix Holt – Radicalul”, Henry D. Thoreau – ”Lacul Walden”, 
E.R. Thornwald – ”Crimă și stiință”, Sidney Geist – ”Brâncuși –
sărutul”; 

 
- 45 de ani de la moartea medicului Nicolai ZAHARIA, (11 apr. 

1916, Fălticeni, jud. Suceava - 2 mai 1974, Iaşi) profesor la 
catedra de Biologie medicală, din cadrul Institutului de Medicină 
şi Farmacie din Iaşi, unde a predat primul curs de biologie 
medicală şi a primul curs de genetică umană; 

 
- 30 de ani de la începutul căderii „Cortinei de Fier”, Ungaria şi-a 

deschis frontiera cu Austria şi a început demontarea gardului de 
sârmă ghimpată de la Hegyeshalom, eveniment care a provocat 
un exod a zeci de mii de persoane din est, în special din fosta 
RDG spre Vestul Europei; 
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3 
 

- Ziua Mondială a Libertăţii Presei (UNESCO); 
- Ziua Naţională a POLONIEI, adoptarea primei Constituţii a ţării, 

de către Seimul polonez (1791) a doua Constituţie democratică 
din lume, după cea a SUA, şi prima din Europa; 

 
- 525 de ani de la descoperirea insulei Jamaica de către navigatorul 

spaniol Cristofor COLUMB (3 mai 1694); 
 

- 550 de ani de la naşterea scriitorului, omului politic şi istoricului 
renascentist italian Niccolo MACHIAVELLI (3 mai 1469, 
Florența - 22 iun. 1527, Florența); 

 
- 95 de ani de la câștigarea primei medalii olimpice pentru 

România, Echipa de rugby a României, bronz, la Jocurile 
Olimpice de la Paris, 3 mai 1924; 

 
- 115 ani de la nașterea pictorului Octavian ANGHELUȚĂ (3 mai 

1904, Brăila - 17 nov. 1979, București) artist emerit (1954), 
profesor universitar la Institutul de Arte Plastice „Nicolae 
Grigorescu”, București, director al Pinacotecii Statului; 

 
- 115 ani de la nașterea inginerului Remus RĂDULEȚ (3 mai 

1904, Brădeni, jud. Sibiu – 6 feb. 1984, București) academician, 
contribuţii în domeniul teoriei generale a câmpului 
electromagnetic şi al electrotermiei, vicepreşedinte al Academiei 
(1966-1974); 

 

4 
 

- Ziua Naţională a Inimii (România); 
- Ziua Naţională a Mediatorului (România); 

 
- 205 ani de la începutul exilului lui Napoleon I pe Insula Elba (4 

mai 1814); 
 

- 175 de ani de la nașterea filologului Andrei VIZANTE (4 mai 
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1844, Iaşi) profesor titular de limba şi literatura română, la 

Universitatea ieşeană (1869 – 1898) a fost prezent în paginile 

publicaţiilor româneşti cu articole şi studii de critică şi istorie 

literară, unul din liderii organizaţiei din Iaşi al Partidului Liberal, 

fiind deputat, senator şi vicepreşedinte al Senatului; 
 

- 115 ani de laînceperea construcţiei Canalului Panama (4 mai 
1904); 

 
- 90 de ani de la nașterea actriţa americane, de origine belgiană, 

Audrey HEPBURN (4 mai 1929- 20 ian. 1993), câștigătoare a 
premiului Oscar, cu roluri memorabile în filme precum Vacanță 
la Roma (1953), Sabrina (1954), Mic dejun la Tiffany(1961), 
Șarada (1963), My Fair Lady (1964), Cum să furi un milion 
(1966); 

 
- 80 de ani de la nașterea inginerului textilist Nicolae COJOCARU 

(4 mai 1939, Iași - 30 oct. 1989, Iaşi) profesor al Facultăţii de 
Industrie Uşoară, la Catedra de Filatură-Ţesătorie de la Institutul 
Politehnic Gh. Asachi., autorul volumul Sisteme 
neconvenţionale de filare; 

 
- 60 de ani de la naşterea sculptorului Darie DUP (4 mai 1959, 

Zlatna, jud. Alba) profesor la Universitatea Națională de Arte 
București; 

 
- 55 de ani de la naşterea scriitorului Vitalie CIOBANU (4 mai 

1964, Florești, Republica Moldova) poet, scriitor, romancier, 
nuvelist, eseist, critic literar și publicist, redactor-șef al revistei 
literare „Contrafort" membru al Uniunii Scriitorilor din 
Republica Moldova și România; 

 
- 30 de ani de la moartea inginerului textilist Nicolae COJOCARU 

(4 mai 1939, Iași - 30 oct. 1989, Iaşi) profesor al Facultăţii de 
Industrie Uşoară, la Catedra de Filatură-Ţesătorie de la Institutul 
Politehnic Gh. Asachi., autorul volumul Sisteme 
neconvenţionale de filare; 

 



109 

5 
 

- Ziua Mamei (prima duminică a lunii mai); 
- Ziua Mondială a Râsului (prima duminică a lunii mai); 
- Ziua limbii tătare (România); 

 
- 115 ani de la moartea scriitorului maghiar Jokai MÓR (19 febr. 

1825, Komárom - 5 mai 1904, Budapesta); 
 

- 100 de ani de la naşterea filosofului George USCĂTESCU (5 mai 
1919, Greţeşti, Gorj - 11 mai 1995, Madrid), filosof, eseist, 
sociolog, poet, membru de onoare din străinătate al Academiei 
Române (din 1991); 

 
- 100 de ani de la naşterea scriitorului Mihnea GHEORGHIU (5 

mai 1919, București - 11 dec. 2011, București) poet, prozator, 
dramaturg, eseist, cineast și traducător, membru al Academiei; 

 
- 70 de ani de la înființarea CONSILIULUI EUROPEI (5 mai 1949); 

 

6 
 

- 380 de ani de la sfințirea bisericii Trei Ierarhi, la 6 mai 1639 de 
Mitropolitul Varlaam al Moldovei, ctitor fiind domnitorul Vasile 
Lupu; 

 
- 160 de ani de la moartea geografului şi naturalistului german 

Alexander von HUMBOLDT (14 sept. 1769, Berlin - 6 mai 
1859, Berlin); 

 
- 130 de ani de la deschiderea pentru public a Turnului Eiffel, Paris 

(6 mai. 1889) pentru a servit drept arc de intrare la Expoziția 
Universală din 1889, organizată la Paris, cu ocazia Centenarului 
Revoluției Franceze; 

 
- 110 ani de la moartea pictorului Eugeniu VOINESCU (26 mai 

1842, Iaşi - 6 mai 1909, Bucureşti) cunoscut mai ales pentru 
picturile sale marine, precum : Un port de mare; Portul 
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Constanţa; Marea Neagră; Naufragiu pe Marea Neagră; 
Rada din Odesaş.a. În pictura de şevalet, a creat şi lucrări cu 
subiecte istorice, portrete şi tipuri pitoreşti, scene de gen sau 
scene biblice; 

 
- 70 de ani de la moartea poetului belgian Maurice 

MAETERLINCK (29 aug. 1862, Ghent - 6 mai 1949, Nice, 
Franța) laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe 1911; 

 

7 
 

- 195 de ani de la premiera „Simfoniei a IX-a în Re Minor”, de 
Ludwig van BEETHOVEN, Viena, 7 mai 1824, cunoscută şi sub 
numele de „Corala”, ultima compoziţie finalizată a 
compozitorului; 

 
- 115 ani de la nașterea medicului Nicolae BUMBĂCESCU (7 mai 

1904, Botoşeşti-Paia, jud. Dolj - 13 feb. 1972, Iaşi) considerat 
drept creatorul şcolii de pneumoftiziologie de la Iaşi şi 
organizatorul luptei antituberculoase în Moldova, a desfăşurat o 
îndelungată activitate didactică la Facultatea de Medicină şi 
Farmacie;  

 
- 95 de ani de la nașterea caricaturistului MATTY, Matei Aslan (7 

mai 1924, Ismail - 21 sep. 1995, București) regizor şi scenarist 
de filme de animaţie, cu numeroase premii internaționale; 

 
- 20 de ani de la vizita Suveranului Pontif Sf. Ioan Paul al II-lea 

(Karol Wojtyła) în România, 7-9 mai 1999, primul papă care a 
vizitat oficial o ţară majoritar ortodoxă.; 

 

8 
 

- Ziua Mondială a Crucii Roşii şi a Semilunii Roşii; 
- Ziua Tatălui (România) (a doua duminică a lunii mai); 
- „Ziua Adolescenţilor” (România) (a doua duminică a lunii mai);  
- Ziua Internaţională a Comerţului Liber; 
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- 225 de ani de la moartea prin ghilotinare a chimistului francez 
Antoine LAVOISIER (26 aug. 1743, Paris – 8 mai 1794, Paris); 

 
- 135 de ani de la moartea primului Domn regulamentar al Țării 

Moldovei Mihail D. STURDZA (24 apr. 1794, Iași – 8 mai 1884, 
Paris); 

 
- 120 de ani de la naşterea economistului britanic de origine 

austriacă Friedrich von HAYEK (8 mai 1899, Viena - 23 mart. 
1992, Freiburg, Germania) laureat al Premiului Nobel pentru 
Economie pe 1974; 

 
- 95 de ani de la naşterea scriitorului Cicerone IONIȚOIU (8 mai 

1924, Craiova - 26 ian. 2014, Paris) deținut politic în închisorile 
comuniste, autorul unei enciclopedii cu numele celor care au 
murit în închisorile comuniste române; 

 
- 95 de ani de la naşterea scriitorului Petru DUMITRIU (8 mai 

1924, Baziaș, jud. Caraș - 6 apr. 2002, Metz, Franța) stabilit din 
anul 1960 în Germania; membru de onoare din străinătate al 
Academiei Române; 

 
- 75 de ani de la moartea geografului Iulian RICK (8 apr. 1889, 

Iaşi - 8 mai 1944, Alexandria, jud. Teleorman) personalitate în 
problemele de climatologie şi ale cercetării geografice regionale 
concretizate în lucrări precum: Climatografia Câmpiei dintre 
Olt şi Argeş (1923), Contribuţii la climatologia Moldovei 
(1937), Iarna anului 1939-1940 în oraşul Iaşi (1941), Note 
asupra vântului de Sud-Est-Băltăreţul (1943); 

 
- 40 de ani de la moartea pianistei Rodica SUŢU (15 apr. 1913, 

Iași - 8 mai 1979, Bucureşti), fiica publicistului Rudolf Suţu, a 
compus lieduri pe versuri de Eminescu şi Otilia Cazimir, 
membră a Uniunii Compozitorilor din România; 
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9 
 

- Ziua Uniunii Europene (Ziua Schuman); 
- Ziua Victoriei asupra Fascismului (1945); 
- Ziua Independenţei (România); 

 
- 85 de ani de la nașterea actorului britanic Alan BENNETT (9 mai 

1934, Armley, Leeds, Anglia) dramaturg, faimos pentru cărțile 
audio populare inclusiv lectura cărților Alice în Țara Minunilor și 
Winnie de Pluș; 

 
- 80 de ani de la naștere a jucătorului de tenis Ion ȚIRIAC (9 mai 

1939, Brașov) jucător de hochei pe gheață, om de afaceri în 
Germania și România; 

 
- 85 de ani de la naștere muzicianului Ștefan LORY (9 mai 1934, 

Arad - 29 mar. 1978, Iași) profesor, violonist și compozitor, 
profesor de Vioară şi Muzică de cameră de la Conservatorul 
George Enescu din Iaşi, şi concert-maestru la Filarmonică; 

 
- 10 de ani de la moartea muzicinului israelian de origine română 

Mendi RODAN (15 apr. 1929, Iași - 9 mai 2009, Tel aviv, Israel) 
dirijor și compozitor, prim violonist al Orchestrei simfonice a 
României, directorul muzical al Sinfoniettei din Beersheba, 
Israel, directorul muzical și dirijorul Orchestrei Naționale a 
Belgiei; 

 
 

10 
 

- Ziua Regalităţii (România); 
- Ziua Păsărilor şi a Arborilor (România); 

 
- 195 de ani de la deschiderea pentru public a muzeului de artă 

National Gallery din Londra (10 mai 1824); 
 

- 160 de ani de la începerea lucrărilor Comisiei centrale pentru 
elaborarea legilor comune celor două Principate Unite 
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(Focşani, 10/22 mai 1859); 
 

- 155 de ani de la începerea plebiscitului pentru aprobarea unei 
noi Constituţii (numită prudent „Statutul dezvoltător al 
Convenţiei de la Paris”) (între 10/22 şi 14/26 mai, 1864); 

 
- 90 de ani de la difuzarea la Radioul naţional, a primului festival 

de muzică românească (10 mai 1929); 
 

- 15 ani de la obținerea de către România a statutului de partener 
asociat al Uniunii Europene; 

 
- 125 de ani de la nașterea actriței Elvira POPESCU (Popesco, 10 

mai 1894, București - 11 dec. 1993, Paris) actriță de teatru și 
film, directoare de scenă, cu o carieră impresionantă la Paris; 

 

11 
 

- Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare (al doilea weekend din 
luna mai); 

 
- 120 de ani de la nașterea arhitectului George Matei 

CANTACUZINO (11/23 mai 1899, Viena – 1 nov. 1960, Iaşi) o 
personalitate complexă, arhitect, scriitor, pictor și filozof, a 
proiectat aripa nouă a Ansamblului Mitropolitam Iași; 

 
- 115 ani de la nașterea pictorului spaniol Salvador DALI (11 mai 

1904, Figueres, Spania - 23 ian. 1989, Figueres, Spania) 
reprezentant al curentului suprarealist în artă; 

 
- 85 de ani de la moartea lingvistului Lazăr ȘĂINEANU (Eliezer 

Schein, 23 apr. 1859, Ploiești - 11 mai 1934, Paris) folclorist, 
profesor, autorul volumului Basmele românilor, premiat de 
Academia Română în 1894; 

 
- 70 de ani de la primirea statului Israel ca membru al ONU (11 

mai 1949); 
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- 5 ani de la moartea actriței de teatru și film Margareta 
POGONAT (Margareta Pogonat-Caliopi, 6 mar. 1933, Iași - 11 
mai 2014, București); 

 

12 
 

- Ziua Internaţională a Asistentului Medical; 
- Ziua Tatălui (România) (anual, a doua duminică a lunii mai); 
- Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare (al doilea weekend din 

luna mai); 
- „Ziua Internaţională a Comerţului Echitabil” (a doua sâmbătă 

din luna mai); 
 

- 655 de ani de la fondarea Universității din Cracovia, Polonia, una 
din primele universități din Europa Centrală (12 mai 1364); 

 
- 135 de ani de la moartea compozitorulului romantic ceh 

Bedřich SMETANA (2 mar. 1824, Litomyšl – 12 mai 1884, 
Praga); 

 
- 120 de ani de la nașterea actorului Neculai ȘUBĂ (12 mai 1899, 

Iași - 3 mai 1963, Iași) prezent pe scena ieşeană timp de peste 
trei decenii, din anul 1928, în peste 400 de roluri; 

 
- 25 de ani de la moartea psihologului american Erik ERIKSON 

(15 iunie 1902, Frankfurt, Germania - 12 mai 1994, Harwich, 
Massachusetts, SUA) cunoscut ca autor al teoriei dezvoltării 
sociale a ființelor umane, creatorul conceptului psihologic „criză 
de identitate”; 

 

13 
 

- Ziua Naţională a Transplantului; 
 

- 115 ani de la nașterea actriței Elvira GODEANU (13 mai 1904, 
București – 3 sep. 1991, București) celebră, în perioada 
interbelică, în teatru, film și radio; 
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- 100 de ani de la nașterea inginerului George S. BĂRĂNESCU (13 
mai 1919, Odobești jud.Vrancea - 6 apr. 2001, Galați) specialist în 
domeniul motoarelor cu ardere internă, membru al Academiei 
Române, rector al Institutului Politehnic București, profesor la 
Illinois Institute of Technology – Chicago și University of Illinois 
– Chicago; 

 
- 55 de ani de la moartea geologului Mircea Ion SAVUL (3/15 mai 

1895, Iaşi – 13 mai 1964, Bucureşti) geochimist, profesor 
universitar, fondatorul şcolii de geochimie din Iaşi, membru al 
Academiei Române; 

 
- 50 de ani de la moartea folcloristului Ion BÂLEA (11 ian. 1883 -

13 mai 1969, București) autorul unei culegeri de referință a 
folclorului din Maramureş, realizată între anii 1905-1909 şi 
1910-1913, parţial în colaborare cu Tiberiu Brediceanu şi Bela 
Bartok;  

 
- 15 ani de la adoptarea Cărții Albe a securităţii şi apărării 

naţionale, document, adoptat de Parlamentul român, în şedinţă 
comună din 13 mai 2004, stabilea obiective, măsuri, acţiuni ale 
instituţiilor de profil, în baza cărora a fost elaborată Strategia 
militară a României; 

 

14 
 

- 180 de ani de la deschiderea la Iași a Expoziției plantelor și 
florilor exotice, prima expoziție de acest fel din principatele 
române (14 mai 1839); 

 
- 125 de ani de la nașterea medicului Maria BRIESE (14 mai 

1894, Răuseni, jud. Botoşani -13 oct. 1969, Iaşi) endocrinolog la 
Institutului de Medicină din Iaşi, a înfiinţat Clinica de 
Endocrinologie, în 1948, a studiat etiologia guşei în teritoriul 
Moldovei. 

 
- 105 ani de la nașterea folcloristului Tiberiu ALEXANDRU (14 

mai 1914, Ilimbav, Sibiu - 20 apr. 1997, Bucureşti); 
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- 75 de ani de la naşterea regizorului și producătorului de filme 

american, George Walton LUCAS, Jr. (14 mai 1944, Modesto, 
California) cele mai cunoscute creații ale sale le reprezintă seriile 
de filme Războiul stelelor și Indiana Jones; 

 
- 25 de ani de la moartea juristului Octavian LOGHIN (14 apr. 

1933, Rădăuţi, jud. Suceava - 14 mai 1994, Iaşi), profesor la 
Facultatea de Drept a Universităţii din Iaşi, în perioada 1956-
1994, decan al Facultăţii de Drept şi prorector al Universităţii Al. 
I. Cuza, specialist în domeniul criminologiei și a dreptului penal; 

 
- 25 de ani de la moartea inginerului textilist Florin VĂLU (29 mai 

1923, Coteana, jud. Olt - 14 mai, 1994, Coteana, jud. Olt), 
profesor şi cercetător la Universitatea Tehnică Gh. Asachi din 
Iaşi în specialitatea Tehnologie Chimică Textilă; 
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- Ziua Internaţională a Medicului Veterinar; 
- Ziua Poliţiei Militare (România); 
- Ziua Chimiştilor Militari (România); 
- Ziua Internaţională a Familiei; 
- Ziua Latinităţi 

 
- 160 de ani de la naşterea fizicianului şi chimistului francez 

Pierre CURIE (15 mai 1859, Paris – 19 apr. 1906, Paris) laureat 
al Premiului Nobel pentru Fizică pe 1903; 

 
- 135 de ani de la nașterea filologului Octav BOTEZ (15 mai 1884, 

Iași – 25 sep. 1943, Iași) istoric și critic literar, format î̂n cercul 
Vieţii Româneşti, apropiat al lui Garabet Ibrăileanu, căruia îi 
succede în 1936 laCatedra de Istoria literaturii moderne de la 
Facultatea de Litere din Iaşi, a publicat volumele: Pe marginea 
cărţilor; Naturalismul în opera lui Delavrancea; Figuri şi 
note istorico–literare; 

 
- 100 de ani de la moartea scriitorului american Lyman Frank 
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BAUM (15 mai 1856, New York – 6 mai 1919, Hollywood) 
romancier, jurnalist, scriitor de literatură pentru copii, celebru 
pentru volumul „Vrăjitorul din Oz”;  

 
- 35 de ani de la nașterea scriitoarei Anca Raluca PURCARU 

POMANĂ (15 mai 1984, Iași) membră a Uniunii Scriitorilor Iași, 
autoarea volumelor: Ipostaze ale adevărului în creația 
artistică la Editura Junimea, 2011, Iluzii vânate exotic 
(Junimea, 2000) Zvâcnet amorțit (Princeps, 2000), Aventura, 
volumul I (Junimea, 2000), Aventura, volumul II (Junimea, 
2001), Arte (Junimea, 2001), Fără pseudonim, volumul I 
(Junimea, 2004), Fără pseudonim, volumul II (Timpul, 2005); 

 
- 25 de ani de la moartea scriitorului Traian FILIP 

(11feb.1929,Lugoj - 15 mai 1994, București) publicist, autor al 
volumelor:“Amar”, “Oraşe cu geometria variabilă”, 
“Subconştientul Veneţiei”; 

 

16 
 

- 155 de ani de la nașterea folcloristei Elena SEVASTOS (Didia 
Odorica, 16 mai 1864, com. Cucorăni, jud. Botoşani - 18 mar. 
1929, Chişinău, înmormântată la cimitirul Eternitatea din Iaşi) 
autoarea volumelor Nunta la români, Cântece moldoveneşti şi 
Călătorii prin Ţara Românească, în 1893 scoate la Iaşi 
publicaţia Rîndunica – revistă literară, ştiinţifică şi folcloristică; 

 
- 90 de ani de la prima ediție a decernării- Academy Awards 

(Oscar), 16 mai 1929, Hollywood, California; 
 

- 90 de ani de la nașterea scriitorului Constantin PARFENE (16 
mai 1929, com. Bogdana, jud. Tutova - 12 ian. 2003, Iaşi) 
conferenţiar şi profesor la Facultatea de Litere, Catedra de 
literatură română şi comparată Iaşi (din 1980, autor al 
volumelor: Literatura în şcoală (1977), ed. a II-a(1997), 
Compoziţiile în şcoală (1980), ediţia a II-a (1996), Teorie şi 
analiză literară (1993), Analize şi interpretări literare 
(1994), Victor Ion Popa - eflorescenţă policromă (1995), 



118 

Receptarea poetică (Iaşi, Polirom,1998), Metodica studierii 
limbii şi literaturii române (Iaşi, Polirom, 1999),Mihai 
Eminescu - note privind stilul publicisticii (Cutia Pandorei, 
2000), Aspecte teoretice şi experimentale în studierea 
literaturii în şcoală (Editura Universităţii Al. I. Cuza, 2000); 

 
- 80 de ani de la nașterea scriitorului Constantin CUBLEŞAN (16 

mai 1939, Cluj-Napoca,) poet, prozator, dramaturg, critic literar 
(“Antologia basmului cult romanesc”), unul dintre inovatorii SF-
ului românesc din anii ’70, redactor la Studioul de Radio Cluj; 

 
- 65 de ani de la moartea monseniorului Vladimir GHIKA (25 dec. 

1873, Constantinopole - 16 mai 1954, închisoarea Jilava, 
București) beatificat de către Biserica Catolică; 

 
- 45 de ani de la nașterea cântăreței italiene Laura PAUSINI 

(Laura Alice Rossella Pausini, 16 mai 1974 Faenza) premiu I la 
Festivalul de la Sanremo cu piesa „La Solitudine”; 

 

17 
 

- Ziua Mondială a Societăţii Informaţionale; 
- Ziua Naţională a Norvegiei – Ziua Constituţiei (105 ani de la 

adoptarea în 1814); 
- Ziua Muzeului Satului Românesc „Dimitrie Gusti” (București); 

 
- 100 de ani de la moartea scriitorului Alexandru HUSAR (26 apr. 

1920, Ilva Mare, jud.Năsăud -17 mai 2009, Iaşi) profesor la 
Universitatea Al. I. Cuza, secretar al Asociaţiei Scriitorilor Iaşi, 
preşedinte al Comisiei de istoria şi teoria artei, filiala Iaşi a 
Academiei, profesor asociat la Universitatea San Marcos din 
Lima (Peru), autorul volumelor: Întoarcerea la literatură, Ars 
Longa, Metapoetica. Prolegomene, Izvoarele artei, Irenikon, 
Mioriţa. De la motiv la mit, Ideeaeuropeană, Lecţiile istoriei, 
Anti-Gog, Cetăţi de pe Nistru, Periplu prin memorie, o 
tempora), Întoarcerea la literatură, Poeme de odinioară, Pro 
Eminescu; 
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- 95 de ani de la apariția, la Chișinău, a primului număr din revista 
literară, științifică, socială, bilunară Gîndul neamului (17 mai 
1924 - aprile 1928); 

 
- 80 de ani de la intrarea în serviciul Marinei Militare române a 

navei-școală „Mircea”, velier de tip barc triarborat (cu trei 
catarge), cea mai longevivă navă operațională (17 mai 1939); 

 
- 70 de ani de la nașterea regizorul de teatru şi film Gelu COLCEAG 

(17 mai 1949, București) profesor la Universitatea de Artă 
Teatrală și Cinematografică din București; 

 
- 5 ani de derulare constantă la Biblioteca Judeţene „Gh. Asachi” a 

întâlnirilor Clubului Iubitor de Iaşi, organizat în colaborare cu 
d-l colonel în rezervă Corneliu COMAN, pasionat al istoriei şi 
trecutului oraşului; 
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- Ziua Internaţională a Muzeelor; 
- Ziua Europeană de Prevenție a Obezității; 

 
- 220 de ani de la moartea dramaturgului francez Pierre Augustin 

Caron de BEAUMARCHAIS (24 febr. 1732, Paris – 18 mai 1799, 
Paris);  

 
- 215 ani de la proclamarea lui NAPOLEON I BONAPARTE ca 

împărat al Franței. (1804-1814 și 1815) de către Senatul francez 
(18 mai 1804); 

 
- 130 de ani de la nașterea matematicianului Ioan POPP (18 mai 

1829, Braşov - 3 nov. 1865, Iaşi) primul profesor de Geometrie 
analitică de la Universitatea ieşeană, profesor la clasele 
superioare ale Academiei Mihăilene din Iaşi; 

 
- 155 ani de la moartea scriitorului american Nathaniel 

HAWTHORNE (4. iul.1804, Salem – 18 mai 1864, Plymouth) 
considerat creatorul romanului american de explorare 
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psihologică prin creațiile sale Scarlet Letter (Scrisoare 
stacojie), și The House of the Seven Gables. (Casa cu șapte 
frontoane); 

 
- 60 de de ani de la nașterea filozofului Wilhelm DANCĂ (18 mai 

1959, Buruienești, jud. Neamț) preot romano-catolic, profesor la 
Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universităților din Iași 
și București, membru corespondent al Academiei Române (28 
mar. 2013) și membru al Academiei de Științe și Arte din 
Salzburg (Austria) din 2017, hermeneut al operei lui Mircea 
Eliade; 
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- Ziua pictorilor (România); 
- Ziua Internaţională a Lumânărilor Aprinse (comemorarea 

victimelor SIDA) (anual, a treia duminică a lunii mai); 
 

- 180 de ani de la nașterea omului politic Dimitrie STURDZA 

ŞCHEIANU (19 mai 1839, Iaşi - 6 feb. 1920, Bucureşti) membru 

marcant al Partidului Conservator, colecţionar pasionat, a donat 

Academiei Române întreaga sa bibliotecă de la Şcheia, judeţul 

Iaşi, formată, în cea mai mare parte, din cărţi rare; 
 

- 105 ani de la nașterea pictorului Eugen DRĂGUȚESCU (19 mai 
1914, Iași - 31 mar.1993, Roma) grafician, stabilit de tânăr la 
Roma (1940, profesor de desen la Academia de Arte Frumoase 
din Roma; 

 
- 100 de ani de la nașterea muzicianului Mircea CHIRIAC (19 mai 

1919, București - 1 decembrie 1994, Bucureşti) ) compozitor, 
profesor și folclorist; 

 
- 85 de ani de la moartea actorului Iancu PROFIR (8 nov. 1880, 

Murgeni, jud. Vaslui - 19 mai 1934, Iaşi) între 1901 și 1933 a 
interpretat peste 200 de roluri pe scena Teatrul Naţional Iași; 

 
- 5 ani de la moartea inginerului chimist Hans Adam SCHNEIDER 



121 

(28 sep. 1929, Zărneşti, jud. Brașov - 19 mai, 2014, Freiburg, 
Germania), cercetător, profesor la Catedra de Chimie Fizică a 
Universitatii Al. I.Cuza, decan al Facultatii de Chimie între 1972-
1974, cu contribuţii teoretice şi experimentale majore în 
domeniul cineticii chimice (Reacţii în fază gazoasă) şi fizico-
chimiei; 
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- Ziua Internaţională a Educației Non-Formale; 
 

- 220 de ani de la naşterea scriitorului francez Honoré de 
BALZAC (20 mai 1799, Tours – 18 aug. 1850, Paris);  

 
- 80 de ani de la primirea în Academia Română, ca membru 

corespondent (20 mai 1939), a istoricului Mihai COSTĂCHESCU 
(23 sep. 1884, Goeşti, jud. Iaşi – 18 mar. 1953, Iaşi) cercetător la 
Secţia de Istorie Medievală a Institutului de Etnografie şi Folclor 
din Iaşi; secretar al societăţii Istorico-Arheologice a Muzeului 
Municipal Iaşi (1920-1930), folclorist; 

 
- 105 ani de la naşterea omului politic Corneliu COPOSU (20 

mai1914, Bobota, jud. Sălaj - 10.nov.1995, București); preşedinte 
al PNŢCD între anii 1990 – 1995; 

 
- 10 ani de la moartea scriitorului francez Pierre GAMARRA (10 

iul. 1919, Toulouse - 20 mai 2009, Argenteuil) romanele sale 
sunt inspirate din viața oamenilor obișnuiți, unele fiind dedicate 
copiilor, în 1948, a primit premiul internațional Charles Veillon 
pentru romanul La Maison de feu; 

 

21 
 

- Ziua Mondială pentru Diversitatea Culturală, pentru Dialog 
şiDezvoltare (UNESCO); 

- Sfinţii Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa 
Elena; 
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- 380 de ani de la moartea filosofului şi scriitorului italian Tomaso 
CAMPANELLA (5 sep. 1568,, Stil - 21 mai 1639, Paris) călugăr 
dominican, cunoscut pentru, lucrările sale "Filosofia 
democrației prin simțuri", Cetatea soarelui"; 

 
- 120 de ani de la nașterea muzicianului Constantin BOBESCU 

(21 mai 1899, Iaşi -23 mai 1992, -Bucureşti) profesor de vioară 
la Conservatoarele din Cernăuţi şi Braşov, prim dirijor de 
Orchestră de Studio al Radiodifuziunii din Bucureşti, violonist şi 
un compozitor fecund, a scris numeroase piese corale şi 
instrumentale; 

 
- 55 de ani de la moartea criticului, istoricului literar, poetului şi 

eseistului Tudor VIANU (27 dec. 1897, Giurgiu - 21 mai 1964, 
București); 

 
- 25 de ani de la moartea actorului Ştefan TAPALAGĂ (4 apr. 

1933, Dorohoi - 21 mai 1994, București); 
 

22 
 

- Ziua Internaţională a Biodiversităţii Biologice; 
 

- 210 ani de la nașterea omului politic Constantin A. 
CREŢULESCU (22 mai 1809, Bucureşti - 21 mar. 1884, 
Bucureşti) preşedinte al Comitetului Unirii de la Bucureşti 
(1857) deputat şi secretar în Divanulul ad-hoc, prim-ministru al 
României, membru al Academiei Române; 

 
- 160 de ani de la naşterea scriitorului englez Arthur Conan 

DOYLE (22 mai 1859, Edinburgh – 7 iul. 1930, Crowboroug) 
„părintele” personajului literar, dedectivul Sherlock Holmes; 

 
- 80 de ani de la naşterea criticului şi istoricului de artă Răzvan 

THEODORESCU (22 mai 1939, Bucureşti) 
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23 
 

- Ziua Naţională a Aromânilor de Pretutindeni; 
- Ziua Mondială a Broaștelor Țestoase; 

 
- 155 de ani de la adoptarea prin plebiscit, la iniţiativa 

domnitorului Alexandru Ioan Cuza a „Statutului dezvoltător al 
Convenţiei de la Paris”, cu prevederi constituționale; 

 
- 90 de ani de la primul desen animat cu sunet, Mickey Mouse – 

„Copilul carnavalului”; 
 

- 70 de ani de la apariția Decretului privind organizarea Direcţiei 
Generale a Presei şi Tipăriturilor (DGP, instituția cenzurii presei 
şi a tipăriturilor, care a funcţionat, până în 1975; 

 
- 70 de ani de la înființarea Agenţiei Română de Presă "Agerpres" 

(23 mai 1949); 
 

- 50 de ani de la câștigarea Marelui Premiu pentru scurt metraj, 
„Palme d’Or”, la Festivalul de la Cannes (23 mai 1969), de către 
filmul documentar „Cântecele Renaşterii” (regizor: Mirel 
Ilieşiu) realizat cu concursul corului „Madrigal”; 

 

24 
 

- Ziua Europeană a Parcurilor Naţionale; 
 

- 210 de ani de la naşterea folcloristului german Albert SCHOTT 
(27 mai 1809 Stuttgart - 21. nov. 1847) împreună cu fratele său 
Arthur SCHOTT, a cules din Banat texte de folclor românesc şi a 
publicat, în 1845, o culegere de basme, poveşti şi snoave 
româneşti, intitulată ”Poveşti valahe”; 

 
- 275 de ani de la transmiterea primei telegrame în codul Morse, 

de către Samuel MORSE, de la Washington DC, către asistentul 
său Alfred Vail, în Baltimore, Maryland pentru a inaugura prima 
linie telegrafică (24 mai 1844);  
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- 105 ani de la moartea lui Pompiliu ELIADE (13 apr. 1869, 

Bucureşti – 24 mai 1914, Bucureşti), istoric literar, profesor, 
membru al Academiei Române; 

 
- 85 de ani de la primirea în Academia Română, ca membru 

corespondent (24 mai 1934) a istoricului şi filologului Petre P. 
PANAITESCU, (13 mar. 1900, Iaşi - 14 nov. 1967, Bucureşti); 

 

25 
 

- Ziua Internaţională a Copiilor Dispăruţi; 
- Ziua Naţională a ARGENTINEI; 
- Ziua Africii; 

 
- 120 de ani de la nașterea fizicianului Alexandru S. SANIELEVICI 

(25 mai 1899, București - 21 dec. 1969, București) membru al 
Academiei, cu studii în domeniul nuclear; 

 
- 110 ani de la primirea în Academia Română, ca membru de 

onoare (25 mai 1909) a mitropolitului primat orthodox 
Athanasie (Alexandru) MIRONESCU (12 aug. 1856, Trohan, 
com. Gârceni, jud. Vaslui – 9 oct. 1931, Bucureşti) absolvent al 
Seminarului Teologic „Veniamin Costache” de la Socola – Iaşi 
(1870-1877); 

 
- 75 de ani de la nașterea anglistul Dumitru DOROBĂT (25 mai 

1944, Ivăncești-Putna, jud. Vrancea) profesor la Catedra de 
Engleză a Universității „Al. I. Cuza” Iaşi, a mai predat la 
universități din S.U.A., Marea Britanie, Germania, Italia si Spania; 

 
- 35 de ani de la moartea scriitoarei Henriette Yvonne STAHL (1 

sep. 1900, Saint Avald, Lorena, Franța - 25 mai 1984, București) 
traducătoare; 
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26 
 

- Ziua Românilor de Pretutindeni (ultima duminică a lunii mai); 
 

- 340 de ani de la începerea construcție ansamblului arhitectural 
Mânăstirea Cotroceni, (26 mai 1679) ctitorie a lui Șerban 
Cantacuzino, domn al Munteniei (1678-1688); 

 
- 220 de ani de la naşterea poetului şi romancierului romantic rus 

Aleksandr PUŞKIN (26 mai 1799, Moscova - 10 feb. 1837, Saint 
Petersburg); 

 
- 10 ani de la moartea fizicianului Vasile TUTOVAN (23 mar. 

1921, Giurgiuleşti, Cahul - 26 mai 2009, Iaşi), profesor 
universitar, inventator, a organizat Laboratorul de Magnetism, 
decan al Facultăţii de Fizică Iași, în perioada 1968-1970;  

 
- 35 de ani de la inaugurarea Canalului Dunăre – Marea Neagră 

(26 mai 1984); 
 

- 25 de ani de la moartea poetului Tiberiu UTAN (21 mar. 1930, 
Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureș – 26 mai 1994, București) 
„părintele” personajului literar,pentru copii Ciopârțilă; 

 

27 
 

- Ziua Psihologului (România) 
 

- 455 de ani de la moartea reformatorului religios protestant 
francez Jean CALVIN (10 iul. 1509, Noyon – 27 mai 1564, 
Geneva, Elveția); 

 
- 165 de ani de la nașterea pedagogului Constantin MEISSNER 

(27 mai 1854, Iaşi - 19 sep. 1942, Iaşi) membru al Academiei 
profesor şi director la Şcoala Normală Vasile Lupu din Iaşi 
(1879-1913 a făcut parte din cercul literar al Junimii, unul 
dintre prietenii apropiaţi ai lui Titu Maiorescu; 
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- 125 de ani de la naşterea scriitorului francez Louis-Ferdinand 
CÉLINE (27 mai 1894, Courbevoi – 1 iul. 1961, Meudon);  

 
- 105 ani de la nașterea baritonului Gheorghe BĂDULESCU (27 

mai 1914, Călăraşi - 27 oct. 1977, Iaşi) solist al Operei Române 
din Iaşi, a fost o prezenţă de prestigiu pe scene lirice din 
Iugoslavia, Georgia, Republica Moldova, Ungaria etc.; 

 
- 90 de ani de la nașterea pictorului Petre ACHITENIE (27 mai 

1929, Havarna, jud. Botoșani, 1 dec. 2006, București); 
 

- 70 de ani de la moartea scriitorului Rudolf SUŢU (27 iul. 1880, 
Iaşi - 27 mai, 1949, Bucureşti) cunoscut, mai ales, prin cele două 
volume din lucrarea Iaşii de odinioară (1923-1928); 

 
- 45 de ani de la nașterea actriței -Medeea MARINESCU (27 mai 

1974, București) cu numeroase prezențe în teatru și film; 
 

- 20 de ani de la moartea medicului endocrinolog Margareta 
FAIFER (10 nov. 1914 Bivolari, jud. Iaşi - 27 mai 1999, Iaşi). 
scriitoare, membră a Uniunii Epigramiştilor, autoarea volumului 
Zâmbete pe şapte coline; 

 
- 15 ani de la desemnarea orașele Sibiu și Luxemburg drept 

„capitale auropene ale culturii” pentru anul 2007 (27 mai 2004); 
 

28 
 

- Ziua Românilor de pretutindeni (România); 
- Ziua Internaţională de Acţiune pentru Sănătatea Femeilor (O. M. S.); 

 
- 240 de ani de la nașterea scriitorului irlandez Thomas MOORE 

(28 mai 1779, Dublin - 25 feb. 1852 )poet și 
prozator,supranumit „bardul Irlandei”, autorul biografiei 
poetului englez George Byron, cu care era prieten apropiat şi 
căruia i-a editat opera; 

 
- 155 de ani de la moartea omului politic, filosof, jurist Simion 
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BĂRNUŢIU (2 aug. 1808, Bocşa, jud. Sălaj - 28 mai 1864, Valea 
Almaşului, jud. Sălaj) economist, estetician şi orator, fruntaş al 
Revoluţiei de la 1848, profesor de Filosofie şi Drept la Academia 
Mihăileană şi Universitatea Iași, unde a publicat principalele sale 
opere: Dreptul public al românilor (1867), Dreptul privat 
(1868), Dreptul natural public (1870); 

 
- 45 de ani de la nașterea actorului și cîntărețului Tudor CHIRILĂ 

(28 mai 1974, București) cu numeroase prezențe în teatru, 
concerte și film, lider al trupei Vama veche; 

 

29 
 

- Ziua Internaţională a Trupelor ONU de Menţinere a Păcii; 
 

- 690 de ani de la prima menţiune documentară a localităţii Baia 
Mare (într-un document aflat în cancelaria regelui Carol Robert, 
(29 mai 1329); 

 
- 120 de ani de la nașterea scriitoarei Georgeta Mircea 

CANCICOV (29 mai 1899, Godineşti, jud. Bacău - 16 apr. 1984, 
Bucureşti) prozatoare şi poetă, colaboratoare la numeroase 
publicaţii, printre care „Viaţa românească”, „Revista Fundaţiilor 
Regale”, „Universul literar”, „Adevărul literar şi artistic”, autoare a 
volumelor : Poeni (1938), Moldovenii (1938), Dealul Perjilor 
(1939), Pustiuri (1942), Amurg (1967), Călătorul (1971), 
Îndrăgostitele (1975) şi Din viaţa văilor (1984); 

 
- 95 de ani de la inaugurarea, la Bucureşti, a Institutului Francez 

de Înalte Studii, cu scopul de a face cunoscută cultura franceză 
în România, în prezent funcţionează sub denumirea de 
„Institutul Francez”(29 mai 1924); 

 
- 45 de ani de la moartea geologului Alexandru CODARCEA (12 

ian. 1900, Vârșeț, Serbia - 28 mai 1974, București) membru al 
Academiei Române, autorul unor lucrări referitoare la geologia, 
petrografia şi tectonica Carpaţilor Meridionali;; 
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30 
 

- Ziua Gardianului Public (România); 
- Ziua Limbii şi a Teatrului Idiş (România); 
- Ziua Mondială a Sclerozei multiple (O.M.S.); 

 
- 230 de ani de la învestirea primului preşedinte al Statelor Unite 

ale Americii, George WASHINGTON, general şi om politic 
american, comandantul suprem al forţelor militare în timpul 
Războiului pentru independenţa; 

 
- 205 ani de la semnarea Primului Tratat de la Paris, care a readus 

granițele Franței la întinderea lor din 1792, și exilarea lui 
Napoleon I pe insula Elba (30 mai 1814); 

 
- 90 de ani de la nașterea scriitoarei Doina CORNEA (30 mai 

1929, Braşov – 4 mai 2018, Cluj Napoca), publicistă, 
traducătoare, profesor, disident anticomunist; 

 
- 70 de ani de la moartea scriitorului Marcu BEZA (29 iun. 1882, 

Vlaho-Clisura, Macedonia - 30 mai 1949, București) diplomat, 
membru al Academiei Român; 

 

31 
 

- Ziua Geniştilor (România); 
- Ziua Mondială fără Tutun; 

 
- 210 ani de la moartea muzicianului austriac Joseph HAYDN (31 

mar. 1732, Rohrau an der Leitha - 31 mai 1809, Viena) 
compozitor; 

 
- 200 de ani de la nașterea poetului american Walt WHITMAN 

(31 mai 1819, West Hills, New York - 26 mar. 1892, Camden, 
New Jersey) autorul volumului de poezii Leaves of Grass (Fire 
de iarba);  

 
- 85 de ani de la primirea în Academia Română, ca membru de 
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onoare (31 mai 1934), a pedagogului Constantin MEISSNER 
(27 mai 1854, Iaşi - 19 sep. 1942, Iaşi) e profesor şi director la 
Şcoala Normală Vasile Lupu din Iaşi (1879-1913 a făcut parte 
din cercul literar al Junimii şi a fost unul dintre prietenii 
apropiaţi ai lui Titu Maiorescu; 

 
- 65 ani de la moartea fizicianului Dragomir M. HURMUZESCU 

(13 mar. 1865, Bucureşti - 31 mai, 1954, Bucureşti), ctitor al 
radiofoniei româneşti, realizează la Iaşi, în 1901, experimentele 
de comunicaţie prin radio ale lui Guglielmo Marconi, . 
Laboratorul de electricitate pe care l-a organizat la Iaşi s-a 
transformat, între 1910-1911, în Şcoala de Electricitate de pe 
lângă Universitate; 

 
- 65 ani de la naşterea compozitorului şi interpretului Nicu 

ALIFANTIS (31 mai 1954, Brăila); 
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IUNIE 
1 

 
- Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor; 
- Ziua Mondială a Laptelui (ONU, FAO); 

 
- 215 ani de la naşterea compozitorului rus Mihail Ivanovici 

GLINKA (1 iun.1804, Novospasskoye - 15 feb. 1857, Berlin) 
numit părintele muzicii clasice ruse, a pus baza operei naționale 
și a muzicii simfonice ruse; 

 
- 190 de ani de la apariția la Iaşi, bisăptămânal, până la 24 

nov./6.dec.1858, a gazetei politice şi literare „Albina 
Românească”, prima gazetă în limba română din Moldova; 
director, Gheorghe ASACHI (1/13 iun. 1829); 

 
- 100 de ani de la moartea filologului Ioan BOGDAN (25 iul. 1864, 

Șcheii Brașovului - 1 iun. 1919, București) lingvist și istoric, 
autorul de studii referitoare la limba documentelor slavo-
române, membru al Academiei Române, vicepreşedinte al 
acestui for (1910-1913; 1916-1919); 

 
- 65 de ani de la nașterea scriitorului Cătălin BORDEIANU (1 iun. 

1954, Brăila) profesor universitar sociologie, director al 
Bibliotecii Judeţene „Gh.Asachi” Iaşi (2008 - 2013), poet, autor 
al volumelor: “Doi…” (Iaşi, 1975), “Fluturii de smalţ” (Iaşi, 
1976), “Poesii” (Iaşi, 1978), “Calendar” (Iaşi, 1981), 
“Grădina gînditoare” (Iaşi, 1986), “Mic tratat dinspre 
copilărie” (Iaşi, 1995), “Sub axa de iarnă” (Iaşi, 1996), “În 
Zodia Gemenilor” (Iaşi, 1997), “Les mots d’or roumain” 
(Iaşi, 1999), “Contrapunct” (Iaşi, 1998), „Alexandra sau 
poveste despre umbră” (Iaşi, 2004), “Dragostea, viaţa şi 
moartea mea” (Novi Sad, Serbia, 2004), „Mă visez în zodia 
inorogului” (Iaşi, 2006), “Poezii 55”, 10 vol. (Calendar, Doi, 
Fluturii de smalţ, Grădina gânditoare, Sub axa de iarnă, În 
zodia gemenilor, Les mots d'or Roumain, Mic tratat dinspre 
copilărie, Mă visez în zodia inorogului, Alexandra sau 
poveste despre umbră) (Iaşi, 2009), „Cuminţenia iubirii”, 
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versuri (Iaşi, 2010); Poezi-oare?! cu surioare întrebătoare 
(Iaşi, 2011), "Lupul singuratec", versuri (din Colecţia Opera 
Omnia-Poezie contemporană) (Iaşi, 2011). Inclus în 20 de 
antologii de poesie contemporană (1970-2009) în ţară şi 3 
în străinătate (Belgia, Franţa, Serbia), „TU/You”, versuri (în 
Poeme Ilustrate – Poesis Lumina, Pancevo, Serbia, 2012). 
Laureat al multor concursuri naţionale de creaţie literară pentru 
poesie, dramaturgie, eseu; 

 
- 65 de ani de la moartea scriitorului danez Martin ANDERSEN-

NEXØ, supranumit “Gorki al Nordului” (26 iun. 1869, 
Copenhaga - 1 iun.1954, Dresda, Germania de Est) cunoscut mai 
ales pentru romanele sale Soldage (Zile în Soare) și Pele 
cuceritorul; 

 
- 60 de ani de la nașterea poetului Cristian POPESCU (1 iun. 

1959, București - 21 feb. 1995, București) afiliat nouăzecismului 
literar, a publicat volumele : Cuvînt înainte, Ed. Cartea 
Românească, 1988; Arta Popescu, Societatea Adevărul, 1994, 
Familia Popescu; 

 
- 15 ani de la moartea scriitorului Stelian BABOI (12 sep. 1938, 

Mânzaţi-Ivăneşti, jud. Vaslui – 1 iun. 2004, Iaşi), autorul 
volumelor de proză: „În bătaia soarelui” (1967), „Prima 
iubire” (1977), Convorbire târzie” (1991), „Priveghiul 
profeţilor”, roman epopeic (2001), „Cutremurătoarele 
adevăruri despre om şi lume” (2001), drama „Visul”; 

 

2 
 

- Ziua Adopției (România); 
- Ziua Naţională a Italie; 
- (†) sărbătoarea Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, 

calendarul creștin ortodox și greco-catolic; 
 

- 115 ani de la nașterea actorului american de origine română, 
Johnny WEISSMÜLLER (2 iun. 1904, Timișoara – 20 ian. 1984, 
Acapulco, Mexic) înotător de performanţă, celebru pentru seria 



132 

de filme „Tarzan”, a obţinut 5 medalii olimpice de aur (1924-
1928); este primul om din lume care a înotat suta de metri în 
mai puţin de un minut; a deţinut 67 de recorduri ale lumii; 

 
- 80 de ani de la nașterea scriitorului Romulus GUGA (2 iun. 

1939, Oradea - 18 oct. 1983, Târgu-Mureș) redactor-șef al 
revistei "Vatra, a publicat volumele: "Bărci părăsite", versuri, 
1968, "Totem", versuri, Editura Cartea Românească, 1970, 
"Nebunul și floarea", roman, Editura dacia, 1970, "Viața 
postmortem", roman, Editura Cartea Românească, 1972, 
"Sărbători fericite", roman,Editura Cartea Românească, 
"Adio, Arizona", (Spovedania unui naiv, făcută în fața unui 
autor din provincie), Editura Dacia, 1974, "Paradisul pentru 
o mie de ani", roman, Editura Eminescu, 1974, "Evul mediu 
întâmplător", teatru, Editura Eminescu, 1984; 

 
- 70 de ani de la moartea generalului Radu R. ROSETTI (20 mar. 

1877, Căiuți, Bacău - 2 iun. 1949, Închisoarea Văcărești) istoric, 
membru al Academiei; 

 
- 55 de ani de la moartea filologului Dumitru CARACOSTEA (10 

mar. 1879, Slatina, jud. Olt -2 iun. 1964, Bucureşti) stilistician, 
folclorist, teoretician, istoric şi critic literar, a colaborat la „Viaţa 
românească”, „Convorbiri literare”, membru al Academiei 
Române;  

 

3 
 

- 120 ani de la moartea compozitorului austriac Johann 
STRAUSS-fiul (25 oct. 1825, Viena - 3 iun. 1899, Viena) autorul 
operetelor de mare succes: „Sange vienez” („Wiener Blut”), 
“Liliacul” (“Die Fledermaus”), „O noapte in Venetia” („Eine 
Nacht in Venedig”), „Voievodul tiganilor” („Der 
Zigeunerbaron”); 

 
- 35 de ani de la moartea chimistului - Boris ARVENTIEV (20 aug. 

1900, Hîrtopul Mare, Rep. Moldova - 3 iun. 1984, Iași), 
cercetător și profesor al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, 
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cunoscut pentru contribuțiile sale în chimia organică; 
 

- 95 de ani de la moartea scriitorului ceh Franz KAFKA (3 iul. 
1883, Praga– 3 iun. 1924, Kierling) printre cele mai importante 
creații ale sale se numără romanele: Procesul, Castelul, 
America, nuvela Metamorfoza și povestirile: Verdictul, Colonia 
penitenciară; 

 

4 
 

- Ziua Internaţională a Copiilor Victime Inocente ale Agresiunii 
(ONU); 

 
- 420 de ani de la nașterea pictorului spaniol Diego Rodríguez de 

Silva y VELÁZQUEZ (4 iun. 1599, Sevilla - 6 aug. 1660, Madrid) 
reprezentant al stilului baroc, s-a remarcat în special ca 
portretist la curtea regelui Filip al IV-lea al Spaniei, creatorul 
unei noi viziuni și al unui nou mod de zugrăvire a naturii, un 
pre-impresionism; 

 
- 90 de ani de la naşterea compozitorul si muzicologul Vasile 

DONOSE (4 apr. 1929, Valea Lunga jud. Vaslui - 30 dec. 2017, 
București) redactor şef al emisiunilor muzicale la Televiziunea 
Română (1969-1972, director la Teatrul satiric-muzical 
„Constantin Tănase” din Bucureşti (1982-1999); 

 
- 80 de ani de la nașterea actorului Alexandru ARȘINEL (4 iun. 

1939, Dolhasca, jud. Suceava) 
 

5 
 

- Ziua împotriva Violenţei asupra Copilului (România); 
- Ziua Învăţătorului (România); 
- Ziua Geografiei (România); 
- Ziua Mondială a Mediului Înconjurător; 

 
- 140 de ani de la nașterea pedagogului Gheorghe LAZĂR (5 iun. 

1779, Avrig - 17sep. 1823, Avrig), teolog, traducător și inginer 
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român, fondatorul învățământului în limba română din Țara 
Românească, în 1818 a înființat în București prima școală cu 
predare în limba română, Școala de la Sfântul Sava; 

 
- 115 ani de la nașterea geografului Nicolae N. LUPU (5 iun. 1904, 

Drăguşeni - 1 mar. 1977, Iaşi) profesor universitar şi decan al 
Institutului Pedagogic din Bacău; 

 

6 
 

- (†) Ziua Eroilor (România) – sărbătoarea Înălţării Domnului, 
calendarul creștin ortodox și greco-catolic; 

- Ziua Mondială a Limbii Ruse (O.N.U.); 
- Ziua Națională a Suediei; 

 
- 220 de ani de la nașterea poetului și dramaturgului clasic rus din 

perioada romantică Aleksandr Sergheevici PUŞKIN (6 
iun.1799, Sainkt Petersburg - 29 ian./10 feb. 1837, Sainkt 
Petersburg), considerat a fi fondatorul literaturii ruse moderne, 
exilat la Chișinău între sep. 1820 și 1823; 

 
- 120 de ani de la nașterea actoriței Margareta BACIU (6 iun. 

1899, Iași – 21 mar. 1984, Iași) una dintre cele mai cunoscute 
voci ale teatrului la microfon, sute de roluri la Teatrul Național 
”Vasile Alecsandri”, multe alături de partenerul de viață, Miluță 
Gheorghiu; 

 
- 125 de ani de la nașterea compozitorului Sabin V. DRĂGOI (6 

iun. 1894, Seliște, jud. Arad - 31 dec. 1968, București) 
compozitor şi folclorist, membru corespondent al Academiei 
Române şi director al Institutului de Folclor din Bucureşti între 
1950-1968; 

 
- 120 de ani de la nașterea scriitorului Franz LIEBHARD (Robert 

Reiter, 6 iun. 1899, Timișoara - 18 dec. 1989, Timișoara) 
traducător și poet de limba română, maghiară și germană; 

 
- 80 de ani de la nașterea istoricul Gheorghe BUZATU (6 iun. 
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1939, Vrancea – 20 mai 2013, Iași) academician, politician, 
cercetător științific la Institutul de istorie si arheologie "A.D. 
Xenopol" din Iași, conducător al Centrului de istorie și civilizație 
europeană, autor a peste 50 de volume: ''Războiul Marilor 
spioni'' (vol. I-II, Ed. Junimea, Iaşi, 1985-1990); ''Din istoria 
secretă a celui de-al doilea război mondial'' (vol. I-II, Ed. 
Enciclopedică, Bucureşti, 1988-1995); ''România şi războiul 
mondial din 1939-1945'' (Ed. Majahonda, Bucureşti, 1995); 
''Radiografia dreptei româneşti. 1927-1941'' (Ed. FFPress, 
1996); ''O istorie a petrolului românesc'' (Ed. Enciclopedică, 
Bucureşti, 1998); ''Istoria Românilor în secolul XX. 1918-
1948'' (Ed. Paideia, Bucureşti, 1999; ''România şi Marile 
Puteri (1939-1947)'' (Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003);  

 

7 
 

- Ziua Mondială a Expozițiilor” (Global Exhibitions Day); 
 

- 525 de ani de la semnarea „Tratatul de la Tordesillas”, de către 
Spania și Portugalia, prin care se stabileau zonele de influență 
colonială ale celor două puteri maritime ale vremii; 

 
- 100 de ani de la alegerea arhiereului Miron CRISTEA ca 

membru de onoare al Academiei Române, (7 iun. 1919) primul 
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (1925-1939), prim-
ministru al României (1938-1939); 

 
- 140 de ani de la nașterea exploratorului polar danez Knud 

RASMUSSEN (7 iun. 1879, Jakobshavn - 21 dec. 1933, Gentofte) 
antropolog, a întreprins numeroase expediţii în nordul 
Groenlandei şi în Arctica americană, studiind viaţa eschimoşilor 
şi problema originii lor; 

 
- 100 de ani de primirea în Academia Română, ca membru 

corespondent, 7 iun.1919, a generalului cartograf şi topograf 
Scarlat PANAITESCU (24 aprilie 1865, Iaşi – 23 martie 1938, 
Bucureşti); 
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- 90 de ani de la ratificarea documentelor fondării statului Cetății 
Vaticanului, în urma Acordurilor de la Palatul Lateran dintre 
Sfântul Scaun și Italia, la 11 februarie 1929, oferind o identitate 
teritorială pentru Sfântul Scaun, recunoscut ca teritoriu 
național sub legea internațională; 

 
- 65 de ani de la moartea matematicianului englez Alan TURING 

(23 iun. 1912, Londra – 7 iun.1954, Manchester) a elaborat, 
între anii 1936 şi 1938, conceptul teoretic al maşinii de calcul 
„universale” (maşina lui T), fiind considerat precursorul 
calculatorului electronic; 

 

8 
 

- Ziua Mondială a Oceanelor; 
 

- 140 de ani de la nașterea generalului Mihail Cristodulo 
CERCHEZ (8 iun. 1839, Bârlad - 12 iul. 1885, Iași) a condus 
trupele române în Războiul de Independență (1877) la Grivița, 
Bucov, Opanez, Smârdan, Plevna și Vidin, membru al Junimii, 
înmormântat în Cimitirul Eternitatea; 

 
- 100 de ani de la nașterea muzicianului Florin Eftimescu (8 iun. 

1919, București – 8 mar. 1974, Bucureşti) ) compozitor, 
profesor al Conservatorului din București; 

 
- 95 de ani de la nașterea traducătoarei Anda BOLDUR (8 iun. 

1924, Sibiu - 4 sep.1996, Bucureşti) a absolvit Liceul „Oltea 
Doamna” din Iaşi, a debutat, în 1943, cu poezia Amintire, în 
„Revista tineretului” din Iaşi, a tradus din Tennessee Williams, 
Edward Albee, Beaumarchais, Paul Claudel, Nazim Hikmet; 

 

9 
 

- Ziua Internaţională a Arhivelor; 
 

- 115 ani de la Concertul inaugural al Orchestrei Simfonice din 
Londra, 9 iun. 1904, prima formaţie engleză de gen 
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independentă, primul dirijor principal al ansamblului a fost 
Hans Richter; 

 
- 85 de ani de la „debutul” celebrului personaj de desen animat 

Donald Duck, creație a studiourilor Walt Disney, la 9 iun. 1934, 
în filmul “The little hen”, În anul 1943, Donald devine, cu 
adevărat un star şi primeşte Premiul Oscar pentru rolul din The 
Fuerhrer’s Face; 

 
- 70 de ani de la moartea sopranei Maria CEBOTARI (Cibotaru, 10 

feb. 1910, Chişinău - 9 iun. 1949, Viena, Austria). Interpretă de 
operă, actriţă de teatru şi film cu o carieră internațională; 

 
- 45 de ani de la moartea scriitorului guatemalez Miguel Angel 

ASTURIAS (19 oct. 1899, Ciudad de Guatemala - 9 iun. 1974, 
Madrid) laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1967, 
recunoscut pentru romanele sale: Domnul Președinte și 
Oameni de porumb; 

 

10 
 

- Ziua Paraşutiştilor Militari (România); 
 

- 200 de ani de la nașterea pictorului francez Gustave COURBET 
(Jean Désiré Gustave Courbet, 10 iun. 1819, Ornans/Franche-
Comté - 31 dec. 1877, La Tour-de-Peilz, Elveția) a condus 
mișcarea artistică a realismului în pictura franceză din secolul al 
XIX-lea, ales în conducerea Comunei din Paris din anul 1871; 

 
- 180 de ani de la nașterea scriitorului Ion CREANGĂ (10 iun. 

1839, Humuleşti, jud. Neamţ - 31 dec. 1889, Iași) membru post-
mortem al Academiei Române (1948 ), absolvent al Seminarului 
Socola, membru al Junimii; Notă : data nașterii de 10 iun. 1839 
este conform unei mitrici (condici) de nou-născuți din 
Humulești, publicată de Gh. Ungureanu, este vechiculată și data 
de 1/13 mar. 1837; 

 
- 40 de ani de la moartea filosofului Vasile BĂNCILĂ (1 ian. 1897, 
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Brăila - 10 iun. 1979, București) etnolog, pedagog, eseist, 
membru al echipelor etnologice ale lui Dimitrie Gusti, ocazie cu 
care a elaborat volumul Duhul sărbătorii; 

 
- 40 de ani de la moartea scriitorului Aurel BARANGA (Aurel 

Leibovici, 20 iul. 1913, Bucureşti - 10 iun. 1979, Bucureşti) 
dramaturg şi publicist, membru al unor colegii redacţionale: 
„Viaţa românească", „Contemporanul", redactor şef al revista 
„Urzica"; 

 

11 
 

- 155 de ani de la nașterea muzicianului german Richard 
STRAUSS (11 iun. 1864, München - 8 sep. 1949, Garmisch-
Partenkirchen) compozitor și dirijor, reprezentant al post-
romantismului (“Asa grait-a Zarathustra”, „Don Juan”, 
“Salomeea”, “Electra”, a dirijat la operele din Berlin, München, 
Viena; 

 
- 100 de ani de la Hotărârea Consiliului Suprem Aliat de la 

Conferinţa de Pace de la Paris privind recunoașterea frontierele 
dintre România şi Ungaria şi dintre România şi Iugoslavia, prin 
care se recunoaştea de drept unirea cu România a Transilvaniei, 
Crişanei, Maramureşului şi Banatului; 

 
- 40 de ani de la moartea actorului american John WAYNE 

(Marion Michael Morrison, 26 mai 1907, Winterset, Iowa - 11 
iun. 1979, Los Angeles, California) imaginea puternicului 
cowboy sau soldat taciturn care personifica valorile americane 
idealizate ale epocii sale; 

 

12 
 

- Ziua Mondială împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă; 
- Ziua Naţională a Federaţiei Ruse; aniversarea adoptării 

Declaraţiei privind suveranitatea de stat – 1990; 
 

- 180 de ani de la primul meci de baseball din Statele Unite, în 
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Cooperstown, New York, sport derivat dintr-un joc britanic 
numit „rounders”; 

 
- 100 de ani de la nașterea scriitoarei - Valeria BOICULESI (12 

iun. 1919, Andrieşeni, jud. Iaşi - 6 dec. 1984, Bucureşti) afirmată 
în domeniul literaturii pentru copii şi tineret; 

 
- 85 de ani de la nașterea geografei Iulia VĂCĂRAŞU (12 iun. 

1934, Lapoş-Dărmăneşti,jud. Bacău - 12 apr. 1992, Iaşi), 
profesoară, între 1979-1992, la Catedra de Geografie a 
Universităţii ieşene; 

 
- 90 de ani de la nașterea scriitoarei Irina MAVRODIN (12iun. 

1929, Oradea – 22 mai 2012, București) poetă, eseistă, 
traducătoare şi profesor universitar, a tradus ciclul de romane 
“În căutarea timpului pierdut” de Marcel Proust; 

 

13 
 

- 165 de ani de la moartea diplomatului Alexandru STURDZA (18 
nov. 1791, Iaşi - 13 iun. 1854, Odessa, Rusia) a lucrat în 
diplomaţia rusă timp de 22 de ani (1808-1830), sub conducerea 
ţarilor Alexandru I şi Nicolae I, primind titlul onorific de consilier 
de taină al ţarului, în 1843, vine pentru ultima dată în Moldova, la 
rugămintea vărului său, domnul Moldovei Mihail Sturdza (1834-
1849), pentru a ajuta la reorganizarea Seminarului teologic din 
Iaşi; 

 
- 55 de ani de la moartea baritonului Iulian  RĂDULESCU (9 

feb. 1925, Ciocăneşti, jud. Argeş - 13 iun. 1964, Bacău) solist al 
Operei Române din Iaşi, lector la Conservatorul de Muzică 
George Enescu, Iași; 
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14 
 

- Ziua Silvicultorilor (România); 
- Ziua Internațională a Donatorilor de Sânge; 

 
- 120 de ani de la nașterea scriitorului japonez Yasunari 

KAWABATA (14 iun. 1899, Osaka - 16 apr. 1972 - Kamakura, 
Kanagawa) prozator, critic literar şi eseist japonez; Premiul 
Nobel pentru Literatură în anul 1968. Notă: unele surse 
avansează data nașterii 11 iun. 1899; 

 
- 110 ani de la moartea protopopului Bartolomeu BAIULESCU 

(11 iun. 1831, Zărnești, Brașov - 14 iun. 1909, Brașov ) preot la 
Biserica românească din Cetatea Braşovului, susținător al 
dezvoltării meseriilor în rândurile românilor transilvăneni, 
fondator, în decembrie 1869, a Asociaţiunii pentru sprijinirea 
învăţăceilor şi sodalilor români meseriaşi din Braşov; 

 
- 95 de ani de la nașterea scriitorul rus Vladimir SOLOUHIN (14 

iun.1924, Alepino – 4 apr. 1997, Moscova); 
 

- 25 de ani de la moartea muzicianului american Henry MANCINI 
(16 iun. 1924, Cleveland, Ohio – 14 iun. 1994, Beverly Hills, 
California) compozitor, dirijor, textier, celebru pentru muzica de 
film; 

 

15 
 

- Ziua Internațională a Energiei Eoliene; 
- Ziua Mondială de conştientizare a abuzurilor faţă de persoanele 

în vârstă; 
 

- 630 de ani de la: Bătălia de la Kossovopolje (Câmpia Mierlei) 
armata turcă înfrânge armata sârbă, vestul și sud-vestul Serbiei 
au fost supuse Imperiului otoman (15/28 iun. 1389); 

 
- 180 de ani de la nașterea scriitoarei Sofia COCEA (15 iun. 1839, 

Fălticeni - 27 oct. 1861, Vaslui) - publicista, poeta, traducatoare, 
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a absolvit Şcoala Centrală din Iaşi, profesoară la Vaslui, a 
colaborat la „Steaua Dunării” şi s-a manifestat ca unionistă, fiind 
apeciată de Mihail Kogălniceanu şi Vasile Alecsandri; 

 
- 130 de ani de la moartea scriitorului Mihai EMINESCU (15 ian. 

1850, Ipoteşti, Botoșani – 15 iun. 1889, București) poet, ziarist, 
activ în societatea literară Junimea, redactor la ziarul „Timpul". 
membru post-mortem al Acadenâmiei Române; 

 
- 85 de ani de la nașterea criticului literar Matei CĂLINESCU (15 

iun. 1934, Bucureşti - 24 iun. 2009, Bloomington, S.U.A.) scriitor, 
profesor, autorul unor lucrări precum: Portretul lui M, Viața și 
opiniile lui Zacharias Lichter, Un fel de jurnal (1973–1981), 
Amintiri în dialog: Memorii (în colaborare cu Ion Vianu), 
Spre România (2000–2002): Jurnal inedit, Conceptul modern 
de poezie: De la romantism la avangardă şi A citi, a reciti: 
Către o poetică a (re)lecturii, Eugène Ionesco. Teme 
identitare și existențiale.;  

 
- 80 de ani de la moartea generalului Nicolae Matei CONDIESCU 

(20 oct. 1880, Craiova - 15 iun. 1939, București ) scriitor, 
membru al Academiei, bibliotecar al Palatului; 

 
- 50 de ani de la moartea actorului de comedie Costache 

ANTONIU (26 feb. 1900, Ţigănaşi, jud. Iaşi - 15iun. 1979, 
Bucureşti) a evoluat pe scenele teatrelor din Iaşi, Sibiu, Craiova 
și Bucureşti, Artist al Poporului, rector al Institutului de Artă 
Teatrală şi Cinematografică I. L. Caragiale din Bucureşti; 

 
- 40 de ani de la susținerea tezei de doctorat de către P.F. Daniel 

CIOBOTEA, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la 15 iun, 
1979, la Strasbourg cu titlul Réflexion et vie chrétiennes 
aujourd’hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la 
spiritualité. 
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16 
- (†) Rusaliile, calendarul creștin ortodox și greco-catolic; 
- Ziua Mondială a Limbii Rromani (UNESCO); 

 
- 155 de ani de la semnarea Protocolului de la Constantinopol, 

prin care puterile garante recunosc dreptul statului român de a-
și modifica legiuirile interne fără o prealabilă aprobare din 
partea lor (16 iun. 1864); 

 
- 95 de ani de la nașterea muzicianului american Henry MANCINI 

(16 iun. 1924, Cleveland, Ohio – 14 iun. 1994, Beverly Hills, 
California) compozitor, dirijor, textier, celebru pentru muzica de 
film; 

 
- 55 de ani de la grațierea deținuții politici din România de către 

regimul comunist (16 iun. 1964); 
 

- 20 de ani de la moartea inginerului constructor Anatolie MIHUL 
(15 oct. 1923, Bălți, Rep. Moldova - 16 iun. 1999, Iași) profesor 
la catedra de Construcţii a Institutului Politehnic Gh. Asachi, din 
1947 şi până în 1990; 

 

17 
- (†) Rusaliile, (a doua zi) calendarul creștin ortodox și greco-

catolic; 
- Ziua Aviaţiei Militare (România); 
- Ziua Mondială pentru Combaterea Deşertificării şi a Secetei; 

 
- 300 de ani de la moartea întemeietorului jurnalismului literar 

englez Joseph ADDISON (1 mai 1672, Milston - 17 iun. 1719, 
Kensington) eseist, poet și om politic, a fondator, împreună cu R. 
Steele, revistele The Tatler, The Spectator și The Guardian; 

 
- 110 ani de la fondarea, la Viena, a „Grupului de Artă Nouă” 

(Neuekunstgruppe, mișcare cunoscută sub denumirea de „Art 
Nouveau”, a reprezentat un nou stil, manifestat (relativ sincron 
în majoritatea culturilor europene, dar şi în SUA şi Canada) în 
artele vizuale, design şi arhitectură (17 iun. 1909); 
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18 
- Ziua Constructorilor Militari (România); 

 
- 125 de ani de la întrunirea, din inițiativa lui Pierre de Coubertin, 

a primului congres al Comitetului Internațional Olimpic (CIO), 
(18-23 iun. 1894, Paris), unde s-a hotărât reluarea Jocurilor 
Olimpice și ca orașul Atena, din Grecia să fie gazda Jocurilor 
Olimpice din 1896; 

 
- 110 ani de la nașterea artistului plastic Lena CONSTANTE (18 

iun.1909, Bucureşti - 2 nov. 2005, Bucureşti) deţinut politic, s-a 
remarcat în memoralistică, arta decorativă şi ilustraţie de carte; 

 
- 30 de ani de la moartea actorului Constantin CADESCHI (18 mai 

1907, Rădăuţi-Prut,jud. Botoşani - 18 iun. 1989, Iaşi) a slujit 
scena Teatrului Naţional ieşean timp de peste patru decenii 
(1934-1973), întruchipând 200 de personaje, şi-a legat numele 
de repertoriul lui I.L. Caragiale; 

 

19 
 

- 120 de ani de la nașterea criticului literar G.[eorge] CĂLINESCU 
(19 iun. 1899, Bucureşti - 12 mar. 1965, Bucureşti) scriitor, 
profesor, academician, autorul unor lucrări fundamentale 
precum: Viaţa lui M. Eminescu (1932), Opera lui M. Eminescu, 
5 vol., 1934-1936); Viaţa lui Ion Creangă, 1938), Istoria 
literaturii române, conferenţiar la Universitatea din Iaşi, unde 
acondus revista „Jurnalul literar”; 

 
- 100 de ani de la nașterea mezzo-sopranei de succes 

internațional Zenaida PALLY (19 iunie 1919, Soroca, Republica 
Moldova - 26 iunie 1997, Saarbrucken (Germania ); 

 
- 25 de ani de la debutul reprezentativei României la Campionatul 

Mondial de Fotbal din Statele Unite ale Americii,unde avea să 
obţină cea mai bună performanţă, locul VII câștigând cu 3-1, în 
fața Columbiei, pe 19 iun. 1994; 
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20 
 

- Ziua Mondială a Refugiaţilor; 
 

- 200 de ani de la naşterea compozitorului francez Jacques 
OFFENBACH (20 iun. 1819, Cologne - 4 oct. 1880, Paris) 
considerat întemeietorul operetei clasice, ca gen de sine stătător, 
a compus opera "Povestirile lui Hoffman" a întemeiat Opera 
Bufă din Paris pentru a-și prezenta lucrările; 

 
- 110 ani de la moartea ziaristului şi omului politic Aurel 

MUREŞIANU (20 iun. 1847, Brașov – 20 iun. 1909, Brașov) 
director şi redactor al Gazetei Transilvaniei, sub conducerea sa, 
la 4 aprilie 1884, Gazeta s-a transformat în primul cotidian 
românesc din Transilvania; 

 

21 
 

- Ziua Muzicii Europene; 
- Ziua Mondială a Soarelui (O.N.U.); 
- Solstiţiul de vară (ziua cea mai lungă, noaptea cea mai scurtă), 

începutul verii astronomice; 
- Ziua Mondială Yoga; 
- Ziua Mondială a Hidrografiei; 

 
- 125 de ani de la nașterea arhitectei Maria Virginia 

ANDREESCU HARET (21 iunie 1894, București - 6 mai 1962, 
București) prima femeie din lume care a ajuns la gradul de 
arhitect inspector general, statut recunoscut în cadrul celui de-al 
XVI-lea Congres de Istorie a Științei organizat la București, în 
1981; 

 
- 105 de ani de la moartea scriitoarei Bertha Sophia FELICITA 

VON SUTTNER (9 iunie 1843, Praga – 21 iun. 1914 Viena) 
Premiul Nobel pentru Pace în anul 1905, prima femeie 
răsplătită cu această onoare; 

 
- 100 de ani de la moartea lui Petre P.CARP, critic literar şi om 
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politic (29 iun. 1837, Iaşi - 21 iun. 1919, Ţibăneşti, jud. Iaşi) 
membru al Junimii, lider conservator, prim-ministru al 
României; 

 

22 
 

- 155 de ani de la nașterea scriitorului Ioan RUSSU-ŞIRIANU (22 
iun. 1864, Şiria, jud. Arad - 12 dec., 1909, Bucureşti), ziarist,, 
director al ziarului „Tribuna”, deputat în Dieta ungară; 

 
- 150 de ani de la prezența lui Mihai EMINESCU la Iași, pe 22 iun. 

1869, Trupa de teatru Pascali, din care făcea parte şi tânărul 
poet, se afla la Iaşi, unde juca piesa Supliciul unei femei; 

 
- 100 de ani de la apariția, la Bucureşti, săptămânal şi apoi lunar, a 

publicaţiei „IDEEA EUROPEANĂ”- critică artistică şi socială, 
(22 iun. 1919 până la 1.iul.1928) sub conducerea lui Constantin 
Rădulescu-Motru şi Emanoil Bucuţa. Revista îşi propunea „să 
informeze publicul românesc asupra curentelor de idei şi 
transformărilor sociale din Europa, interpretând, totodată, cu 
obiectivitate, pe cele din cuprinsul românesc”; 

 
- 70 de ani de la nașterea actriței americane Meryl STREEP (Mary 

Louise Streep, 22 iun. 1949, Summit, New Jersey ), actriţă de 
teatru, film şi televiziune; multiplu laureată a premiului Oscar; 

 
- 25 de ani de la venirea surorilor din Congregaţia catolice "Fiicele 

Sfintei Maria a Divinei Providenţe" la Iaşi, cu un rol deosebit de 
important în construirea Casei Providenţei şi numeroase 
misiunii social-caritabile; 

 

23 
 
 

- Ziua Internațională Olimpică (Olympic Day); 
- Ziua Suveranităţii Republicii Moldova; 
- Ziua Funcţionarului Public; 
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- 105 ani de la moartea muzicianului Gheorghe I. DIMA (2 feb. 
1838, Vutcani, jud. Vaslui - 23 iun. 1914, Iaşi) profesor la 
disciplina Teorie, solfegiu şi cor bisericesc de la Conservatorul 
din Iaşi, între anii 1870 și 1877, în 1864 a înfiinţat primul cor al 
Mitropoliei; 

 
- 185 de ani de la nașterea scriitorului Alexandru ODOBESCU (23 

iun. 1834, București - 10 nov. 1895, București) ministru al 
monumentelor (1863-1864) profesor de arheologie la 
Universitatea din București; 

 

24 
 

- (†) Nașterea Sf-lui. Ioan Botezătorul, calendarul creștin ortodox 
romano și greco-catolic; 

- Sărbătoarea populară Sanzienele (Dragaica) (România); 
- „Ziua Internaţională a Iei“ (România); 
- Ziua avocatului (România); 

 
- 270 de ani de la nașterea mitropolitului, Iacob STAMATI (24 iun. 

1749, Bistriţa-Năsăud - 10 mar. 1803, Iaşi) sub îndrumarea sa, 
la tipografia Mitropoliei Iași, reorganizată de el, se imprimă, în 
1794, Liturghierul şi Psaltirea proorocului şi împăratului 
David,. cărţi didactice de geometrie şi aritmetică; 

 
- 65 de ani de la moartea geografului - Mihai DAVID (21 mai 

1886, Negreşti-Vaslui - 26 iun. 1954, Iaşi) - geolog, academician, 
rector şi ctitor al geografiei moderne la Universitatea din Iaşi;  

 
- 50 ani de la nașterea scriitoarei Camelia RĂILEANU (24 iun. 

1969, Botoșani – 2mar. 2002, Botoșani) absolventă a Facultății 
de Litere, a Universității „Al. I. Cuza” Iași, a publicat volumele de 
poezie: Dimineața cercului (1998) si Cântec pentru cei 
nesinguri (1999), Întoarcerea din Iad, memorii (2018); 

 
- 30 de ani de la moartea chimistei Elisabeta VĂSCĂUŢEANU, (1 

nov. 1897, Larga Veche-Baurcii Moldoveni, jud. Cahul - 24 iun. 
1989, Iaşi) fondatoarea şcolii de Biochimie la Iaşi, primul titular 
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al disciplinei de Biochimie de la Universitatea Al. I. Cuza; 
 

- 10 ani de la moartea criticului literar Matei CĂLINESCU (15 iun. 
1934, Bucureşti - 24 iun. 2009, Bloomington, S.U.A.) scriitor, 
profesor, autorul unor lucrări precum: Portretul lui M, Viața și 
opiniile lui Zacharias Lichter, Un fel de jurnal (1973–1981), 
Amintiri în dialog: Memorii (în colaborare cu Ion Vianu), 
Spre România (2000–2002): Jurnal inedit, Conceptul modern 
de poezie: De la romantism la avangardă şi A citi, a reciti: 
Către o poetică a (re)lecturii, Eugène Ionesco. Teme 
identitare și existențiale.;  

 

25 
 

- 130 de ani de la naşterea pictorului OTTO BRISE (25 iun. 1889, 

Iaşi - 21 feb. 1963, Iaşi), profesor şi director al Şcolii de Arte 

Frumoase din Iaşi, a arătat predilecţie pentru peisaj, a cultivat 

portretele, florile şi natura statică; 

 
- 115 ani de la naşterea inginerului şi fizicianului german de 

origine română Hermann OBERTH (25 iunie 1894, Sibiu - 28 
dec. 1989, Nürnberg) unul dintre cei trei părinți fondatori ai 
științei rachetelor;  

 
- 90 de ani de la nașterea medicului nefrolog Paula NICULESCU 

(25 iun. 1929, Buzău - 16 nov. 1997, Iaşi) doctor la Clinica I 
Medicală a Institutului de Medicină şi Farmacie din Iaşi (1956-
1982); 

 
- 10 ani de la moartea cântărețului american Michael (Joseph) 

JACKSON (29 aug. 1958, Gary - 25 iun. 2009,Los Angeles), 
supranumit Regele muzicii pop, a adus contribuții importante 
muzicii, dansului și modei cu un mare succes comercial; 

 



148 

26 
 

- Ziua Drapelului Naţional al României; 
- Ziua Internaţională pentru Sprijinirea Victimelor Torturii; 
- Ziua Internaţională împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de 

Droguri; 
- Ziua Internaţională de colaborare în favoarea păcii şi 

democraţiei; 
 

- 150 de ani de la nașterea scriitorului danez Martin ANDERSEN-
NEXØ, supranumit “Gorki al Nordului” (26 iun. 1869, 
Copenhaga - 1 iun.1954, Dresda, Germania de Est) cunoscut mai 
ales pentru romanele sale Soldage (Zile în Soare) și Pele 
cuceritorul; 

 
- 110 ani de la nașterea scriitorului Petre PANDREA (26 iun. 

1904, Balș, Oltenia - 8 iul. 1968, București) avocat, deținut 
politic, sociolog, eseist, memorialist şi traducător; membru post-
mortem al Academiei Române, autor al volumelor: „Portrete și 
controverse”, „Pomul vieții”, „Brâncuși. Amintiri și 
exegeze”,„Memoriile mandarinului valah” „Procedura 
penală”,,,Criminalogia dialectică”, „Psihanaliza judiciară”; 

 
- 95 de ani de la nașterea pedagogului George VĂIDEANU (26 iun. 

1924, Podu-Iloaiei, jud.Iaşi - 13 mar. 2014, București), profesor 
universitar la Catedra de Pedagogie a Universităţii Alexandru 
Ioan Cuza din Iaşi, director al Institutului de Ştiinţe Pedagogice 
din Bucureşti (1967-1973) şef al secţiei „Structuri şi conţinuturi 
ale educaţiei preuniversitare” al Centrului UNESCO din Paris 
(1973-1980), Secretar General al Comisiei Naţionale Române 
pentru Unesco (1992); 

 
- 65 de ani de la moartea geomorfologului Mihai DAVID (21 mai 

1886, Negreşti, jud. Vaslui – 26 iun.1954, Iaşi), academician, 
profesor la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi, autor a 
unei serii de studii valoroase referitoare la geomorfologia Podi-
şului Central Moldovenesc, la regiunea subcarpatică din Moldova, 
la coasta Iaşilor, la Podişul Transilvaniei, precum: O schiţă 
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morfologică a podişului Sarmatic din Moldova, 1920; 
Cercetări geologice în Podişul Moldovenesc, 1915-1920; 
Munţii Apuseni;  

 
- 70 de ani de la moartea matematicianului Vasile TEODOREANU 

(1 ian. 1868, Brusturoasa, jud. Bacău - 26 iun. 1949, Bucureşti) 
profesor de matematici la Liceul Naţional, Şcoala Normală Vasile 
Lupu şi Liceul militar, cel care a contribuit decisiv la apariția 
regulată a Gazetei matematice, la Iaşi, în timpul refugiului din 
anii 1917-1918; 

 
- 10 ani de la moartea scriitorului Ștefan Vasile Andrei, Baron de 

Fay, (2 iul. 1919, Seuca, 26 iun. 2009, Nisa, Franţa) diplomat și a 
publicat o perioadă de timp (înainte de 1973) și sub numele de 
Ștefan Andrei, volume precum: (Caietele locotenentului 
Florian, 1983), Moartea baroanei(1988); 

 
- 5 ani de la moartea medicului Vasile COSTINESCU, (1944, Iași - 

26 iun.2014, Iași) profesor şi director alClinicii O.R.L. din Iaşi 
secretar ştiinţific al Senatului Institutului de Medicină şi 
Farmacie, vicepreşedinte şi preşedinte al Societăţii de O.R.L. A 
fost distins cu titlurile de Medic Emerit şi Profesor 
Universitar Emerit.; 

 

27 
 

- Ziua Mondială a Pescuitului; 
 

- 445 de ani de la moartea, architecutului italian Giorgio VASARI 
(30 iul. 1511, Arezzo - 27 iun. 1574, Florența), pictor și istoric de 
artă, devenit celebru prin lucrarea: Viețile celor mai renumiți 
arhitecți, pictori și sculptori italiani, de la Cimabue până în 
timpurile noastre; 

 
- 125 de ani de la nașterea chimistei Raluca RIPAN (27 iun. 1894, 

Iaşi - 5 dec. 1975, Cluj-Napoca)  prima femeie membru al 
Academiei Române, decan al Facultăţii de Ştiinţe şi rector al 
Universităţii din Cluj, director al Institutului de chimie al Academiei 
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din Cluj, distinsă cu titlul de Om de ştiinţă Emerit, membru de 
onoare al Societăţilor de chimie Industrială a Franţei, Doctor 
honoris causa al Universităţii din Torun, Polonia; 

 
- 5 de ani de la moartea scriitorului Nicolae STROESCU-

STÎNIȘOARĂ (1 nov.1925, Târgu Jiu - 27 iun. 2014, München), 
membru al Uniunii Scriitorilor din România - filiala Iaşi, autorul 
volumelor: În zodia exilului, Pe urmele revoluţiei;  

 

28 
 

- 105 ani de la Atentatul de la Saraevo, unul dintre motivele 
declanșării Primului Război Mondial, 28 iun. 1914; 

 
- 100 de ani de la încheierea Tratatului de Pace de la Versailles 

între Germania şi Aliaţi, care a marcat încheierea oficială a 
Primului Război Mondial; 

 
- 20 de ani de la moartea matematicianului Gheorghe 

GHEORGHIEV (27 iun.1907, Bolgrad-Ismail - 28 iun. 1999, 
Iaşi). A fost creator de şcoală ştiinţifică la Facultatea de 
Matematică a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi, unde a funcţionat 
între anii 1946 şi 1975. A lucrat, de asemenea, la Institutul 
Politehnic Gh. Asachi, ca profesor de matematici superioare şi 
matematici speciale; 

 
- 100 de ani de la nașterea scriitorului Ion Desideriu SÎRBU (I. D. 

Sîrbu, 28 iun. 1919, Petrila, jud. Hunedoara - 17 sep. 1989 
Craiova) eseist, dramaturg, filozof, publicist și romancier, autor 
interzis și recunoscut după 1989, în special prin literatura sa de 
sertar;  
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29 
 

- Ziua Dunării; 
- Ziua Penitenciarelor din România; 
- (†) Sfinții Petru și Pavel, calendarul creștin ortodox și greco-

catolic; 
 

- 200 de ani de la nașterea istoricului Nicolae BĂLCESCU (29 iun. 
1819, București – 29 nov. 1852, Palermo), scriitor revoluționar 
pașoptist, autor al lucrărilor: Puterea armată şi arta militară 
de la întemeierea Principatului Valahiei până acum (1844), 
Cuvânt preliminariu despre izvoarele istoriei românilor 
(1845), Despre starea socială a muncitorilor plugari în 
principatele române în deosebite timpuri (1848), Mersul 
revoluţiei în istoria românilor (1850), Chemarea economică 
a principatelor dunărene (1850), Mişcarea românilor din 
Ardeal (1851) şi Românii sub Mihai Vodă Viteazul;; 

 
- 175 de ani de la nașterea juristului Constantin NACU (29 iun. 

1844, Bucureşti - 21 feb. 1920, profesor de drept civil la 
Facultatea de Drept din Bucureşti. Opera sa principală Drept 
civil român (3 vol., 1901-1903) constituie primul comentariu 
sistematic al Codului civil român; 

 
- 100 de ani de la moartea lingvistului german Karl BRUGMANN 

(16 mar. 1849, Wiesbaden – 29 iun. 1919, Leipzig) unul dintre 
întemeietorii Şcolii neogramatice, s-a afirmat ca specialist în 
gramatica comparată a limbilor indo-europene; 

 

30 
 

- 175 de ani de la nașterea scriitorului Gheorghe BENGESCU-
DABIJA (30 iun. 1844, București - 13 ian. 1916, Bucureşti) 
dramaturg, general al armatei române, membru al Junimii din 
1868, a tradus din franceză librete de operă, fiind considerat 
unul dintre întemeietorii operetei româneşti, a scris numeroase 
piese de teatru; 
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- 140 de ani de primirea în Academia Română, ca membru titular 
(30 iun.1879) a naturalistului Dimitrie BRÂNDZĂ, discursul de 
recepţie s-a intitulat Despre vegetaţiunea României şi 
exploratorii ei.;absolvent al Academiei Mihăilene din Iaşi 
(1864) şi al Universităţii Sorbona din Paris, profesor la 
Facultatea de Ştiinţe din Iaşi (1867-1874); medic la Spitalul „Sf. 
Spiridon” (1969), custode al Muzeului Societăţii de Medici şi 
Naturalişti şi director al Grădinii Botanice (1872) din Iaşi; 

 
- 110 ani de la nașterea medicului Ecaterina BĂLTEANU (30 iun. 

1909, Dorohoi, jud. Botoşani - 2001, Iași) cercetătoare ştiinţifică 
la Laboratorul de Bacteriologie din cadrul Spitalului Izolarea Iași, 
la Institutul de Igienă, la Misiunea ştiinţifică a Fundaţiei 
„Rockefeller”, la Institutul de Medicină şi Farmacie Iaşi; 

 
- 65 de ani de la nașterea actriței Adriana GÂRŢOMAN-SUHAR 

(30 iun. 1954, Râmnicu Vâlcea - 22 iul. 2005, Iași), prezentă pe 
scena teatrelor din Petroşani, Satu Mare şi Iaşi (Secţia Suceava, 
1984-1986 şi Naţionalul ieşean, 1986-2005); 
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IULIE 
1 

 
- Ziua Muzicilor Militare (România); 
- Ziua Mondială a Arhitecturii; 
- Ziua Națională a CANADEI; 
- Ziua Internaţională a Muzicii Reggae; 

 
- 215 de ani de la moartea scriitoarei franceze George SAND 

(Amantine Lucile Aurore 1 iul. 1804, Paris - 8 iun. 1876, Nohant-
Vic) considerată o precursoare a feminismului, celebră pentru 
romanele sale: "Rose et Blanche", "Indiana” și autobiografia sa 
"Historie de ma vie"; 

 
- 155 de ani de la formarea primul cor de muzică armonică din 

Iași, de către vornicul şi muzicianul Tudorachi BURADA (1800-
1866), la 1 iul. 1864, la Biserica Sf. Atanasie şi Chiril; 

 
- 90 de ani de la nașterea scriitorului Costache OLĂREANU (1 iul. 

1929, Huși - 23 sep. 2000, Iași) afiliat generației Școlii de la 
Târgoviște, director al Editurii Fundației Culturale Române, a 
publicat volume precum: „Poezie și autobiografie”, „Caiete 
vechi și sentimentale”, „Lupul și chitanța”, „Scrisoare despre 
insule” și „Merci pour les covrigi”; 

 
- 85 de ani de la dezvelirea bustului, în bronz, al lui Mihai 

Eminescu, realizat de sculptorul Ioan Mateescu, amplasat pe 
Aleea Junimiştilor din Parcul Copou, (1 iul. 1934); 

 
- 15 ani de la moartea actorului de film american Marlon 

BRANDO (3 apr. 1924, Omaha, Nebraska – 1 iul., 2004, Los 
Angeles) regizor; 

 

2 
 

- Ziua Internaţională a Ziaristului Sportiv; 
- Ziua Justiţiei române; 
- Ziua comemorării lui Ştefan cel Mare şi Sfânt (sărbătoare 
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naţională a Republicii Moldova); 
- Ziua Internaţională a Obiectelor Zburătoare Neidentificate 

(OZN); 
 

- 515 ani de la moartea domnitorului Modovei Ştefan cel Mare și 
Sfânt, (1457, Borzești - 2 iul. 1504, Suceava), diplomat strălucit, 
comandant de oaste, sprijinitor al culturii, canonizat de Biserica 
Ortodoxă Română în anul 1992, cu dată de prăznuire în 2 iulie; 

 
- 515 ani de la încheierea redactării lucrarii ”Letopisetul de când 

cu voia lui Dumnezeu s-a început Țara Moldovei”, prima 
creație laica a culturii române, scrisă la curtea lui Ștefan cel 
Mare; 

 
- 205 ani de la naşterea compozitorului german de opreră 

Christoph Willibald RITTER VON GLUCK (2 iul. 1714, 
Erasbach 15 nov. 1787. Viena) cunoscut în special pentru opera 
Orfeu și Euridice; 

 
- 170 de ani de la prima menţionare, într-un document oficial, a 

Principatelor Române au fost sub numele de România, rămas 
definitiv după Unirea acestora (1859, în „Proiectul de pacificare”, 
semnat la Seghedin (Szeged), de către Lajos Kossuth, 
guvernatorul Ungariei, şi, respectiv, de către Nicolae Bălcescu şi 
Cezar Bolliac, reprezentanţii emigraţiei române (2/14 iul. 
1849); 

 
- 115 ani de la moartea dramaturgului rus Anton P. CEHOV 

(17/29, ian. 1860, Taganrog - 2/15 iul.1904, Badenweiler, 
Germania) piesele sale pecum Pescărușul, Unchiul Vania, Trei 
surori, Livada de vișini, sunt și în prezent, unele dintre cele mai 
traduse și jucate; 

 
- 105 ani de la moartea prozatorului Emil GÂRLEANU (5 ian. 

1878, Iaşi - 2 iul. 1914, Câmpulung Muscel, jud. Argeş), cunoscut 
pentru volumul Din viaţa celor care nu cuvântă (1910), s-a 
numărat printre întemeietorii Societăţii Scriitorilor Români 
(1908), al cărui preşedinte a fost între anii 1911-1912; 
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- 100 de ani de la inaugurarea,la Bucureşti, a primului teatru de 
revistă românesc, compania „CĂRĂBUŞ”, legată de activitatea 
marelui actor Constantin Tănase, cu piesa de revistă „Pisică de 
orez”, scrisă de Constantin Solomonescu şi Mircea Rădulescu; 

 
- 100 de ani de la nașterea scriitorului Ștefan Vasile ANDREI, 

BARON DE FAY, (2 iul. 1919, Seuca, jud. Târgu Mureș - 26 iun. 
2009, Nisa, Franţa) diplomat, genealogist, a publicat înainte de 
1973 și sub numele de Ștefan Andrei, volume precum: Caietele 
locotenentului Florian, Moartea baroanei; 

 
- 20 de ani de la preluarea „Uzinelor Dacia” Piteşti, de către 

franceză „Renault” prin semnarea contractului între 
reprezentanţii firmei şi cei ai Guvernului român, (2 iul. 1999); 

 
- 90 de ani de la nașterea inginerului Aurel BAGHIU (2 iul. 1929, 

Gheja, jud. Mures – 3 mar. 2010, Cluj) liderul mișcării studențești 
anti-comuniste, desfășurate la Timișoara, in anul 1956, deținut 
politic, autorul scrierilor memorialistice : "Printre gratii", 
"Fragmente de biografie si cugetari"; 

 
- 65 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar Ioan 

HOLBAN (2 iul. 1954, Fălticeni) director al Teatrului 
„Luceafărul", director general al Teatrului National „Vasile 
Alecsandri" (1996 -2006), secretar al Uniunii Scriitorilor din 
România (1990 - 1996), redactor-șef al revistei Cronica (1990 - 
1996), autor al unor volume precum: Istoria literaturii 
române. Portrete contemporane, vol. I. Editura Princeps, 
2003, Platon Pardău, monografie. Editura Mayke. 2004, 
Cortina de sticlă, Editura Princeps Edit. 2006, Istoria 
literaturii române contemporane, I-III. Poezia. Proza. Critică, 
eseu, memorialistică, Tipografia Moldova 2006, Literatura 
română subiectivă de la origini pînă la 1990 (360 pg.) 
TipoMoldova 2007 Proza română contemporană, I-II. 
Achibooks, 2008, Cortina de sticlă, 2, Editura Sedcom Libris, 
2009, Cortina de sticlă, 3, Editura TipoMoldova, 2009; 

 
- 25 de ani de la moartea inginer mecanic Dumitru HORBANIUC 

(29 sept. 1926, Ipoteşti, jud. Suceava - 2 iul. 1994, Iaşi) profesor, 
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peste 40 de ani, la Universitatea Tehnică Gh. Asachi, la Facultatea 
de Mecanică, la Catedra de Rezistenţa Materialelor și la 
Universitatea Rabat, din Maroc; 

 

3 
 

- Ziua Națională a Republicii BELARUS; 
 

- 260 de ani de la nașterea biologului sas Petrus SIGERUS (sau 
Peter Sigerus, 3 iul. 1759, Brașov – 7 sept. 1831, Sibiu ), 
farmacist şi botanist, întemeietorul botanicii farmaceutice din 
Transilvania;  

 
- 165 de ani de la nașterea muzicianului ceh Leoš JANÁCEC (3 iul. 

1854, Hukvaldy - 12 aug. 1928, Ostrava) cel mai important 
dirijor ceh, compozitorul celebrei „Sonate Kreutzer”; 

 
- 90 de ani de la nașterea scriitorului Costache OLĂREANU (3 iul. 

1929, Brad, jud. Mureș - 2 dec. 2017, Timișoara) medic, 
absolvent al Institutului de Specializare și perfecționare a 
Medicilor din Iași, secretar al Filialei Mureș a Uniunii Scriitorilor, 
autor al volumele de versuri : Discul (Editura Cartea 
Românească, 1972), Bucuria cuvântului (Editura Dacia, 1974), 
Între Pământ şi Cer (Editura Albatros, 1977), Foc nestins 
(Editura Dacia, 1980), Aripa din piatră (Editura Dacia, 1986), 
Prima zăpadă (Editura Albatros, 1990), Periplu (Editura Mureş, 
1993), Veşnicul început (Editura Ardealul, 1996); 

 
- 80 de ani de la primul marș anual de instrucție spre marea 

Mediteranei a Bricului „Mircea” navă școală, velier cu trei 
catarge, cea mai longevivă navă operațională din flota română (3 
iul. 1939); 

 
- 155 de ani de la promulgarea, de către domnitorul Alexandru Ioan 

Cuza, a „Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris” (pe 
temeiul plebiscitului din 23-26 mai 1864, prin care românii se 
pronunţaseră asupra noii Constituţii „sui generis”). (3/15 iul. 
1864); 
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4 
 

- Ziua Crucii Roşii Române; 
- Ziua Naţională a S.U.A.; 

 
- 215 ani de la naşterea scriitorului american Nathaniel 

HAWTHORNE (4. iul.1804, Salem – 18 mai 1864, Plymouth) 
creatorul romanului american de explorare psihologică prin 
creațiile sale Scarlet Letter (Scrisoare stacojie), și The House of 
the Seven Gables. (Casa cu șapte frontoane); 

 
- 155 de ani de la naştere medicului Victor BABEȘ (4 iul. 1854, 

Viena - 19 oct. 1926, București) biolog, academician, în 
colaborare cu Victor Andre Cornil, este autorul primului tratat de 
bacteriologie din lume (Bacteriile și rolul lor in anatomia și 
histologia patologica a bolilor infecțioase) prin care a pus bazele 
moderne ale acestei știinte, fiind și fondatorul școlii românești 
de microbiologie, notă: unele surse indică nașterea sa pe 28 iul.; 

 
- 155 de ani de la publicarea Decretului Domnesc privind 

înfiinţarea Universităţii din Bucureşti (4 iulie 1864); 
 

5 
 

- Ziua Internaţională a Cooperaţiei; 
- Ziua Naţională a Republicii SLOVACE; 

 
- 130 de ani de la naşterea scriitorului şi cineastului francez Jean 

COCTEAU (5 iul. 1889, Milly-la-Forêt – 11 oct. 1963, Maisons-
Laffitte); 

 
- 120 de ani de la naşterea scriitorului francez Marcel ACHARD 

(5 iul. 1899, Sainte-Foy-lès-Lyon – 4 nov. 1974, Paris); 
 

- 115 ani de la nașterea geografului Nicolae LUPU (5 iul. 1904, 
Drăguşeni, jud. Vaslui - 1 mar. 1977, Iaşi) profesor la catedra de 
Geografie Fizică şi Geografia României a Universităţii din Iaşi 
timp de peste patru decenii (1928-1972); 
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- 100 de ani de la emiterea Decretului de înfiinţare a Asociaţiei 

Bibliotecilor Publice cu caracter de Stat, formulă de organizare 
propusă de istoricul Nicolae Iorga (5 iulie 1919/ Guvernul 
României); 

6 
 

- Ziua Victimelor Stalinismului (Republica Moldova, zi de doliu 
național); 

 
- 175 de ani de la naşterea clasicistului Ioan Alexandru 

LAPEDATU (6 iul. 1844, Colun, jud. Sibiu - 6 apr. 1878,, Brașov ) 
poet, prozator și publicist; 

 
- 85 de ani de la nașterea sociologului Ilie DODEA (6 iul. 1934, 

Dagâţa, jud. Iaşi, - 27 aug. 1989, Iaşi) director al Centrului de 
Librării din Iaşi, cercetător la Catedra de Ştiinţe sociale a 
Institutului de Medicină şi Farmacie; 

 
- 55 de ani de la moartea scriitorului Ion VINEA (pseudonimul 

literar al lui Ion Eugen Iovanachi 17 apr. 1895, Giurgiu – 6 iul. 
1964, București) poet simbolist și suprarealist; 

 
- 40 de ani de la moartea poetului George LESNEA (25 mar.1902, 

Iași - 6 iul. 1979, Iaşi), format în cercul revistei Viaţa 
românească, traducător din poeţii ruşi: Esenin, Lermontov şi 
Puşkin; 

 

7 
 

- Ziua Mondială a Ciocolatei; 
 

- 295 de ani de la naşterea scriitorului german Friedrich Gottlieb 
KLOPSTOCK (7 iul.1724, Quedlinburg - 14 mar. 1803, 
Hamburg) a inițiat, în lirica germană, poezia trăirilor interioare; 

 
- 135de ani de la naşterea scriitorului german Lion 

FEUCHTWANGER (7 iul. 1884, München - 21.dec. 1958, Los 
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Angeles, S.U.A.) autorul romanelor: Falsul Nero, Vulpile în vie, 
Goya sau drumul spinos al cunoaşterii, Înţelepciunea 
nebunului sau moartea şi transfigurarea lui Jean-Jacques 
Rousseau; 

 
- 20 de ani de la moartea inginerului electromecanic Niculai 

POPINCEANU(4 dec. 1913, Mihoveni–Șcheia, jud. Suceava - 7 
iul. 1999, Iași) unul dintre fondatorii Școlii Politehnice din Iași 
şi ai tehnicii româneşti, profesor la Facultatea de Chimie 
Industrială, la Facultatea de Electrotehnică şi la Facultatea de 
Mecanică de la Institutul Politehnic Gh. Asachi din Iaşi; 

 
- 15 ani de la moartea biochimistului Mihail ȘERBAN (11 iun. 

1930, Craiova - 7 iul. 2004) membru al Academiei Române; 
 

8 
 

- 150 de ani de la inaugurarea, la Timișoara, la 8 iul. 1869, a primei 
linii de TRAMVAI CU CAI având 6 kilometri lungime, astfel, 
Timişoara devenea primul oraş din ţară şi al cincilea din lume 
care folosea astfel de mijloace de transport în comun; 

 
- 130 de ani de la apariția primului număr al prestigiosului 

cotidian american „THE WALL STREET JOURNAL”, unul dintre 
cele mai importante ziare economice şi financiare din lume; 

 
- 115 ani de la naşterea fizicianului rus de origine română Piotr 

Leonidovici KAPIȚA (8 iul. 1894, Kronstadt – 8 apr. 1984, 
Moscova) laureat al Premilui Nobel pentru Fizică, în 1978, 
pentru studiile de comportare a substanțelor în medii magnetice 
la temperaturi joase; unele surse indică nașterea sa în 9 iulie;  

 
- 105 ani de la nașterea pictoriței ELVIRA MICOȘ (8 iul. 1914, 

Alba Iulia - 6 feb. 2014, Târgu Mureș) gravorare şi scenografă, 
cu numeroase prezențe pe simeze, autoarea unor lucrări 
precum: „Balconul”, „Marea balerină”, „Madrigal”, „Carnaval 
la Veneţia”, „A patra soţie”, „Legenda meşterului Manole”, 
„Adam şi Eva”, „Fata din Haţeg” şi „Profil de dac”; 
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- 25 de ani de la moartea comparatistului George HANGANU (30 

mar. 1914, Buzău - 8 iul. 1994, București) istoric literar, 
profesor la Universitatea București, autorul volumelor: Doi poeți 
vizionari, Introducere în gindirea poetică franceză modernă, 
Interferențe si peisaje literare franceze;  

 

9 
 

- 185 de ani de la nașterea scriitorului ceh Jan NERUDA (9 iul. 
1834, Praga - 22 aug. 1891, Praga) unul dintre cei mai 
proeminenţi reprezentanţi ai realismului ceh; 

 
- 140 de ani de la nașterea muzicianului italian Ottorino 

RESPIGHI (9 iul.1879, Bologna – 18 apr.1936, Roma) violonist, 
compozitor și muzicolog, cel mai bine cunoscut pentru trilogia 
sa de poezie orchestrală: Fântâni ale Romei (1916), Pinii Rome 
(1924), și Festivalurile romane (1928); 

 
- 30 de ani de la moartea scriitorului Călin GRUIA (pseudonimul 

lui Chiril Gurduz, 21 mar. 1915, Trifești, jud. Orhei - 9 iul. 1989, 
București), autor de literatură pentru copii; redactor la 
emisiunile pentru copii ale Radioteleviziunii Române; 

 

10 
 

- 100 de ani de la nașterea scriitorului francez Pierre GAMARRA 
(10 iul. 1919, Toulouse - 20 mai 2009, Argenteuil) romanele sale 
sunt inspirate din viața oamenilor obișnuiți, multe fiind dedicate 
copiilor, în 1948, a primit premiul internațional Charles Veillon 
pentru romanul La Maison de feu; 

 
- 510 ani de la nașterea reformatorului religios francez Jean 

CALVIN (10 iul. 1509, Noyon – 27 mai 1564, Geneva, Elveția); 
 

- 100 de ani de la nașterea naturalistului Paul BORCEA (10 iul. 
1919, Piatra Neamţ - 23 sep. 1992, Iaşi); director al Staţiunii 
Zoologice Marine Prof. Ioan Borcea de la Agigea, jud. Constața, a 
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Universităţii ieşene, cercetările sale au abordat numeroase 
aspecte ale Biologiei, fenologie; zoogeografie; studii de fiziologie 
a insectelor şi studii de sistematică; 

 

11 
 

- Ziua Mondială a Populaţiei; 
 

- 305 ani de la alegerea domnitorului cărturar Dimitrie 
CANTEMIR (26 oct. 1673 Siliştea, jud. Vaslui - 21 aug. 1723 
Dimitrievka, Rusia) ca membru al Academiei din Berlin, 11 iul. 
1714; 

 
- 35 de ani de la moartea inginerului textilist Sidora PREDA (7 

oct. 1939 Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinţi - 11 iul. 1994, 
Iaşi) profesor în cadrul Catedrei Tricotaje-Confecţii de la 
Institutul Politehnic Gh. Asachi din Iaşi, cu contribuţii deosebite 
a avut în domeniul structurilor tricotate a noi tipuri de fibre; 

 

12 
 

- 160 de ani de la înființarea, de către Al. I. Cuza, a Oficiului Central 
de Statistică Administrativă, marcând crearea statisticii oficiale 
din România (Ordonanţa domnească nr. 276 din 12 iul. 1859); 

 
- 130 de ani de la inaugurarea, la Timișoara, la 12 iul. 1889, a 

primei linii de TRAMVAI alimentată ELECTRIC, înlocuind 
tracțiunea cu cai; 

 
- 115 ani de la nașterea poetului chilian Pablo NERUDA 

(pseudonimul lui Neftalí Ricardo Reyes Basoalto,12 iul.1904 - 23 
sep. 1973, Santiago de Chile) om politic chilian,; laureat al 
Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1971; 

 
- 110 ani de la nașterea filosofului Constantin NOICA (12 iul. 

1909, Vitănești, jud. Teleorman - 4 dec. 1987, Păltiniș, jud. Sibiu), 
eseist și publicist; 
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- 75 de ani de la nașterea coregrafei Mihaela ATANASIU (12 iul. 
1944, București - 25 apr. 1995, Bari, Italia) balerină şi regizoare 
la Opera Română din Iaşi și din 1973 la Teatrul de Operă din 
Bucureşti, unde activează până în anul 1989, când pleacă la 
Ginosa, în Italia, ca profesor de dans; 

 
- 30 de ani de la moartea agronomului Ilie STAICU (25.04.1905 - 

12.07.1989, București) specialist în metode de fertilizare a 
sărăturilor, membru al Academiei Române, Vicepreşedinte al 
Comitetului Consultativ O.N.U. pentru aplicarea ştiinţei şi 
tehnicii la dezvoltare; 

 

13 
 

- Ziua Specialităţii Militare Război Electronic; 
- Ziua Națională a Republicii MUNTENEGRU; 

 
- 105 ani de la nașterea tenorului italian Carlo BERGONZI (13 iul. 

1924 – 25 iul. 2014, Milano) unul dintre cei mai importanți 
cântăreți de operă ai secolului al 20-lea, a cântat de peste 300 de 
ori la Metropolitan Opera din New York și Teatro alla Scala din 
Milano, alături de artiste celebre, precum: Maria Callas, Risë 
Stevens, Victoria de los Angeles; 

 
- 90 de ani de la moartea muzicianului Eusebie MANDICEVSCHI 

(17 aug. 1857, Cernăuţi - 13 iul. 1929, Sulz, Viena) compozitor, 
muzicolog şi dirijor la Wiener Singakademie, profesor la 
Conservatorul din Viena; 

 
- 30 de ani de la moartea scriitorului Horia STAMATU (9 sep. 

1912, Vălenii de Munte, jud. Prahova - 13 iul. 1989, la Freiburg, 
Germania) unul dintre fondatorii Institutului Roman de cercetari 
de pe langa Sorbona, unde a condus secția literară, între 1951 și 
1961 s-a stabilit în Spania, ca redactor la revista Oriente 
Europeo; unele surse indică decesul său în 7/8 iulie; 
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14 
 

- Ziua naţională a FRANŢEI; 
- Ziua Transmisioniştilor Militari (România); 
- Ziua Statisticianului (România, a doua duminică a lunii iulie); 

 
- 105 ani de la nașterea medicului Petru I. BALMUȘ (14 iul. 1914, 

Bârlad - 23 mai 1988, Iași) cercetător și profesor, de numele lui 
se leagă dezvoltarea Balneologiei din Iaşi, organizarea Staţiunii 
balneare de la Strunga şi înfiinţarea Spitalului de Recuperare, 
Clinica Balneologică de la Spitalul C. I. Parhon, fundamentând, în 
perioada 1954-1979, disciplina Balneologie-Reumatologie din 
Iaşi; 

 
- 80 de ani de la nașterea clasicistului Traian DIACONESCU (14 

iul. 1939, Bălceşti, jud. Vâlcea – 24 nov. 2019, Iași) traducător şi 
istoric literar, profesor şi şef al Catedrei de limbi clasice și 
romanice de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, a primit 
Premiul „Francesco Petrarca” (Avignon, 1979), şi Premiul „Ion 
Luca Caragiale” al Academiei Române (1984), pentru traducerea 
Tragediilor lui Seneca, autor a numeroase traduceri și studii 
precum: Petru Movilă, Mărturisirea ortodoxă a credinţei 
universale şi apostolice a Bisericii Orientale - Ortodoxa 
confessio fidei catolicae et apostolicae ecclesiae orientalis, 
ediţie bilingvă, introducerea traducătorului, Iaşi, 2001; 
Epictet, Manualul şi fragmente, Etnogeneza românilor - The 
Romanians Ethnogenesis - L’Ethnogenese du peuple 
roumain. Noi lecţiuni din istoriografi latini, ediţia 
plurilingvă, Iaşi, 2003; Publilius Syrus, Maxime; 

 
- 80 de ani de la moartea chimistului Neculai COSTĂCHESCU (14 

iul. 1876, Huşi, jud. Vaslui - 14 iul. 1939, Iaşi) membru al 
Academiei Române, elev şi urmaş al savantului Petru Poni la 
catedra de Chimie Anorganică a Universităţii din Iaşi, primul 
doctor în chimie din România, întemeietorul şcolii româneşti de 
chimie a combinaţiilor complexe; 

 
- 20 de ani de la moartea poetei Maria BANUȘ (10 apr. 1914, - 14 
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iul. 1999, București) după debutul în „Bilete de papagal”, 
cunoaște o perioadă de poezie angajat marxist-comunistă, a 
tradus din R.M. Rilke, A.S. Puskin, Robert Browning, P. Neruda, 
Verlaine; 

 

15 
 

- Ziua Mărcii Poştale Româneşti; 
 

- 145 de ani de la moartea scriitorului francez de origine română, 
Alecu M. STURDZA (21 mai 1812, Bivolari, jud. Iaşi - 15 iul. 
1874, Paris) cunoscut în Franţa sub numele de P.M. Laurent de 
l’Ardeche, Între 1855-1858 a publicat romanele Valea 
suspinelor, Marchizul Boudros şi Flăcări albastre, toate 
bucurându-se de succes în rândul publicului şi al criticii. În 
1858, la iniţiativa lui Vasile Alecsandri, Alecu M. Sturdza vizitează 
Moldova, după care publică în Franţa volumul Călător în ţara 
mea. Cel mai durabil succes al întregii sale cariere scriitoriceşti 
îl constituie apariţia, în 1859, a masivului volum Histoire de 
l’empereur Napoleon; 

 
- 100 de ani de la nașterea scriitoarei britanice Iris MURDOCH 

(15 iul. 1919, Dublin – 8 feb. 1999, Oxford), autoare a 26 de 
romane, printre care se numără: Prins in mreje (1954), 
Castelul de nisip (1957), Clopotul (1958), Capul retezat 
(1961), Oameni buni si oameni de bine (1968), Visul lui 
Bruno (1969), Printul negru (1973, James Tait Black 
Memorial Prize), Fiul cuvintelor (1975), Marea, marea 
(1978) considerat capodopera sa si distins cu prestigiosul 
Booker Prize); 

 

16 
 

- 965 de ani de la Marea schismă, ruptura dintre Bisericile 
creștine de răsărit de cele din apusul Europei, viitoarele Bisericii 
Ortodoxe și Catolice, 16 iul. 1054; 

 
- 755 de ani de la prima menţiune documentară a oraşului 
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BISTRIŢA (16 iul. 1264); 
 

- 160 de ani de la nașterea muzicianului Titus CERNE (16 iul. 
1859, Iaşi - 19 nov. 1910, Iaşi) profesor de muzică la Seminarul 
teologic Veniamin Costachi şi profesor de armonie la 
Conservatorul din Iaşi (1904-1907), întemeietorul şi redactorul 
revistei Arta (1883); 

 
- 85 de ani de la nașterea publicistului Victor CRĂCIUN (16 iul. 

1934, Chişinău - 30 aug. 2018, Bucureşti) conferenţiar la 
Catedra de istoria şi teoria literaturii române a Universităţii „Al. 
I. Cuza” din Iaşi, redactor la Radiodifuziunea Română și director 
adjunct de programe la Televiziunea Română, membru de 
onoare al Academiei de Ştiinţe din Moldova, . Preşedintele Ligii 
Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni; 

 
- 30 de ani de la moartea dirijorului austriac, de origine aromâna, 

Herbert VON KARAJAN (5 apr. 1908, Salzburg - 16 iul.1989, 
Salzburg) dirijor la orchestrele filarmonice din Salzburg, Viena, 
Berlin, Londra; 

 

17 
 

- Ziua Justiţiei Penale Internaţionale; 
 

- 125 de ani de la nașterea fizicianului belgian Georges Henri 
LEMAÎTRE (17 iul. 1894, Charleroi - 20 iun. 1966, Louvain) 
preot și specialist în cosmologie, unul dintre întemeietorii 
teoriei Big Bang, a expansiunii Universului; 

 
- 115 ani de moartea astronomul britanic Isaac ROBERTS (27 

ian. 1829, Conwy, Țara Galilor - 17 iul.1904, Crowborough, 
Sussex, Anglia) inginer, a contribuit considerabil la dezvoltarea 
ştiinţei astro-fotografiei, primul astronom care a fotografiat o 
nebuloasă; 
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18 
 

- „Ziua Mandela” (Mandela Day, O.N.U.); 
 

- 1955 de ani de la incendiul care a mistuit Roma, fiind bănuit 
împăratul NERO, acesta începând prigoana împotriva creștinilor, 
acuzându-i că au declanșat evenimentul (18 iul. 64); 

 
- 135 de ani de la înfiinţarea Serviciul Meteorologic al României, 

Ştefan Hepites organizînd o primă reţea de stații (18 iul. 1884); 
 

- 105 ani de la Declația de război a Germaniei comunicată Rusiei 
în cadrul Primului Război Mondial (18 iul. 1914); 

 
- 70 de ani de la moartea muzicianului ceh Vitĕzslav NOVÁK (5 

dec. 1870, Kamenice – 18 iul. 1949, Skutec) compozitor şi 
profesor; 

 
- 45 de ani de la moartea economistului Miron 

CONSTANTINESCU (13 .dec.1917, Chișinău - 18.iul. 1974, 
București) om politic, sociolog și istoric comunist;  

 
- 10 ani de la moartea scriitorului Iuliu RAŢIU (20 iul. 1930, 

Târzii, jud. Vaslui - 18 iul. 2009, București) îndrăgit și apreciat 
scriitor al copiilor și adolescenților, autor a numeroase volume 
precum: : „O nemaipomenită colivie” (1961), „Clasa în care 
nu se întâmpla nimic” (1968), „La revedere Făt-Frumos” 
(1969), „Ah, acești adolescenți” (1970) Praful de pe Cutia 
Pandorei (2008), şi a unei "Istorii a Literaturii pentru Copii şi 
Tineret", nominalizat la Premiul Internaţional Hans Christian 
Andersen, considerat Nobelul literaturii pentru copii; 

 
- 10 ani de la moartea istoricului Petre ALEXANDRESCU (3 ian. 

1930, Paris - 18 iul.2009, București) recunoscut pentru 
monografiilor consacrate cetății Histria, a întemeiat și a condus 
revista franco-italiană Il Mar Nero (1994-2009), seria româno-
germană Archaeologica Romanica (1997-2002) vice-președinte 
al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice (1997-2000 
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19 
 

- 645 de ani de la moartea scriitorului italian Francesco 
PETRARCA (20 iul. 1304, Toscana - 19 iul. 1374, Arqua) poet şi 
umanist, unul din cei mai importanți poeți lirici ai literaturii 
italiene prin forma perfectă a sonetelor sale, influențând lirica 
europeană ("Il Petrarchismo") notă: unele surse indică data 
decesului în 18 iul.; 

 
- 135 de ani de apariția, la Iași,a primului număr al ziarul politic şi 

literar LUPTA, întemeiat de G. Panu, cu suplimentul Lupta 
literară (între 19 iul. 1884 și 7 nov. 1886, apoi la Bucureşti 
(1886-1895); 

 
- 110 ani de la nașterea preotului Mihai MĂNUCĂ (19 iul. 1909 

Flămânzi, jud. Botoşani - 22 febr. 1970, Iaşi), teolog şi publicist., 
a slujit la Biserica Toma Cozma din Iaşi, în perioada 1940-1970, 
a publicat articole de istorie literară, predici, studii de istorie 
bisericească; 

 
- 100 de ani de la moartea aviatoarei franceze Elise Raymonde 

DEROCHE (22 aug. 1882 la Paris - 18 iul. 1919, Le Crotoy) 
prima femeie din lume care a obținut o licență de pilotaj aparate 
de zbor; Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 
aniversează 150 de ani de existență și 100 de ani de învățământ 
agricol în limba română la Cluj. Festivitatea cea mai importantă 
va fi cu ocazia Conferinței Consiliului Național al Rectorilor din 
România, care va avea loc pe data de 19 iulie și atunci va fi cel 
mai important moment festiv”, a declarat rectorul USAMV, prof. 
dr. Cornel Cătoi. 

20 
 

- Ziua energeticianului (România); 
- Ziua Aviaţiei şi a Apărării Antiaeriene (România); 
- Ziua Mondială a Şahului; 

 
- 715 ani de la naştere scriitorului italian Francesco PETRARCA 

(20 iul. 1304, Toscana - 19 iul. 1374, Arqua) poet şi umanist, 
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unul din cei mai importanți poeți lirici ai literaturii italiene prin 
forma perfectă a sonetelor sale, influențând lirica europeană ("Il 
Petrarchismo"); 

 
- 85 de ani de la moartea economistului Ştefan ZELETIN (19 iun. 

1882, Burdusaci-Răchitoasa, jud. Bacău - 20 iul. 1934, 
Bucureşti), sociolog și filosof, profesor la Facultatea de Litere şi 
Filosofie de la Universitatea din Iaşi. Autorul lucrărilor: 
Burghezia română. Originea şi rolul ei istoric (1925) şi 
Neoliberalismul-studiu asupra istoriei şi politicii burgheziei 
române (1927); 

 
- 50 de ani de la aselenizarea cu succes a primei nave cu echipaj 

uman pe Lună, la 20 iul. 1969, misiunii spațială americană 
Apollo 11, Neil ARMSTRONG, primul om care a atins suprafaţa 
Lunii, spunând „Un pas mic pentru om, un salt urias pentru 
omenire”; 

 

21 
 

- 155 de ani de la nașterea arhitectului Ermil A. PANGRATI (21 
iul. 1864, Iași – 19 sep. 1931, București) matematician şi 
inginer, profesor de geometrie descriptivă la Universităţile 
„Alexandru Ioan Cuza” şi la cea din Bucureşti, întemeietor al 
şcolii de arhitectură devenită ulterior Academia de Arhitectură 
din Bucureşti (din 1948, Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”), 
al cărei director a fost până la moarte; 

 
- 120 de ani de la nașterea pedagogului Silvestru GĂINĂ (21 iul. 

1899, Cernăuţi - 5 apr. 1970, Iaşi). profesor la Facultatea de 
Litere şi Filosofie a Universităţii din Cernăuţi și la Universitatea 
din Iaşi, la Facultatea de Istorie şi Filosofie, la catedra de 
Pedagogie; 

 
- 115 ani de la nașterea geografei Emilia SAULEA (21 iul. 1904, 

Iași - 1 apr. 1998, București) geolog al Universităţii din Iaşi 
(1930-1945), apoi la Universitatea din Bucureşti (1950-1965), 
fiind titulara disciplinei de stratigrafie şi geografie istorică, 
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membru de onoare al Societăţii geologice din România şi 
membru de onoare al Academiei Române (1993); 

 

22 
 

- 80 de ani de la moartea scriitorului I. I. (Eugen) MIRONESCU 13 
iun. 1883, Tazlău, jud. Neamț - 22 iul. 1939, Tazlău, jud. Neamț) 
format ca prozator în cercul Vieţii româneşti, profesor la 
Facultatea de Medicină Iaşi (1921-1939); 

 
- 35 de ani de la moartea inginerului electromecanic Emil 

LĂZĂRESCU (25 ian. 1923, Tudora,Jud. Botoșani - 22 iul. 1984, 
Iași) profesor la Catedra de Fizică a Institutului Politehnic Gh. 
Asachi din Iaşi, în perioada 1948-1952, apoi la Institutul de 
Măsurători Terestre, cercetător la Centrul de Cercetări Tehnice 
al Filialei din Iaşi a Academiei Române;  

 

23 
 

- Ziua Presei Militare Române; 
 

- 115 ani de la nașterea medicului Alexandrina GAIGINSCHI (23 
iul. 1904, Iaşi - 30 dec. 2002,Iaşi ) şef la Catedra de Microbiologie 
a Institutului de Medicină şi Farmacie. (1957 - 1969); 

 
- 335 de ani de la nașterea domnului fanariot Ioan A. 

MAVROCORDAT (23 iul. 1684, Constantinopol - 23 nov. 1719, 
București) caimacam în Moldova după plecarea lui Dimitrie 
Cantemir în Rusia (7 oct. 1711 - 16 nov. 1711) și domn în Țara 
Românească(2 dec. 1716 - 6 mar. 1719), dragoman al Porții; 

 

24 
 

- Ziua Grănicerilor (România); 
 

- 145 de ani de la nașterea teologului Irineu MIHĂLCESCU (Ioan 
Mihălcescu, 24 iul. 1874, Pătârlagele, jud. Buzău- 5 apr. 1948, 
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Mănăstirea Agapia) mitropolit al Moldovei (1939-1947); 
 

- 135 de ani de la nașterea istoricului Andrei OŢETEA (24 iul. 
1894, Sibiel, jud. Sibiu - 21 mar. 1977, Paris, Franţa) membru al 
Academiei Române, profesor la Catedra de Istorie universală 
modernă şi contemporană dela Universitatea din Iaşi, timp de 
două decenii (1927-1947);  

 
- 110 ani de la nașterea pictorulului Costache AGAFIŢEI (24 

iul.1909, Iaşi, - 1 iun. 2002, Iaşi), custode al Pinacotecii ieşene 
(1941-1949), director al Muzeului de Artă (1949-1958), cadru 
didactic la Facultatea de Arte Plastice (1963-1968), preşedinte al 
Uniunii Artiştilor Plastici, Filiala Iaşi (1958-1965); 

 
- 40 de ani de la moartea medicului Emil HURMUZACHE (18 iul. 

1893, Huși, jud. Vaslui - 24 iul. 1979, Iași) profesor la 
Facultatea, a condus Centrul pentru ocrotirea copilului din Iaşi, a 
activat la dispensarele 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; 

 
- 35 de ani de la moartea filosofului Isac DAVIDSOHN (25 nov. 

1907, Sireţel, jud. Iaşi - 24 iul. 1984, Iaşi),profesor la 
Universitatea ieşeană timp de trei decenii (1948- 1968) clasicist 
cu o contribuţie deosebită în studiul vieţii şi operei filosofului 
roman Seneca; 

 

25 
 

- Ziua Radiolocaţiei (România); 
 

- 185 de ani de la moartea poetului englez Samuel Taylor 
COLERIDGE (21 oct. 1772,Ottery St Mary - 25 iul. 1834, Londra 
) critic literar și filozof, a pus bazele, alături de prietenul său 
William Wordsworth, mișcării romantice în Anglia, cunoscut în 
primul rând pentru poemele sale „The Rime of the Ancient 
Mariner” și „Kubla Khan”; 
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- 155 de ani de la nașterea filologului Ioan BOGDAN (25 iul. 1864, 

Șcheii Brașovului, 1 iun. 1919, București) lingvist și istoric, 
autorul unor studii referitoare la limba documentelor slavo-
române, membru al Academiei Române, vicepreşedinte al 
acestui for (1910-1913; 1916-1919); 

 
- 90 ani de la nașterea omului politic comunist Ioan MANCIUC 

(25 iul. 1929, com. Alexandru Ioan Cuza, jud. Iași - 27 mar. 1979, 
București) prim-secretar (1965-1979) și primar al municipiului 
Iași în perioada 1970 – 1979; 

 
- 5 ani de la moartea tenorului italian Carlo BERGONZI (13 iul. 

1924 – 25 iul. 2014, Milano) unul dintre cei mai importanți 
cântăreți de operă ai secolului al 20-lea, a cântat de peste 300 de 
ori la Metropolitan Opera din New York și Teatro alla Scala din 
Milano, alături de artiste celebre, precum: Maria Callas, Risë 
Stevens, Victoria de los Angeles; 

 

26 
 

- Ziua Arhivelor Militare (România); 
 

- 85 de ani de la nașterea matematicianului Costică CAZACU (26 
Iul. 1934, Paşcani) profesor la Facultatea de Matematică – Fizică 
a Universităţii,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaş, primul decan al 
Facultății de Informatică; 

 
- 40 de ani de la moartea geologului Neculai MACAROVICI (12 

apr. 1900, Negreşti, jud. Vaslui, 26 iul. 1979, Iaşi), membru al 
Academiei Române, profesor și șef al Catedrei de Geologie-
Paleontologie de la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi; 

 

27 
 

- 260 de ani de la moartea matematicianului francez Pierre-Louis 
Moreau DE MAUPERTUIS (17 iul. 1698 Saint-Malo - 27 iul. 
1759 Basel, Elveția) filozof, director al Academiei Franceze de 
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Științe și primul director al Academiei de Științe din Berlin; 
 

- 20 ani de la moartea muzicianului Iuliu MERCA (26 ian. 1948, 
Cluj – 27 iul. 1999, Costineşti jud. Constanța) compozitor, 
chiarist, basist şi vocalist., liderul formaţiei clujene Semnal M; 

 
- 10 ani de la moartea dansatorului american Merce 

CUNNINGHAM (16 apr. 1919, Washington – 27 iul. 2009, New 
York) coregraf și actor; 

 

28 
 

- Ziua Ambulanţei (România); 
 

- 105 ani de la nașterea istoricului Dumitru CIUREA (28 iul. 
1914, Pâhneşti-Arsura, jud. Vaslui - 28 dec. 1993, Iaşi) 
cercetător la Institutul de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol din 
Iaşi, medievist, studiile sale se referă la societatea feudală 
românească, autorul volumelor : Evoluţia şi rolul politic al clasei 
dominante din Moldova în secolele XV-XVIII, Fărâmiţarea feudală 
şi lupta pentru centralizarea statului şi proprietatea feudală în 
general; 

 
- 105 ani de la atacarea Serbiei de Austro Ungaria, marcând 

începerea Primului Război Mondial, 28 iul. 1914; 
 

- 155 de ani de la naştere medicului Victor BABEȘ (28 iul. 1854, 
Viena - 19 oct. 1926, București) biolog, academician, în 
colaborare cu Victor Andre Cornil, este autorul primului tratat de 
bacteriologie din lume (Bacteriile și rolul lor in anatomia și 
histologia patologica a bolilor infecțioase) prin care a pus bazele 
moderne ale acestei știinte, fiind și fondatorul școlii românești 
de microbiologie, unele surse indică nașterea sa pe 4 iul.; 
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29 
 

- Ziua Imnului Naţional al României; 
- Ziua Constituţiei Republicii Moldova, 25 de ani de la adoptarea sa 

(29 iul. 1994); 
 

- 185 de ani de la primul accident rutier cu victime, o diligență cu 
aburi, a inginerului Edinburg, a lovit o piatră iar cazanul cu 
aburi a explodat provocând moartea a 5 persoane (29 iul. 1834); 

 
- 45 de ani de la moartea scriitorului german Erich KÄSTNER (23 

feb. 1899, Dresda – 29 iul.1974, Munchen), laureat al Premiului 
„Hans Christian Andersen”, 1960; 

 

30 
 

- Ziua Internațională a Prieteniei; 
 

- 125 de ani de la nașterea scriitorului Al.[exandru] O.[svald] 
TEODOREANU (Păstorel) (30 iul. 1894, Dorohoi – 17 mar. 
1964, București, unele surse indică 14 sau 15 mar.), epigramist, 
poet, eseist şi traducător; fratele scriitorului Ionel Teodoreanu; 

 
- 95 de ani de la nașterea inginerului constructor Tudor SILION 

(30 iul. 1924, Cernăuți - 20 febr. 2000, Iaşi) profesor la Catedra 
de căi ferate de la Facultatea de Construcţii a Institutului 
Politehnic Gh. Asachi, din 1948 până în anul 2000, a editat 23 de 
cursuri universitare în limba română şi 4 cursuri în limba 
engleză, a creat şi dezvoltat la Iaşi o şcoală recunoscută de 
geotehnică şi fundaţii; 

 
- 100 de ani de la moartea publicistului Vasile G. MORŢUN (30 nov. 

1860, a Roman, jud. Neamţ - 30 iul. 1919, Broşteni, jud. Neamţ), 
om politic, a condus direcţia literară a Contemporanului şi a 
înfiinţat gazetele socialiste: Revista socială (1884), Muncitorul 
(1887), Ciocoiul (1889), Înainte! (1891) a alcătuit o primă ediţie 
a scrierilor lui M. Eminescu, intitulată Proză şi versuri (1890) şi a 
pregătit întâia ediţie a operei lui Ion Creangă; 
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31 
 

- 235 de ani de la moartea scriitorului francez Denis DIDEROT (5 
oct.1713, Langres - 31 iul. 1784, Paris) filosof, personalitate de 
prim plan a culturii franceze în epoca Luminilor, principalul 
iniţiator şi redactor al Enciclopediei franceze, autorul volumelor: 
„Jacques fatalistul”, „Călugăriţa”, „Paradox despre actorul de 
comedie”, „Visul lui d`Alembert”; 

 
- 100 de ani de la nașterea scriitorului italian Primo LEVI (31 iul 

1919, Torino - 11 apr. 1987, Torino) cunoscut ca martor și 
supraviețuitor al Holocaustului, opera sa autobiografică "Mai 
este oare acesta un om?" descrie experiențele din lagărul de la 
Auschwitz; 

 
- 80 de ani de la nașterea actorului de comedie Nicu CONSTANTIN 

(31 iul. 1939, Eforie Sud, jud. Constanța - 15 sep. 2009, 
București); 

 
- 75 de ani de la moartea scriitorului francez Antoine de SAINT-

EXUPERY (29 iun.1900, Lyon - 31 iul. 1944, deasupra Mării 
Mediterane)) romancier, eseist şi reporter francez, cunoscut, în 
special, datorită volumului „Le Petit Prince“ (Micul Prinț/1943) 

 
- 70 de ani de la nașterea cantautorului Mircea BANICIU (31 

iul.1949, Timișoara) solist al formațiilor Phoenix și Pasăre 
Colibri; 

 
- 70 de ani de la nașterea muzicologului Andrei PARTOȘ (31 

iul.1949, Brașov) psiholog, realizator de emisiuni muzicale la 
radio;  
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AUGUST 
1 

 
- Ziua Tanchiştilor (România); 
- Ziua Naţională a Confederaţiei Elveţiene; 
- Ziua SALVAMONT (România); 

 
- 200 de ani de la naşterea scriitorului american Herman 

MELVILLE (1 aug. 1819, New York - 28 sept. 1891, New York) 
cunoscut mai ales pentru romanul său Moby Dick, apărut 
postum; 

 
- 145 de ani de la intrarea în exploatare a căii ferate IAŞI-

UNGHENI (construită de antreprenorul român, Grigore Heliad), 
prin care se făcea joncţiunea cu reţeaua de căi ferate a Rusiei (1 
aug. 1874); 

 
- 135 de ani de la nașterea elinistului Alexandru PAPACOSTEA (1 

aug.1884, Moldovişte, Macedonia – 3 dec. 1925, Macedonia) 
jurist, economist şi politolog de origine aromână, profesor 
universitar la Cernăuţi, Iaşi şi Bucureşti; 

 
- 120 de ani de la moartea juristului Ioan M. BUJOREANU (3 aug. 

1834, Bucureşti - 1 aug. 1899, Bucureşti) dramaturg, avocat, 
redactor şi director la „Monitorul Oficial”; 

 
- 105 ani de la declarația de război a Germaniei făcută Rusie, în 

Primul Război Mondial, 1 aug. 1914; 
 

- 100 de ani de la intrarea tancurilor în organizarea Armatei 
Române, prin ordinul regelui Ferdinand I de înființare a unui 
Batalion de care de asalt, semnat pe 1 aug. 1919;  

 
- 70 de ani de la nașterea finanțistului Mugur Constantin 

ISĂRESCU (1 aug. 1949, Drăgășani, jud. Vâlcea) guvernatorul 
Băncii Naţionale a României, prim-ministru în perioada 
decembrie 1999 - decembrie 2000, membru al Academiei; 
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- 70 de ani de la naşterea scriitorului și muzicianului american 
Jim CARROLL (1 aug. 1949, New York - 11 sept. 2009, New 
York ) cunoscut mai ales pentru romanul său Jurnalul unui 
basketbalist; 

 
- 45 de ani de la moartea inginerului electrotehnic Mircea 

VOLANSCHI (3 oct. 1883, Tecuci, jud. Galați - 1 aug. 1974, 
București) director general al Societăţii Comunale de 
Electricitate din Iaşi (1920-1944), profesor la Facultatea de 
Electrotehnică Iași (1929-1947); 

 

2 
 

- Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului Împotriva 
Romilor; 

- Ziua naţională a MACEDONIEI; 
 

- 185 de ani de la nașterea sculptorul francez Frédéric Auguste 
BARTHOLDI (2 aug. 1834, Colmar - 5 oct. 1904, Paris) autorul 
statuii „Libertăţii” din New York, oferită în dar de statul francez 
cu ocazia aniversării, în 4 iulie 1876, a 100 de ani de la 
declararea independenţei SUA, (unele surse dau data naşterii 2 
apr. 1834); 

 
- 75 de ani de la moartea pictorului german suprarealist Felix 

NUSSBAUM (11 decembrie 1904, Osnabrück – 2 august 1944, 
Berlin ); 

 
- 50 de ani de la prima vizită oficială în Romania a unui președinte 

al Statelor Unite ale Americii, Richard NIXON, 2 aug. 1969; 
 

3 
 

- 530 de ani de la nașterea pictorului italian Antonio ALLEGRI, 
Correggio (3 aug. 1489, Correggio - 5 mar. 1534, Correggio) 
activ în perioada Renașterii, aparținând „școlii din Parma”, a 
dezvoltat arta clarobscurului și a introdus în compoziție noi 
scheme de perspectivă, devenind astfel, unul dintre precursorii 



177 

barocului; 
 

- 185 de ani de la naşterea juristului Ioan M. BUJOREANU (3 aug. 
1834, Bucureşti - 1 aug. 1899, Bucureşti) prozator şi dramaturg, 
avocat, director la „Monitorul Oficial”; 

 
- 130 de ani de la moartea poetei Veronica MICLE (22 apr. 1850, 

Năsăud - 3 aug. 1889, mănăstirea Văratec) a publicat în revistele 
vremii și un volum de poezii, cunoscută în special datorită 
relației cu Mihai Eminescu; 

 
- 105 ani de la decizia Consiliul de Coroană de la Sinaia de a păstra 

neutralitatea României, în debutul Primului Război Mondial, (21 
iul./3 aug.1914 );  

 
- 105 ani de la declarația de război a Germaniei făcută Franței, în 

Primul Război Mondial,  3 aug. 1914; 
 

- 95 de ani de la nașterea scriitorului Florin TORNEA (3 apr. 
1914, București – 9 aug. București) teatrolog, conferenţiar la 
Institutul de Teatru „I. L. Caragiale” din Bucureşti, cercetător la 
Institutul de Artă al Academiei Române, redactor-şef adjunct la 
revista „Teatrul”; 

 
- 15 ani de la moartea fotografului și pictorului francez Henri 

CARTIER -BRESSON (22 aug.1908, Chanteloup-en-Brie - 3 aug. 
2004 Montjustin) . primul fotograf “capitalist” acceptat să 
fotografieze liber în Blocul Sovietic, făcând reportaje fotografice 
și în România, în 1975; 

 

4 
 

- 160 de ani de la apariția, la Bucureşti, a primei publicaţie militară 
din România, „OBSERVATORUL MILITAR", redactor respon-
sabil: Gr. Lipoianu, actualul hebdomadar al Armatei României, 
poartă acelaşi nume și continuă tradiţia acestei publicaţii; 

 
- 160 de ani de la nașterea scriitorului norvegian Knut HAMSUN, 
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(4 aug. 1859, Lom - 19.feb.1952, Grimstad) laureat al Premiului 
Nobel pentru Literatură în anul 1920; 

 
- 140 de ani de la moartea fizicianului Ștefan MICLE (25 sep. 

1820, Cluj - 4 aug. 1879, Iași), profesor universitar la Academia 
Mihăileanăi, rector al Universității din Iași; 

 
- 105 ani de la invadarea Belgiei de către Germania, în Primul 

Război Mondial, 4 aug. 1914; 
 

- 50 de ani de la nașterea actorului Vlad IVANOV (4 aug. 1969, 
Botoșani) actor al Teatrului Național București, cu numeroase 
roluri în filme, premiat la Cannes pentru interpretarea 
doctorului Bebe în filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”;  

 
- 100 de ani de la intrarea Trupele române în Budapesta, 4 aug. 

1919, ca urmare a acţiunilor militare iniţiate de Republica 
Ungară a Sfaturilor (bolşevică); 

 
- 45 de ani de la moartea medicului Neculai COSTINESCU (20 iul. 

1907, Truşeşti, jud. Botoşani - 4 aug. 1974, Iaşi) profesor şi 
director alClinicii O.R.L. din Iaşi (1952-1974), contribuind la 
dezvoltarea învăţământului şi cercetării în domeniul O.R.L., 
decan al Facultăţii de Medicină, secretar ştiinţific al Senatului 
Institutului de Medicină şi Farmacie, vicepreşedinte şi 
preşedinte al Societăţii de O.R.L., distins cu titlurile de Medic 
Emerit şi Profesor Universitar Emerit.; 

 

5 
 

- 595 de ani de la prima menţiune documentară a vămii de la 
CALAFAT, care în secolele XV-XVI a devenit punctul de tranzit cel 
mai important pentru comerțul Țării Românești cu Peninsula 
Balcanică, punctul terminus al unui drum comercial important, 
cunoscut și sub numele de ”Drumul sării” (5 aug.1424); 

 
- 110 ani de la nașterea scriitoarei Nina FAÇON, istoric literar şi 

eseistă, specialistă în limba şi literatura italiană, autoare de 
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dicţionare și traduceri (5 aug. 1909, Ploiești - 24 nov. 1974, 
București); 

 
- 105 ani de la declarația de război a Angliei făcută Germaniei, în 

Primul Război Mondial, 5 aug. 1914; 
 

- 90 de ani de începutul grevei minerilor de la Lupeni, jud. 
Hunedoara, 5-9 aug. 1929, aceasta fiind prima mare luptă 
sindicală din timpul crizei economice din anii 1929-1933; 

 
- 85 de ani de la startul primei ediţie a Turului ciclist al României 

(1.026 km, în 7 etape, 5-12 aug. 1934); 
 

- 75 de ani de la moartea medicului Francisc Iosif RAINER (28 
dec. 1874, Rohozna - 5 aug. 1944, București) anatomist, 
fondatorul Institutului de Antropologie Bucureşti, al cărui prim 
director a fost între 1940 şi 1944, şi al Societăţii de Anatomie 
din Bucureşi (1900); membru al Academiei Notă: unele surse 
indică decesul pe 4 aug.; 

 

6 
 

- Ziua Minerului (România); 
- Ziua Hiroshimei. Ziua Mondială de Luptă pentru Interzicerea 

Armelor Nucleare; 
- Ziua Internaţională „Medicii Lumii pentru Pace”; 
- (†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Calendarul Creştin-Ortodox, 

Romano și Greco-Catolic); 
 

- 115 ani de la naşterea pictorului Arthur LEITER (6 aug. 1904, 
Brașov - 17 iun. 1987, Brașov); 

 
- 105 ani de la declarația de război a Serbiei făcută Germaniei, în 

Primul Război Mondial, 6 aug. 1914; 
 

- 105 ani de la declarația de război a Austro Ungariei făcută Rusiei, 
în Primul Război Mondial, 6 aug. 1914; 
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- 100 de ani de la nașterea artistului plastic Cik DAMADIAN (6 
aug. 1919, Constanța - 30 iul. 1985, București) caricaturist 
cunoscut sub numele de CIK;  

 
- 20 de ani de la moartea inginerului electromecanic Constantin 

PICOȘ (4 oct. 1913, Corbeni, Jud. Brăila - 6 aug. 1999, Iași) 
ctitor de şcoală în tehnologia construcţiei de maşini, profesor la 
Facultatea deMecanică a Institutului Politehnic Gh. Asachi din 
Iaşi, în perioada 1954-1983; 

 
- 20 de ani de la moartea zoologului Mihai C. BĂCESCU (28 mar. 

1908, Broșteni, jud. Suceava - 6 aug. 1999, București) oceanolog, 
student și profesor la Facultatea de Științe Naturale din Iași 
membru al Academiei; 

 
- 50 de ani de la moartea muzicianului german Theodor ADORNO 

(11 sep. 1903, München – 6 aug. 1969, Vips) filosof, sociolog al 
muzicii şi compozitor; 

 
- 40 de ani de la moartea biochimistului german Feodor (Felix 

Konrad) LYNEN (6 apr. 1911, München – 6 aug.1979, 
München) laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în anul 
1964, împreună cu Konrad Bloch, pentru descoperirile privind 
colesterolul şi metabolismul lipidelor; 

 

7 
 

- Ziua Internaţională împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă; 
 

- 240 de ani de la naşterea geografului german Carl RITTER (7 
aug. 1779, Quedlinburg - 28 sep. 1859, Berlin) fondatorul 
geografiei moderne, a susţinut influenţa factorilor geografici în 
decursul istoriei, subliniind relaţiile acesteia cu factorul uman şi 
natura; 

 
- 200 de ani de la nașterea generalului Ion Emanoil FLORESCU (7 

aug. 1819, Râmnicu Vâlcea - 10 mai 1893, Paris), general de 
armată, preşedinte al Consiliului de miniştri, ministru de Război 
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şi ministru de Interne; 
 

- 165 de ani de la nașterea juristului Constantin G. DISSESCU (7 
aug. 1854, Slatina, jud. Olt, 10 aug. 1932, București) ministru al 
justiției, în mai multe mandate, a condus revista „Dreptul” 
(1901-1932); 

 
- 145 de ani de la căsătoria lui Ștefan MICLE, profesor universitar 

la Iași, cu Veronica Micle (născută Ana Câmpeanu) pe 7 aug. 
1864, în Biserica Bob din Cluj; 

 
- 15 ani de la moartea actorului de teatru şi film Aurel CIORANU 

(17 oct. 1929, București – 7 aug. 2014, București) cunoscut 
pentru activitatea sa de la Teatrul Bulandra; 

 
- 10 ani de la moartea cântăreaței folk Tatiana STEPA (21 apr. 

1963, Lupeni, jud. Hunedoara - 7 aug. 2009, București); 
 

8 
 

- Ziua Mondială a Pisicilor; 
 

- 310 ani de la primul zbor, înregistrat istoric, al unui balon cu aer 
cald, realizar de preotul portughez Bartolomeu de GUSMAO, 8 
aug. 1709, Lisabona; 

 
- 240 de ani de la nașterea arhitectului Ștefan EMILIAN (8 aug. 

1819, Bontida, jud. Cluj - 17 nov. 1899, Iași) matematician, 
profesor de desen și geografie descriptivă la Academia 
Mihăileană, a proiectat si realizat Institutul de Anatomie din Iași, 
biserica lipovenească și biserica din satul Bosia; 

 
- 130 de ani de la înfiinţarea, la București, a Şcolii Superioare de 

Război (actuala Academie de Înalte Studii Militare), prima 
instituţie de învăţământ superior din istoria Armatei române 
(8/20 aug. 1889); 

 
- 115 ani de la nașterea inginerului chimist Emilian BRATU (8 
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aug. 1904, București - 30 mar. 1991, București) fondatorul şcolii 
de inginerie chimică din România, membru al Academiei;  

 
- 100 de ani de la moartea biologului german Ernst August 

HAECKEL (16 feb. 1834, Postdam - 8 aug. 1919, Jena) filozof 
german, profesor universitar la Jena, rămas în istoria științei 
pentru faimoasa „lege a lui Haeckel” (legea fundamentală a 
biogenezei); 

 

9 
 

- Ziua Mondială a Grădinilor Zoologice; 
- Ziua Mondială a Popoarelor Indigene; 

 
- 120 de ani de la nașterea scriitoarei australiene Pamela Lyndon 

TRAVERS (9 aug. 1899, Maryborough - 23 apr. 1996, Londra) 
autoarea personajului „Mary Poppins”; 

 
- 105 ani de la nașterea compozitorului Alexandru MANDY (9 

aug. 1914, Craiova - 10 oct. 2005, București) director la 
Institutul de Teatru și Film I. L. Caragiale din București; 

 
- 100 de ani de la moartea muzicianului italian Ruggiero 

LEONCAVALLO (8 mar. 1857, Napoli - 9 aug. 1919, Montecatini 
Terme) compozitor, pianist și dirijor, alături de Pietro Mascagni, 
inițiator al verismului, curent îndreptat împotriva romantis-
mului; 

 
- 90 de ani de intervenția armatei, care reprimă greva minerilor de 

la Lupeni, jud. Hunedoara, 5-9 aug. 1929, aceasta fiind prima 
mare luptă sindicală din timpul crizei economice din anii 1929-
1933; 

 
- 50 de ani de la moartea neurologului Constantin Ion PARHON 

(15 oct. 1874, Câmpulung Muscel - 9 aug. 1969, București) 
medic endocrinolog și neuropsihiatru, fondatorul școlii 
românești de endocrinologie, membru al Academiei, profesor la 
Facultatea de Medicină din Iași (1913 - 1933 )și director al 
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Spitalului Socola (1917-1930); 
 

- 30 de ani de la moartea scriitorului Florin TORNEA (3 apr. 1914, 
București – 9 aug. București) teatrolog (conferenţiar la Institutul 
de Teatru „I. L. Caragiale” din Bucureşti, cercetător la Institutul de 
Artă al Academiei Române, redactor-şef adjunct la revista 
„Teatrul”; 

 

10 
 

- 500 de ani de la începutul primei expediții în jurul lumii, 
navigatorul spaniol MAGELLAN a pornit pe 10 aug. 1519, cu 5 
corăbii din Sevilla, într-o expediție care s-a încheiat în sep. 
1522, descoperând strâmtoarea care îi poartă numele și care 
face legătura dintre Oceanul Atlantic și Pacific, dar fiind ucis în 
insula Mactan;  

 
- 130 de ani de la nașterea scriitorului Panait ISTRATI (Gherasim 

Istrate, 10 aug.1884 Brăila - 16 apr. 1935, București) afirmat în 
Franţa prin scrieri precum: „Chira Chiralina”, „Cum am 
devenit scriitor”, „Ciulinii Bărăganului”, „Codin”, „Moş 
Anghel”, „Spovedania unui învins”; 

 
- 100 de ani de la Adunarea şvabilor din Banat, desfășurată la 

Timişoara, 19 aug. 1919, prin care aceştia şi-au dat acordul 
pentru Unirea proclamată la Alba Iulia; 

 
- 90 de ani de la nașterea actriței de teatru și film, Tamara 

BUCIUCEANU-BOTEZ (10 aug. 1929, Tighina – 15 oct. 2019, 
București) studentă, între 1948-1951, a Institutului de Teatru 
„Vasile Alecsandri” din Iaşi,, supranumită “Doamna comediei 
româneşti“; 

 
- 45 de ani de la inaugurarea Sălii Polivalente din București, 10 

aug.1974; 
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11 
 

- 180 de ani de la constituirea Societății Pentru Învățătura 
Poporului Român, la 11 aug. 1839, la Paris, de către Alexandru 
C. Golescu, împreună cu Dumitru Brătianu și Ion Ghica cu scopul 
de a contribui la dezvoltarea conștiinței naționale române; 

 
- 105 ani de la declarația de război a Franței făcută Austro 

Ungariei, în Primul Război Mondial, 11 aug. 1914; 
 

- 100 de ani de la moartea omului de afaceri american Andrew 
CARNEGIE (25 nov. 1835, Dunfermline, Scoția - 11 aug. 1919, 
Massachusetts, SUA) proprietarul trustului „Carnegie Steel 
Company”, care i-a adus o avere imensă, numit „omul cel mai 
bogat din lume”, devenit o reprezentare perfectă a visului 
american; 

 
- 90 de ani de la nașterea scriitorului Modest MORARIU (11 aug. 

1929, Cernăuți - 15 apr. 1988, București) poet, eseist, prozator 
și traducător, redactor la editura Meridiane, a tradus, din André 
Malraux și Albert Camus; 

 
- 20 ani de la moartea istoricului Ilie GRĂMADĂ, (10 dec. 1911, 

Stroieşti, jud. Suceava - 11 aug. 1999, Iaşi), secretar ştiinţific al 
Filialei Iaşi a Academiei Române (1951-1959), director al 
Teatrului Naţional (1959-1969) şi director al Editurii Junimea 
(1970-1972); 

 
- 5 ani de la moartea actorului comic american Robin WILLIAMS 

(21 iul. 1951, Chicago – 11 aug, 2014, Tibunon) laureat al 
premiului Oscar, cunoscut pentru rolurile sale din : Bună 
dimineața, Vietnam!, Cercul poeților dispăruți, Regele 
pescar; 
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12 
 

- Ziua Internaţională a Tineretului (O.N.U.); 
 

- 120 de ani de la nașterea medicului Scarlat LONGIN (12 aug. 
1899, Dofteana, Bacău - 13 mar. 1979, București) membru al 
Academiei Române, a numeroase societăţi de dermatologie 
(Franţa, Italia, SUA, Suedia etc.) vicepreşedinte al Asociaţiei 
dermatologilor de limbă franceză (Paris); 

 
- 105 ani de la declarația de război a Angliei făcută Austro 

Ungariei, în Primul Război Mondial, 12 aug. 1914; 
 

- 90 de ani de la nașterea actriței teatru și film Liliana TOMESCU 
(12 aug. 1929, București) a jucat pe scena Teatrului Nottara, 
unde a interpretat roluri memorabile în spectacole de serie 
lungă: Pigmalion, Ciocârlia, Luna dezmoșteniților, Schimbul, 
Adio Charlie, stabilită în Suedia, profesoară de Arta actorului; 

 
- 25 de ani de la moartea chimistei Eleonora DIACONESCU (10 

mar. 1917, Fălticeni, jud. Suceava - 12 aug. 1994, Iaşi). Profesor 
la Institutul Politehnic Gh. Asachi Iaşi, cercetător de prestigiu; 

 

13 
 

- Ziua internaţională a stângacilor; 
 
 

- 620 de ani de la Bătălia de la Worskla (Vorskla, Ucraina, 13 aug. 
1399) una din primele cronici scrise care-i menționează pe 
moldoveni. Confruntare între cneazul lituanian, Witold 
(Vytautas) şi hanul tătar, Temir Kutlug, cu participarea oştilor 
Moldovei și a domnului Moldovei, Ştefan I. Coaliţia din care 
făceau parte lituanieni, ruteni, ruşi, poloni şi moldoveni, care 
avea drept scop înlocuirea hanului Hoardei de Aur cu Tohtamîş, a 
fost înfrântă; 

 
- 120 de ani de la nașterea regizorului britanic Alfred Joseph 
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HITCHCOCK (13 aug. 1899, Londra - 29 apr. 1980, Bel Air, SUA) 
maestru al suspansului în peste 50 de filme, nominalizat de șașe 
ori la premiul Oscar; 

 
- 20 de ani de la moartea pictorului Ion PACEA (7 sep. 1924, 

Choropani, Grecia - 13 aug. 1999, București), membru al 
Academiei, unul dintre cei mai mari coloriști ai picturii române 
moderne, cu expoziții personale și colective în țara și la Paris, 
Berlin, Praga, Dresda, Edimburg, Washington, Munchen, 
Moscova, Sofia; 

 
- 90 de ani de la moartea muzicianului Eusebie MANDICEVSCHI 

(18 aug. 1857, Cernăuți - 13 aug. 1929, Viena) dirijor de cor și 
conpozitor, distins, în 1897, cu titlul de Doctor sine examine al 
Universității din Leipzig, în semn de prețuire pentru studiile sale 
muzicologice; 

 

14 
 

- 155 de ani de la decizia domnitorul Alexandru Ioan Cuza (14/26 
aug., 1864) de a promulgat printr-un decret, LEGEA RURALĂ, 
fiind împroprietărite 463.554 familii de ţărani.. Legea a intrat în 
vigoare la 23 apr./5 mai 1865; 

 
- 60 de ani de la moartea pictorului Nicolae DĂRĂSCU - (18 feb. 

1883, Giurgiu - 14 aug. 1959, București), în picturile sale se 
simte influența curentelor impresionism și neoimpresionism; 

 
- 20 ani de la moartea prozatorului Slioma FRIDENTAL (Şlomo, 

13 nov. 1907, Zguriţa, jud. Soroca (Basarabia) - 14 aug. 1999, 
Iaşi); 

 

15 
 

- Ziua Marinei Române; 
- Ziua Artileriei Antiaeriene și a Rachetiștilor din România; 
- (†)Adormirea Maicii Domnului (Calendarul Creştin-Ortodox, 

Romano și Greco-Catolic); 
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- 365 ani de la nașterea domnului Țării Românești Constantin 
BRÂNCOVEANU (15/26 aug. 1654, Brânccoveni - 15/26 aug. 
1714, Constantinopol) având între 1688 și 1714, una din cele 
mai lungi și prospere conduceri din istoria principatelor 
române. decapitat la Constantinopol, în urma refuzului de a trece 
la mahomedanism. Biserica Ortodoxă Română l-a sanctificat și îl 
omagiază la 16 august; 

 
- 305 ani de la moartea domnulului Țării Românești Constantin 

BRÂNCOVEANU (15/26 aug. 1654 - 15/26 aug. 1714, 
Constantinopol), împreună cu cei patru fii ai săi Constantin, 
Ștefan, Radu, Matei și a vornicului Ianache, decapitați la 
Constantinopol, în urma refuzului de a trece la mahomedanism. 
Biserica Ortodoxă Română i-a sanctificat și îi omagiază la 16 
august; 

 
- 250 de ani de la nașterea liderului politic și militar francez 

Napoleon BONAPARTE (15 aug. 1769, Ajaccio, Corsica - 5 mai, 
1821, insula Sfânta Elena) împărat al Franţei, ale cărui acțiuni au 
influențat puternic politica europeană de la începutul secolului 
al XIX-lea; 

 
- 80 de ani de la nașterea anglistului Horia HULBAN (15 aug. 

1939, Satu Mare) membru al Uniunii Scriitorilor din România, 
Filiala Iaşi, autor al unor volume de poezii precum: G. B. Shaw, O 
filosofie a limbajului, George Bernard Shaw – Dramaturgia 
între limbă şi stil,, Exercises in English Grammar, English 
Lexicology, Harry B Caldwell, Good Morning, Children, English 
for the Kindergarten; 

 
- 75 de ani de la moartea chimistei Ștefania MĂRĂCINEANU 

(18/30 iun. 1882, București - 15 aug. 1944, București) fiziciană 
de renume internațional, a formulat teorii despre radioactivitate, 
radioactivitatea artificială și procedeul de declanșare artificială a 
ploii; 

 
- 10 ani de la moartea muzicianului Florin BOGARDO (16 aug. 

1942, în Bucureşti - 15 august 2009, Bucureşti) Compozitor 
interpret, instrumentist, orchestrator, textier, regizor muzical, 
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autor de șlagăre precum: "Cum e oare?", "Să nu uităm 
trandafirii", "Un fluture şi o pasăre", "Tu eşti primăvara 
mea", "Balada pescăruşilor albaştri", "Ani de liceu"; 

 

16 
 

- Zilele Rezervației forestiere Tătăruși, 16-18 aug.; 
 

- 100 de ani de la stabilirea de relaţii diplomatice între România şi 
Canad, 16 aug. 1919, prin înfiinţarea Consulatului General al 
României la Montréal; 

 
- 70 de ani de la moartea scriitoarei americane Margaret 

MITCHELL. (8 nov. 1900 Atlanta, Georgia - 16 august 1949 în 
Atlanta) celebră pentru romanul Gone with the Wind (Pe 
aripile vântului) apărut în 1936, recompensată cu Premiul 
Pulitzer în anul 1937. Filmul cu același nume, din anul 1939, cu 
Vivien Leigh și Clark Gable în rolurile principale, este unul din 
filmele de mare succes al tuturor timpurilor; 

 

17 
 

- 150 de ani de la moartea juristului, istoricului şi publicistului 
Damaschin BOJINCA (18 oct.1802 - 17 aug. 1869, Dumbrăveni, 
jud. Suceava) profesor şi rector al Seminarului Veniamin 
Costachi (1834-1841) din Iași şi la Academia Mihăileană (1841-
1847); 

 
- 125 de ani de la nașterea chimistului Radu CERNĂTESCU, (17 

aug. 1894, Huşi - 17 ian. 1958, Iaşi) membru titular al Academiei 
Române, unul din creatorii Institutului de Chimie „Petru Poni” 
din Iaşi; 

 
- 55 de ani de la moartea filosofului Mihai RALEA (1 mai 1896, 

Huși – 17 aug.1964, București),psiholog, sociolog,, estetician, 
eseist și om politic, membru al Academiei Române, director al 
revistei Viața Românească. Profesor de psihologie la 
Universitatea din Iași în perioada 1923-1938, unde a predat 
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cursuri de psihologie generală, psihologie socială, psihologie 
comparată, caracterologie și tipologie; 

 
- 35 de ani de la nașterea poetului Petru ARUȘTEI (23 mar. 1939, 

Podu Iloaiei jud. Iași - 17 aug. 1984, Iași) antologia operei sale 
poetice – Moarte și renaștere. Supraviețuire. cu un Memorial 
de Cezar Ivănescu si un Eseu de Ioan Constantinescu, Edit. 
Institutul European, Iași, 1994, a fost premiată de Uniunea 
Scriitorilor; 

 
- 5 ani de la moartea criticului literar şi de artă, Dan HĂULICĂ 

(7.feb. 1932, Iași – 17 aug. 2014, București) academician, 
redactor-şef al revistei Secolul XX, preşedinte al Asociaţiei 
Internaţionale a Criticilor de Artă și U.N.E.S.C.O., autor al unor 
volume precum: Critică şi cultură (1967), Geografiispirituale 
(1973), volume ale unui critic impresionist.În colaborare, 
Calder. Variaţiuni pe tema „homo faber” (1971); 

 
18 

 
- 175 de ani de la înfiinţarea primei formaţiuni de pompieri din 

Bucureşti, „Roata de Pompieri” printr-un ofis semnat de 
principele Gheorghe Bibescu, 18 aug. 1844; 

 
- 105 ani de la anunțul Președintele SUA Woodrow WILSON, 

privind neutralitatea SUA., în debutul Primului Război Mondial, 
(18 aug.1914 );  

 
- 170 de ani de la nașterea istoricului Teodor V. ȘTEFANELLI 

(născut Theodor Ștefaniuc, 18 aug. 1849, Siret, Bucovina - 23 iul. 
1920, Fălticeni) jurist, membru al al Academiei Române, deputat 
în Dieta Bucovinei, participand activ la Unirea Bucovinei cu 
România, în 1918; 

 
- 20 de ani de la moartea scriitorului Mircea SÂNTIMBREANU (7 

ian. 1926, Băița, jud. Hunedoara - 19 aug. 1999, București) 
cunoscut mai ales ca scriitor de literatură pentru copii director 
al editurii Albatros; 
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19 
 

- Ziua Internaţională a Fotografiei; 
- Ziua Mondială Umanitară; 

 
- 130 de ani de la nașterea pictorului post-impresionist Lascăr 

VOREL (19 aug. 1879, Iași - 8 febr. 1918,München–Germania) 
opera sa, compusă din picturi în ulei, guaşe şi portrete 
caricaturale se găsește în muzeul din Piatra Neamț; 

 
- 30 de ani de la formarea primului guvern necomunist într-o țară 

comunistă, la 19 aug. 1989, în Polonia, după alegerile câștigate de 
sindicatul „SOLIDARITATEA”, condus de Lech Walesa; 

 
- 45 de ani de la vizita, la Bucureşti, a secretarului general al 

Naţiunilor Unite, Kurt Waldheim, care a inaugurat Conferinţa 
Mondială a Populaţiei, organizată de ONU., la care au participat 
5.000 de delegaţi din 133 de ţări, între 19 şi 30 aug. 1974; 

 

20 
 

- 200 de ani de la moartea inginerului britanic James WATT 
(19/30 ian. 1736, Greenock - 25 aug. 1819, Heathfield Hall) 
inventatorul și deținătorul de patent al locomotivei cu abur; 

 
- 155 de ani de la nașterea omului politic Ion I.C. BRĂTIANU 

(cunoscut și ca Ionel Brătianu, 20 aug. 1864, Florica, jud. Argeș – 
24 nov. 1927, București) prim-ministru, președinte al Partidului 
Național Liberal cu un rol de primă importanță în Marea Unire 
din 1918 și în viața politică din România modernă; 

 
- 75 de ani de la intrarea primelor trupele sovietice în zona Iași, în 

operațiunile celui de Al Doilea Război Mondial (20 aug. 1944); 
 

- 5 ani de la moartea tenorului Toma POPESCU (12 iun. 1921 la 
Craiova - 20 aug. 2014, Viena) cofondator al Operei Naţionale 
Române Timişoara;  
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- 5 ani de la moartea scriitorului Nicolae BALOTĂ (26 ian. 1925, 
Cluj - 20 aug.2014, Nice, Franța) eseist, critic, istoric și 
teoretician literar; 

 

21 
 

- Ziua Medicinei Militare (România); 
 

- 145 de ani de la nașterea muzicianului Ioan BOHOCIU; (21 aug, 
1874, Crăieşti, Galati - 13 apr. 1944, Vida, Ilfov), compozitoru și 
dirijor, fondatorul orchestrei simfonice din Galaţi (1916); 

 
- 85 de ani de la moartea publicistului Ion RUSU – ABRUDEAN 

(14 dec. 1870, Abrud – 21 aug. 1934, București) redactor la 
Tribuna din Sibiu, la Timpul, Adevărul, Dimineața, Conservatorul, 
a înființat și condus revista România ilustrată (1900-1914); 

 
- 60 de ani de la intrarea în funcţiune, la Institutul de Fizică 

Atomică din București, la -21 aug. 1959, a primului accelerator 
conceput şi realizat în întregime în România, betatronul BOB; 

 

22 
 

- Ziua Municipiului Arad; 
 

- 115 ani de la nașterea sculptorului Gheorghe D. ANGHEL 22 
aug. 1904, Turnu Severin - 9 apr. 1966, București) autorul unor 
lucrări de referință precum: statuia lui Theodor Pallady și și 
statuia lui Mihai Eminescudin fața Ateneului Român; 

 
- 115 ani de la inaugurarea Băilor Mamaia de către Ion Bănescu, 

primarul Constanței din perioada respectivă, (22 aug 1904); 
 

- 20 ani de la moartea inginerului electrotehnician, inventator 
Laurenţiu TURIC (31 ian. 1938, Hudeşti, jud. Botoşani - 22 aug. 
1999, Iaşi), cadru didactic la Facultatea de Electrotehnică a 
Institutului Politehnic Gh. Asachi din Iaşi, între anii 1962-1999, 
specialist în Controlul electronic al circuitelor; 
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- 20 de ani de la moartea scriitorului Tudor POPESCU (8 sep. 

1930, Constanța – 22 aug. 1999, București) dramaturg, autor a 
unor piese precum: Uneori liliacul înflorește spre toamnă, 
Băiatul cu floarea, Concurs de frumusețe, Paradis de ocazie, 
Nu ne naștem toți la aceeași vârstă, O dragoste nebună, 
nebună, nebună; 

 

23 
 

- Ziua europeană a comemorării victimelor stalinismului și ale 
nazismului; 

- Ziua Mondială a INTERNETULUI; 
 

- 105 ani de la declarația de război a Japoniei făcută Germaniei, în 
Primul Război Mondial, 23 aug. 1914, prin aceasta, războiul 
european devenea mondial; 

 
- 75 de ani de la decizia regelui Mihai de a alătura România 

coaliţiei Naţiunilor Unite (23 aug. 1944); 
 

- 80 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, între 
Germania Nazistă și Uniunea Sovietică, la 23 aug. 1939, cu un 
protocol adițional secret care stipula împărțirea Europei de Est 
și Centrale între cele două puteri, ca urmare a acestui act, 
România este obligată să cedeze Uniunii Sovietice, în 1940, 
Basarabia şi Bucovina de Nord; 

 

24 
 

- 135 de ani de la moartea medicului Carol DAVILA (Carlo 
Antonio Francesco d’Avila, 8 apr. 1828, Parma, Italia - 24 
aug.1884, București) a contribuit fundamental la organizarea 
învățământului medical din România, a organizat serviciul 
românesc de ambulanțe, a organizat serviciul sanitar militar și 
civil; 

 
- 135 de ani de la nașterea economistului Mircea CANCICOV (24 
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aug. 1884, Bacău - 25 dec. 1959, Penitenciarul Râmnicu Sărat) 
șef de promoție la Sorbona, membru al Academiei, ministru de 
finanțe, cel care a reușit să ridice economia țării în 1938, an 
care este considerat și azi un etalon de dezvoltare; 

 
- 45 de ani de la moartea baritonului Alexei STÎRCEA (17 feb. 

1919 la Chișinău - 24 aug. 1974, Chișinău) compozitor, cîntăreţ, 
pedagog, a studiat canto la Academia Regală de Muzică și Artă 
Dramatică de la București, solist al Studioului de Operă din 
Chișinău, Artist Emerit al Republicii Moldova; 

 

25 
 

- Ziua Armatei României; 
 

- 75 de ani de la eliberarea teritoriului României de trupele 
germane în operațiunile celui de Al Doilea Război Mondial (25 
sep. 1944); 

 
- 160 de ani de la finalizarea Conferinţei de la Paris a 

reprezentanţilor Puterilor garante pentru țările române, prin 
recunoaşterea dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza, ca 
domnitor al Moldovei şi Ţării Româneşti și de către Austria şi 
Imperiul Otoman; 

 
- 135 de ani de la nașterea medicului Ion ENESCU (25 aug. 1884, 

Porceşti, jud. Bacău - 14 mar. 1972, Iaşi) unul dintre 
întemeietorii cardiologiei româneşti, membru al Academiei 
Române şi membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Medicale, 
cu o activitatea didactică începută în 1911 la Bucureşti și 
continuată din 1924 la Facultatea de Medicină din Iaşi, unde a 
fost profesor timp de peste patru decenii, Medic emerit, Profesor 
emerit şi Om de ştiinţă emerit; 

 
- 75 de ani de la eliberarea Parisului şi defilarea trupelor 

americane pe Champs Elysees (25 aug. 1944); 
 

- 35 de ani de la moartea scriitorului american Truman CAPOTE 
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(30 sep. 1924, New Orleans - 25 aug. 1984, Los Angeles) 
dezvoltatorul unui nou stil de scriere jurnalistic, punând bazele 
romanului-reportaj în bestseller-ul „Cu sânge rece” și în alte 
lucrări precum: „Harfa de iarbă”, „Mic dejun la Tiffany, sau 
„Muzică pentru cameleoni”; 

 

26 
 

- Ziua Internaţională a Câinelui; 
 

- 185 de ani de la încoronarea domnitorului Moldovei, Mihail 
STURDZA (Iași, 26 aug.1834); 

 
- 185 de ani de la prezentarea, la Iași, a primei lucrări dramatice 

inspirată din istoria națională, piesa Dragoș, întâiul domn 
suveran al Moldovei, scrisă de Gheorghe Asachi, pe muzica 
Elenei Asachi. (26 aug.1834); 

 

27 
 

- Sărbătoarea naţională a Republicii MOLDOVA; 
- Parlamentul de la Chişinău a adoptat Declaraţia de independenţă, 

27 aug. 1991; 
 

- 195 de ani de la nașterea scriitorului german originar din 
Transilvania Joseph MARLIN (27 aug. 1824, Sebeș - 30 mai 
1849, Pojon/Bratislava) a publicat un Program politic pentru 
sașii ardeleni în care propune reforme liberale în diferite 
domenii (administrativ, școlar, bisericesc), autorul ciclului 
Geschichten des Ostens (Povestiri din Est) oferind o imagine a 
lumii multinaționale din sud-estul Europe: Attila, Das einsame 
Haus (Casa singuratică), Der Walache(Vlahul); 

 
- 145 de ani de la moartea omului politic Ştefan GOLESCU (1809, 

Câmpulung Muscel - 27 aug. 1874, Nancy, Franţa) lider al 
Revoluţiei de la 1848 din Ţara Românească, prim-ministru al 
României, lider al grupării radicale a liberalilor; 
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- 70 de ani de la nașterea actorului de teatru Mihai CAFRIȚA (27 
aug. 1949, Bacău) specializat în producții radiofonice; 

 
- 60 de ani de la nașterea actorului de teatru și film Claudiu 

BLEONȚ (27 aug. 1959, București) angajat la Teatrul Național 
din București; 

 
- 30 de ani de la moartea sociologului Ilie DODEA (6 iul. 1934, 

Dagâţa, jud. Iaşi, - 27 aug. 1989, Iaşi) director al Centrului de 
Librării din Iaşi, cercetător la Catedra de Ştiinţe sociale a 
Institutului de Medicină şi Farmacie; 

 

28 
 

- 270 de ani de la nașterea scriitorului german Johann Wolfgang 
von GOETHE (28 aug. 1749, Frankfurt pe Main – 22 mar.1832, 
Weimar) poet şi dramaturg, om de știință; 

 
- 215 ani de la unul dintre cele mai puternice incendii din 

București, care a distrus o parte importantă a orașului (28 aug. / 
9 sep. 1804); 

 
- 80 de ani de la nașterea scriitoarei Rodica OJOG-BRAȘOVEANU 

(28 aug. 1939, București - 2 sep. 2002, București) juristă, 
autoarea a numeroase romane polițiste, istorice și științifico-
fantastice, supranumită Agatha Christie a României; 

 

29 
 

- Sărbătoarea naţională a Republicii SLOVACE; 
- (†) sărbătoarea „Tăierea capului Sf.-ului Ioan Botezătorul 

(Calendarul Creştin-Ortodox, Romano și Greco-Catolic); 
 

- 190 de ani de la nașterea Mitropolitului Primat Iosif 
GHEORGHIAN (29 aug. 1829, Botoșani - 24 ian. 1909, 
București) membru al Academiei Române, a studiat la Școala de 
la Biserica Trei Ierarhi, la Academia Mihăileană din Iași și la 
Sorbona (Franța), episcop al Hușilor (1865–1879), episcop al 
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Dunării de Jos (1879–1886) și în două rânduri mitropolit-primat 
al Bisericii Ortodoxe Române (1886–1893, 1896–1909); 

 
- 155 de ani de la înființarea Direcției Generale a Poștelor și 

Telegrafului, decizie a domnitorului Alexandru Ioan Cuza de a 
comasa serviciului poștal cu cel telegrafic, în fruntea noii direcții 
a fost numit Cezar Librecht; 

 
- 120 de ani de la nașterea scriitorului Léon (Bob) NEGRUZZI (29 

aug. 1899, Viena-Austria - 10 aug. 1987, Paris, Franţa); 
 

- 80 de ani de la nașterea pictorului Radu BERCEA (29 aug. 1939, 
Cuciurul Mare, Cernăuți, Bucovina) a studiat la Școala de Arte 
Plastice și Decorative „Octav Băncilă”, Iași, condamnat politic 
anticomunist, autor al unor cărţile de memorii precum: 
„Memoria retinei gulagului românesc” (2007), „Deportaţii / 
via Dolorosa / Bărăgan” (2010) – împreună cu Nicolae 
Ianăşi, „Ţara lui tercea-Bercea” (2010), „Mărturii din infern” 
(2011), „Bucovina mărturisită de Radu Bercea” (2013) etc.; 

 

30 
 

- Ziua comunei BELCEȘTI; 
- Ziua Internaţională a Persoanelor Dispărute; 

 
- 270 de ani de la începutul primei domnii în Moldova a 

fanariotului Constantin RACOVIȚĂ (30 aug. 1749 - 3 iul. 1753 
și . 29 feb. 1756 - 14 mar. 1757 și în Țara Românească: iul. 1753 
- 28 feb. 1756 și 9 mar. 1763 - 28 ian / 8 feb. 1764); 

 
- 120 de ani de la nașterea arheologului Dinu ROSETTI (30 aug. 

1899, Bucureşti - 1979, Bucureşti) preocupat de cercetarea 
vestigiilor din Bucureşti; 

 
- 100 de ani de la nașterea inginerului electromecanic Aurel 

POPOVICI (30 aug. 1919, Griviţa, jud. Galaţi - 2000) profesor, la 
Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic Iaşi, cu 
cercetări orientate spre studiul câmpului magnetic în maşinile 
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electrice şi la realizarea motoarelor sincrone rotative; 
 

- 90 de ani de la moartea medicului Emanoil RIEGLER (5 nov. 
1854, com. Oituz, jud. Bacău - 30 aug. 1929, Iași) farmacolog, 
profesor la Facultatea de Medicină din Iași membru al 
Academiei; 

 
- 75 de ani de la intrarea, primelor trupele sovietice în București și 

Ploiești, 30 aug.1944, evenimente din cel de al Doilea Război 
Mondial; 

 
- 30 de ani de la moartea economistului Costin MURGESCU (27 

oct. 1919, Râmnicu-Sărat – 30 aug. 1989, ucurești) jurist, 
cercetător, diplomat, membru al Academiei Române; 

 

31 
 

- Ziua Limbii Române; 
- Sărbătoarea „Limba noastră”, Republica Moldova (la 31 aug. 

1989 Parlamentul de la Chişinău a votat trecerea de la alfabetul 
chirilic la cel latin); 

- Ziua Mondială a Blogului (BlogDay); 
 

- 115 ani de la nașterea chimistului Nicolae CERNESCU (31 aug. 
1904, Câmpulung - 26 apr. 1967, București) academician, 
profesorul de pedologie de la Institutul Agronomic din Bucureşti, 
considerat fondatorul pedologiei moderne româneşti; 

 
- 95 de ani de la ratificarea, la 31 aug. 1924, de către România a 

Convenţiei de la Lausanne privind regimul strâmtorilor Bosfor şi 
Dardanele (semnată la 24.iul.1923); 

 
- 75 de ani de la intrarea oficială a trupelor sovietice în București, 

31 aug.1944, eveniment din Cel de al Doilea Război Mondial; 
 

- 75 de ani de la repunerea în funcțiune a Constituției din 1923, 
suspendată de regele Carol al II-lea,, operând până la 30 
decembrie 1947, când a fost proclamată republica; 
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- 25 de ani de la ceremonia de retragere trupelor ruseşti de pe 

teritoriul fostei Germanii Răsăritene, în prezenţa preşedintelui 
Rusiei, Boris Elţîn, şi a cancelarului german, Helmut Kohl, Berlin, 
31 aug. 1994; 

 
- 15 ani de la moartea scriitorului Vlad SORIANU (pseudonimul 

literar al lui Vasile Sporici, 14 ian. 1931, Comăneşti, jud. Bacău – 
31 aug. 2014, Bacău) – critic literar, redactor-şef adjunct al 
revistei „Ateneu” (1966-1969); director al Teatrului Dramatic 
„Bacovia”, din Bacău (1969-1977); 

 
- 5 ani de la moartea demnitarului comunist Ștefan ANDREI (29 

mar. 1931, Livezi, jud. Dolj – 31 aug. 2014, București) ministru 
de externe al României în perioada mar. 1978 – nov. 1985; 
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SEPTEMBRIE 
1 

 
- Ziua Diplomaţiei Române; 
- Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării; 
- Ziua Informaticienilor Militari (România); 
- (†)Anul Nou Bisericesc (Calendarul Creştin-Ortodox și Greco-

Catolic); 
- Ziua Europeană a Drapelelor; 

 
- 680 de ani de începutul „Războiului de 100 de ani”, dintre Anglia 

și Franța (1 sep.1339); 
 

- 90 de ani de la nașterea biologului Viorica SIMIONESCU (1 sep. 
1929, com. Zamostea, jud. Suceava – 5 feb. 1990, Iași) profesor 
al Facultății de Ştiinţe Naturale de la Universitatea „Al. I. Cuza” 
Iaşi, conducătoarea Catedrei de Biologie, specialistă recunoscută 
a mamiferelor mici; 

 
- 80 de ani de la începerea operațiunilor militare ale Celui de Al 

Doilea Război Mondial,1 sep. 1939, Germania atacă Polonia; 
 

- 75 de ani de la moartea scriitorului Liviu REBREANU (27 nov. 
1885, satul Târlişua, jud. Bistriţa-Năsăud - 1 sep. 1944, com. 
Valea Mare, jud. Argeş) academician, romancier, dramaturg; 

 
- 55 de ani de la moartea muzicianului George GEORGESCU (12 

sep.1887 Sulina – 1 sep. 1964, București) dirijor, academician, 
director al Orchestrei Filarmonice din București; 

 
- 50 de ani de la inaugurarea actualului sediu al Liceului Teoretic 

„Dimitrie Cantemir” din Iași, 1 sep. 1969; 
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2 
 

- 535 de ani de la cucerirea de către sultanul Baiazid al II-lea a 
cetăților Chilia și Cetatea Albă, devenite raiale turcești, 2 
sep.1484;  

 
- 190 de ani de la semnarea Tratatului de pace de la Adrianopol, 

2/14 sep. 1829, la finele războiului ruso-turc din 1828-1829, cu 
implicaţii deosebite asupra Principatelor Române, a diminuat 
considerabil controlul otoman și a oficializat protectoratul 
Rusiei;  

 
- 110 ani de la întemeierea Societăţii Scriitorilor Români, 

Adunarea se constituire din 2 sep.1909, de la București, l-a ales 
preşedinte pe Mihail Sadoveanu; 

 
- 100 de ani de la nașterea filosofului Ovidiu DRÎMBA (2 sep. 

1919, Margine, jud. Sibiu - 29 apr. 2015, București) teoretician şi 
istoric literar, format în ambianţa Cercului Literar de la Sibiu, 
asistent al filozofului și poetului Lucian Blaga, autor al unor 
importante lucrări de sinteză privind cultura şi civilizaţia 
universală, “Istoria culturii şi civilizaţiei”, “Istoria teatrului 
universal”; unele surse indică data nașterii 3 sep.; 

 
- 95 de ani de la alegerea lui I. G. DUCA, ministrul Afacerilor Străine 

al României,ca preşedinte al Comisiei de Dezarmare de la 
Geneva, cu 42 de voturi dintr-un total de 44 (2 sep. 1924); 

 

3 
 

- Sărbătoarea Naţională a Republicii SAN MARINO; 
 

- 550 de ani de la sfinţirea bisericii de la mănăstirea PUTNA, 3 
sep.1469, de către mitropolitul Teoctist, în prezența ctitorului, 
Ştefan cel Mare și Sfânt, necropolă a familiei voievodale, aici 
fiind înmormântaţi: Ştefan cel Mare, Maria de Mangop, soţie sa, 
şi cei doi fii, Bogdan şi Petru; unele surse indică data sfințirii 3 
sep.1470; 
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- 100 de ani de la introducerea, în Italia, a votului pentru femei, (3 
sep. 1919); 

 
- 80 de ani de la declarația de război a Marii Britanii făcută 

Germaniei, în Al Doilea Război Mondial, 3 sep. 1939; 
 

- 80 de ani de la declarația de război a Franței făcută Germaniei, în 
Al Doilea Război Mondial, 3 sep. 1939; 

 

4 
 

- Ziua tipografilor militari; 
 

- 195 de ani de la naşterea muzicianului austriac Anton 
BRUCKNER (4 sept. 1824, Ansfelden - 11 oct. 1896, Viena) 
compozitor şi organist; 

 
- 60 de ani de la moarte medicului Iuliu HAȚIEGANU (14 apr. 

1885, Dârja, Cluj - 4 sep. 1959, Cluj) recunoscut pentru 
cercetările făcute în domeniul tuberculozei, academician, 
Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj îi poartă în 
prezent numele; 

 
- 40 de ani de la moartea istoricului Emilia ZAHARIA (26 ian. 

1903, Botoşani - 4 sept. 1979, Iaşi) arheolog, profesoară și 
cercetătoare la Insitutului de istorie şi arheologie A. D. Xenopol 
din Iaşi; 

 

5 
 

- Ziua Internaţională a Carităţii (ONU); 
 

- 180 de ani de la declanșarea, în China, a Primului Război al 
Opiului, 5 sep. 1839; 

 
- 105 ani de la începerea bătăliei de la MARNA, în Primul Război 

Mondial, în care au murit peste 550.000 de soldaţi, armata 
franceză oprind armata germană care avansa spre Paris (5 sep. 
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1914); 
 

- 90 de ani de nașterea scriitoarei Catinca RALEA (5 sep. 1929, 
București - 19 ian.1981, București ) traducătoare din literaturile 
engleză, americană şi franceză; realizatoare de emisiuni radio-
tv., unele surse indică data nașterii, 5 oct.. 1929;  

 
- 80 de ani de la declararea neutralității de către SUA și Japonia, 

după începerea Celui de Al Doilea Război Mondial (5 sept. 
1939); 

 
- 75 de ani de la oprirea ofensivei germano-ungară din centrul 

Transilvaniei, de către Armata a IV-a română, în Cel de Al Doilea 
Război Mondial (5 sept. 1944); 

 
- 20 de ani de la moartea regizorului american Allen FUNT (16 

sep. 1914, New York – 5 sep. 1999, Pebble Beach) jurnalist, 
producător de televiziune, creatorul „Camerei Ascunse” 
(“Candid Camera”); 

 
- 15 ani de la moartea matematicianului Grigore GHEBA (15 aug. 

1912, satul Dumitresti, jud. Vrancea - 5 sep. 2004, București) 
cunoscut autor a 42 de culegeri de probleme de matematica 
pentru elevi; 

 

6 
 

- 200 de ani de nașterea scriitorului Nicolae FILIMON (6 sep. 
1819, Bucureşti – 19 mar. 1865, Bucureşti) prozator, 
memorialist, publicist. considerat autorul primului roman 
românesc, Ciocoii vechi şi noi sau Ce naşte din pisică şoareci 
mănâncă; 

 
- 155 de ani de nașterea filologului Gheorghe SĂULESCU (4 mar. 

1798 Roşieşti, jud. Vaslui -. 6 sep. 1864, Corni-Albeşti, jud. 
Vaslui) unul dintre pionierii renaşterii culturale din Moldova, 
primul profesor al Gimnaziei Vasiliene din Iaşi, colaborator 
apropiat al lui Gh. Asachi, autor al unor manuale de largă 
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circulaţie în epocă, a publicat volumul Fabule în versuri sau 
Poezii alegorice (1835), a adunat descântece, publicate apoi de 
Simion Florea Marian; 

 
- 80 de ani de la declarea neutralității de către România, după 

începerea Celui de Al Doilea Război Mondial, concomitent îşi dă 
acordul de principiu pentru trecerea pe teritoriul său a 
materialului de război destinat ajutorării Poloniei (6 sept. 1939); 

 
- 35 de ani de la moartea inginerului agronom Vasile N. VELICAN 

(9 dec. 1904, Hărman, Brașov - 6 sept. 1984, Cluj-Napoca) 
academician, creator de noi soiuri (porumb, grâu şi orz de 
toamnă, cartofi); 

 

7 
 

- Sărbătoarea Naţională a Republicii Federative a BRAZILIEI; 
 

- 280 de ani de la încheierea Tratatului de pace de la Belgrad, 
dintre Austria și Imperiul Otoman, 7 sep. 1739, care încheia 
războiul ruso-austro-otoman (1736-1739), Imperiul 
Habsburgic restituie Oltenia Țării Românești; 

 
- 175 de ani de la nașterea arhitectului francez Émile LECOMTE 

DE NOUY (7 sep. 1844, Paris - 11 nov.1914, Curtea de Argeş) a 
condus lucrările de restaurare la mai multe biserici din România: 
biserica episcopală de la Curtea de Argeş, Trei Ierarhi şi Sf. 
Nicolae Domnesc din Iaşi, membru al Academiei Române din 
1887; 

 
- 135 de ani de la moartea medicului Nicolae NEGURĂ (22 oct. 

1832, Huşi, jud. Vaslui – 7 sept. 1884, Bucureşti) iniţiatorul şi 
fondatorul Şcolii de chirurgie din Iaşi (1859), prima şcoală 
medicală cu caracter universitar apărută în ţara noastră, cu 
predare în limba română, precursoare directă a Facultăţii de 
Medicină din Iaşi. 

 
- 115 ani de la nașterea inginerul Dumitru DUMITRESCU (7 sep. 
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1904, Buftea, jud. Ilfov - 20 sep. 1984, București) considerat 
fondatorul şcolii moderne de hidraulică din România; membru 
al Academiei; 

 
- 95 de ani de la nașterea pictorului Ion PACEA (7 sep. 1924, 

Choropani, Grecia - 13 aug. 1999, București), membru al 
Academiei, unul dintre cei mai renumiți coloriști ai picturii 
române moderne, cu expoziții personale și colective în țara și la 
Paris, Berlin, Praga, Dresda, Edimburg, Washington, Munchen, 
Moscova, Sofia; 

 
- 70 de ani de la proclamarea Republicii Federale Germană (cu 

capitala la Bonn), în urma unificării zonelor de ocupaţie 
americană, franceză şi engleză (7 sep. 1949); 

 
- 90 de ani de la apariția primul număr al revistei economice 

„Business Week” (7 sep. 1929); 
 

- 25 de ani de la moartea scriitorului britanic James CLAVELL (10 
oct. 1924, Sydney - 7 sep. 1994, Vevey, Elveția ) romancier, 
scenarist, celebru prin romanele Shogun și Tai-Pan; 

 

8 
 

- Ziua Internaţională a Alfabetizării; 
- Ziua Petrolistului (România); 
- Ziua Mondială a literaturii (UNESCO); 

 
- 580 de ani de la prima atestare documentară a localităţii 

RÂMNICU SĂRAT, jud. Buzău, 8 sep.1439; 
 

- 360 de ani de la sfințirea Mănăstirii HADÂMBU, satul Schitu 
Hadâmbului, Comuna Mironeasa, 30 km. de Iași, întemeiată de 
voievodul Gheorghe Ghica (1658-1659) și boierului grec Iani 
Hadâmbul; 

 
- 110 ani de la nașterea scriitorului Marcel (Max) BLECHER (8 

sep. 1909, Botoșani – 31 mai 1938, Roman) autorul volumelor : 
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Întâmplări din irealitatea imediată, Inimi cicatrizate şi 
Vizuina iluminată; 

 
- 70 de ani de la moartea muzicianului german Richard STRAUSS 

(11 iun. 1864, München - 8 sep. 1949, Garmisch-Partenkirchen) 
compozitor și dirijor, reprezentant al post-romantismului (“Asa 
grait-a Zarathustra”, “Don Juan” – poeme simfonice; 
“Salomeea”, “Electra”-opere, a dirijat la operele din Berlin, 
München, Viena; 

 
- 25 de ani de la ceremonia plecării trupelor aliate (americane, 

britanice şi franceze) prezente în Berlinul de Vest după anul 
1945, în prezenţa preşedintelui Franţei, François Mitterrand, a 
premierului britanic, John Major, a secretarului de stat american, 
Warren Christopher, şi a cancelarului german, Helmut Kohl, 
Berlin, 8 sep 1994;  

 
- 15 ani de la moartea căntărețului Dan SPĂTARU (2 oct. 1939, 

Aliman, jud. Constanța – 8 sep. 2004, Constanța) compozitor și 
actor cu o voce inconfundabilă legată de șlagăre precum: „Te-
asteapta un om”, „Nu m-am gândit la despărțire”, „Trecea 
fanfara militară”, „Drumurile noastre”; 

 

9 
 

- Ziua Mondială a Frumuseţii; 
- Ziua Metalurgistului (România); 

 
- 80 de ani de la nașterea geografului Dumitru CHIRIAC, (9 sep. 

1939, Suliţa, jud. Botoşani - 5 mai 1987, Bacău), profesor la 
Facultatea de Geografie a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi; 

 
- 80 de ani de la declarația de război a Canadei făcută Germaniei, în 

Al Doilea Război Mondial,  9 sep. 1939, unele surse indică data de 
13 sep. 1939; 

 
- 75 de ani de la nașterea istoricului Anton Petru MOISIN (9 sep. 

1944, Veștem, jud. Sibiu ) preot greco-catolic, profesor și 
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pedagog, membru al Uniunii Scriitorilor din România; 
 

10 
 

- Ziua Mondială pentru Prevenirea Suicidului; 
 

- 310 ani de la nașterea scriitorului Antioh CANTEMIR (10 sep. 
1709, Constantinopol - 11 apr. 1744, Paris) fiul domnitorului 
cărturar Dimitrie Cantemir, poet clasic de limbă rusă, diplomat; 

 
- 100 de ani de la semnarea, Tratatului de pace la Saint Germain, 

dintre Puterile Aliate și Austria, (10 sep. 1919), prin care se 
recunoştea, pe plan internaţional, unirea Bucovinei cu România; 

 
- 80 ani de la declarația de război a Canadei făcută Germaniei, în Al 

Doilea Război Mondial, 10 sep. 1939; 
 

- 55 de ani de la prima audiţie din România a poemului simfonic 
“Vox Maris”, de George Enescu, interpretat de Orchestra 
Simfonică a Radioteleviziunii Române, dirijată de Iosif Conta, 10 
sep. 1964; 

 
- 40 de ani de la moartea artistului Ionel BĂJESCU-OARDĂ (7 ian. 

1889, București - 10 sep. 1979, București ) compozitor, scriitor, 
actor, inițiatorul romanței autohtone; 

 
- 40 de ani de la moartea chirurgului Vladimir BUŢUREANU, (12 

oct. 1895, Iaşi - 10 sep. 1979, Iaşi); 
 

- 20 de ani de la moartea etnologului Romulus VULCĂNESCU, (23 
feb. 1912, București - 10 sep. 1999, București) sociolog al 
culturii şi folclorist, membru al Academiei Române; 
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- 495 de ani de la nașterea poetului francez Pierre DE RONSARD 
(11 sep. 1524, Couture-sur-Loir - 28 dec. 1585, La Riche) 
principalul reprezentant al şcolii literare franceze din sec. al 
XVI-lea cunoscută sub numele de Pleiade; 

 
- 95 de ani de la nașterea criticului literar Ion ROTARU (11 sep. 

1924, Valea lui Ion, jud. Bacău - 18 dec. 2006, București) 
profesor al Universității din București, lucrarea sa cea mai 
cunoscută este O istorie a literaturii române, de la origini 
până în 1984 (vol I-III, 1971-1987); 

 
- 35 de ani de la moartea inginerului chimist Ion CURIEVICI (15 

dec. 1919, Plugari, jud. Iaşi - 11 sep. 1984, Constanţa), decan al 
Facultăţii de Chimie şi Inginerie chimică din Iași; 

 
- 30 de ani de la decizia Ungariei de a-şi deschidea graniţa de vest, 

cu Austria, 11 sep. 1989, permiţând zecilor de mii de refugiaţi 
est-germani să părăsească ţara cu destinaţia Germania 
Occidentală, semnalul căderii Cortinei de Fier şi al reunificării 
Germaniei. În primele trei zile de la acest anunţ, peste 12.000 de 
refugiaţi est-germani au trecut frontiera ungară; 

 
- 10 ani de la moartea scriitorului și muzicianului american Jim 

CARROLL (1 aug. 1949, New York - 11 sept. 2009, New York ) 
cunoscut mai ales pentru romanul Jurnalul unui basketbalist; 
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- Ziua Mondială a Igienei Orale; 
 

- 360 de ani de la cucerirea raialelor turcești Giurgiu și Brăila, la 12 
sep. 1659, de către Oastea Țării Românești, condusă de Mihnea 
al III-lea, începutul unei răscoale antiotomană; 

 
- 130 de ani de la moartea istoricului francez Numa Denis Fustel 

de COULANGES (18 mar. 1830, Paris 12 sep.1889, Paris) 
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principala sa lucrare este Cetatea antică; 
 

- 100 de ani de la publicarea Decretului de înfiinţare, la Cluj, a 
Universității Regele Ferdinand I, 12 sep. 1919, Vasile Pârvan a 
inaugurat cursurile, în data 3 nov. 1919; 

 
- 80 de ani de la operațiunea de tranzitare a României a Rezervelor 

de aur ale Bancii Nationale a Poloniei, in valoare de 45 milioane 
de dolari, încărcate, în portul Constanta, pe un vas englez (12 
sept. 1939); 

 
- 75 de ani de la semnare, la Moscova, la 12 sep. 1944,, a 

Convenţiei de armistiţiu între România şi Naţiunile Unite, 
reprezentate de URSS, care declară România o ţară înfrântă în 
război, consacra anexiunile sovietice din 28 iunie 1940 şi 
impunea plata unor despăgubiri de război către URSS, în valoare 
de 300 milioane de dolari, urmând a fi achitate în decurs de şase 
ani în produse petrolifere, lemnoase etc; 

 

13 
 

- Ziua Pompierilor (România); 
 

- 295 de ani de la sfințirea, la 13 sep. 1724, a Mănăstirii Văcăreşti, 
ctitorie a domnitorului Nicolae Mavrocordat, situată în partea 
sudică a Bucureştilor, important ansamblu arhitectonic în stil 
brâncovenesc; 

 
- 200 de ani de la nașterea muzicienei germane Clara Josephine 

SCHUMANN (născută Clara Josephine Wieck, 13 sep. 1819, 
Leipzig - 20 mai 1896, Frankfurt pe Main) pianistă, 
compozitoare, soția compozitorului Robert Schumann; 

 
- 175 de ani de la nașterea lingvistului francez Auguste Émile 

PICOT (13 sep.1844, Paris – 24 sep. 1918, Saint-Martin-
d’Ecublei, Département Orne) secretar al domnitorului Carol I, 
bun cunoscător al României, a popularizat peste hotare folclorul 
românesc, prin publicarea, în 1889, a unei culegeri de folclor al 
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românilor din Timoc, a înfiinţat prima catedră de limba română 
la o universitate vest-europeană, la Paris, în 1875, membru de 
onoare străin al Academiei Române; 

 
- 145 de ani de la nașterea juristului Eugen HEROVANU (13 sep. 

1874, Piatra Neamţ - 31 dec. 1956, Bucureşti) primar al laşului 
(1922), decan al Baroului laşi (1918-1928) profesor la catedra 
de Drept penal, procedură penală şi civilă de la Facultățile de 
Drept din Iași şi Bucureşti, autor a unor scrieri de specialitate și 
evocări ale Iașului, precum: Tratat teoretic şi practic de 
procedură civilă, Organizare judecătorească şi competinţă 
(1926), Principiile procedurii judiciare, însemnări din 
timpul războiului (1919), încotro ne duce destinul. Cuvinte 
pentru tineri (1926), Oraşul amintirilor (1935), Călătorul 
romantic (1938), Cartea prieteniei (1939), Confidenţe 
(1940) unele surse indică data nașterii 31 august 1874; 

 
- 110 ani de la nașterea medicului Rubin BĂRBUŢĂ (13 sep. 

1909, Schitu-Duca, jud. Iaşi - 31 iul. 1987, Iaşi) membru post-
mortem al Academiei de ŞtiinţeMedicale din România (1994) 
director fondator al Spitalului Municipal de Copii „Elena 
Doamna”, profesor la Clinica de Puericultură a Institutului de 
Medicină şi Farmacie din Iaşi (1946-1974); 

 
- 100 de ani de la prima transmisie audio în direct de la Teatrul 

Naţional din Bucureşti, realizată de Societatea de Difuziune 
Radiotelefonică din România, la 13 sep. 1929, cu piesa „Rodia de 
aur”, de Adrian Maniu şi Al. O. Teodoreanu; 

 
- 70 de ani de la moartea medicului danez August Steenberg 

KROGH (15 nov. 1874, Grenada – 13 sep. 1949, Copenhaga) 
cunoscut pentru descoperirile din domeniul fiziologiei respirație, 
la om și la animale, pentru formularea principiului lui Krogh, 
laureat al Premiului Nobel pentru Medicină; 
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- (†) Sărbătoarea „Înălțarea Sfintei Cruci” (Calendarul Creştin-
Ortodox, Romano și Greco-Catolic); 

- Ziua Inginerului (România); 
- Ziua Mondială a Primului Ajutor (a doua sâmbătă din luna 

septembrie); 
- Ziua Muntelui; 

 
- 250 de ani de la nașterea geografului şi naturalistului german 

Alexander von HUMBOLDT (14 sept. 1769, Berlin - 6 mai 
1859, Berlin); 

 
- 95 de ani de la apariția primul număr al „GAZETEI 

SPORTURILOR”, 14 sep.1924, prima publicaţie de sport care 
circula în spaţiul românesc şi a treia din Europa, după “La 
Gazzetta dello Sport” (Italia) şi “Nemzeti Sport” (Ungaria); 

 
- 95 de ani de la nașterea muzicianului Iosif CONTA (14 sep. 

1924, Bârzava, jud. Arad - 8 nov. 2006, București) dirijor și 
director adjunct al Radiodifuziunii; 

 
- 90 de ani de la nașterea scriitoarei Aura PANĂ (Aurelia Stoleriu, 

14 sep. 1929, Iaşi - 18 ian. 1997, Iaşi) critic literar, profesoară la 
Liceul Al. L Cuza din Iaşi, secretar ştiinţific al Societăţii de ştiinţe 
istorice şi filologie, filiala Iaşi (1953-1960), a susţinut cronica 
literară la Iaşul literar, Cronica, Convorbiri literare, a publicat 
volumele: Scriitorii şi lumea, reflecţii antologice (Iaşi, Junimea, 
1996), îngrijeşte antologia Cartea naturii, studiu introductiv şi 
îndrumar analitic (Iaşi, Junimea, 1977; 

 
- 60 de ani de la momentul când Sonda sovietică Luna 2 ajunge pe 

Lună, 14 sep. 1959, devenind primul obiect făcut de om care a 
atins suprafața lunară; 
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- Ziua Europeană a Prostatei; 
 

- 155 de ani de la apariția Legii privind introducerea în România a 
sistemului de măsuri şi greutăţi metrice (15/27 sep. 1864, va 
intra în vigoare la 1/13.ian.1866); 

 
- 80 de ani de la prima emisie a Serviciul BBC în limba română, 

„Radio Londra”, la 15 sep.1939, la două săptămâni după 
izbucnirea celui de-al doilea război mondial, tot atunci fiind 
creată Redacţia în limba română; 

 
- 80 de ani de la începerea refugierii a numeroși cetățeni polonezi 

în România, în urma ocupării Poloniei de către naziști, 15 sep. 
1939; 

 
- 70 de ani de la alegerea, 15 sep. 1949, a primului cancelar al 

Republicii Federale Germania, Konrad ADENAUER (1876-
1976), reales de trei ori (în 1953, 1957 şi 1961) : 

 
- 50 de ani de la nașterea scriitorului Dan LUNGU (15 sep. 1969, 

Botoșani) director al Muzeului Literaturii Române din Iași, 
conferențiar dr. la Catedra de Sociologie, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza”, Iași, cu numeroase volume de proză 
premiate și traduse, precum: Raiul găinilor, Băieți de gașcă, 
Sînt o babă comunistă, Cum să uiți o femeie, În iad toate 
becurile sînt arse; 

 
- 10 ani de la moartea actorului de comedie Nicu CONSTANTIN 

(31 iul. 1939, Eforie Sud, jud. Constanța - 15 sep. 2009, 
București); 

16 
 

- Ziua Europeană de Prim Ajutor; 
- Ziua Internaţională pentru Protecţia Stratului de Ozon (ONU); 
- Ziua Naţională a Statelor Unite Mexicane; 
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- 105 ani de la nașterea regizorului american Allen FUNT (16 sep. 
1914, New York – 5 sep. 1999, Pebble Beach) jurnalist, 
producător de televiziune, creatorul “Camerei Ascunse” 
(“Candid Camera”); 

 
- 45 de ani de la moartea actorului Titus LAPTEȘ (1 apr. 1903, 

Iași - 16 sept. 1974, București) distins cu titlul de Artist emerit, 
a evoluat 23 de ani (1923-1945) la Cluj şi Timişoara, jucând 135 
de roluri în 119 piese de teatru antic, clasic şi modern, iar la 
Bucureşti, a evoluat pe scenele Teatrului Naţional şi a Teatrului 
C.Nottara; 

 
- 35 de ani de la moartea poetului Paul STERIAN (1 mai 1904, 

București - 16 sep. 1984, București) doctor în Drept şi Ştiinţe 
economice la Paris, a publicat în revistele Gîndirea și 
Convorbirilor literare, arestat pentru legătura sa cu cercul 
Rugului Aprins; 
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- 175 de ani de la nașterea generalului Constantin I. BRĂTIANU 
(17 sep. 1844, Șuici, jud. Argeș - 6 ian. 1910, București) geodez 
şi cartograf, s-a numărat printre întemeietorii revistei „România 
militară” (1864) membru al Academiei Române din 1899;  

 
- 100 de ani de la înfiinţarea, la Cluj, a Conservatorului de Muzică 

şi Artă Dramatică, 17 sep. 1919, în prezent purtând numele 
primului director, compozitorul şi dirijorul Gheorghe Dima; 

 
- 80 de ani de la nașterea scriitorului Paul MUNTEANU (17 sep. 

1939, Cozmeşti, jud. Vaslui) membru al Uniunii Scriitorilor din 
România, Filiala Iaşi, autor al unor volume precum romanele: În 
zodia nopţii, Decalog; 

 
- 80 de ani de la refugierea în România a membrilor Guvernului 

polon, 17, 18 sep.1939, în urma ocupării Poloniei de către 
naziști; 
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- 80 de ani de la începerea operațiunilor militare ale Rusiei, care 
ocupă porțiuni din vestul Poloniei în Cel de Al Doilea Război 
Mondial (17 sep. 1939); 

 
- 30 ani de la moartea scriitorului Ion Desideriu SÎRBU (I. D. 

Sîrbu, 28 iun. 1919, Petrila, jud. Hunedoara - 17 sep. 1989, 
Craiova) eseist, dramaturg, filozof, publicist și romancier, autor 
interzis și recunoscut după 1989, în special prin literatura sa de 
sertar;  

 
- 25 ani de la moartea filosofului britanic de origine austriacă Sir 

Karl Raimund P0PPER (28 iul. 1902, Viena - 17 sep. 1994, 
Londra) fondator al raționalismului critic împotriva 
determinismului istoric, a susținut ideea unei societăți deschise 
(Open society); 
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- Ziua Mondială a Geologilor; 
- Ziua Internaţională de Monitorizare a Apei; 

 
- 280 de ani de la revenirea Olteniei în granițele Valahiei, după 21 

de ani, cedată de austrieci prin Tratatul de pace de la Belgrad, 
semnat la 18 sep. 1739, între Imperiul Otoman și Imperiul 
Habsburgic; 

 
- 200 de ani de la nașterea fizicianul francez Leon FOUCAULT (18 

sep. 1819, Paris – 11 feb. 1868, Paris) astronom, cebru pentru 
experimentul său care a demonstrat rotația Pământului în jurul 
axei sale, cu ajutorul unui mare pendul, care a fost reinstalat în 
1995 și poate fi vizitat în prezent; 

 
- 105 ani de la încheierea Acordului secret ruso-român, cunoscută 

şi sub numele de Acordul Sazonov-Diamandi, la 18 sep. 1914, 
prin care Rusia, în schimbul neutralității „prietenoase” a 
României, îi recunoștea dreptul asupra teritoriilor locuite de 
români, aflate în Austro-Ungaria; 
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- 65 de ani de la fondarea Compania TAROM – Transporturile 
Aeriene Române (18 sep. 1954); 

 
- 60 de ani de la crearea Curtii Europene a Drepturilor Omului, 

18 sep. 1959, pe lângă Consiliul Europei la Stasbourg, instituție 
fondată de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cu scopul 
de a asigura respectarea obligațiilor care rezulta din aceasta;  

 

19 
 

- Ziua Artileriei şi Rachetelor Antiaeriene din România; 
 

- 115 ani de la apariția primul număr al revistei „FURNICA”, 
București, 19 sep. 1904, săptămânal umoristic cu conţinut 
satiric, condus de George Ranetti şi N. D. Ţăranu, pe parcursul 
celor 30 de ani de existenţă, a publicat pamflete la adresa elitei 
societăţii, precum şi la adresa clasei politice, inclusiv la cea a 
regelui, autorilor fiindu-le intentate numeroase procese, din 
partea celor care s-au considerat calomniaţi; 

 
- 110 de ani de la moartea omul politic bucovinean Nicolae 

HURMUZAKI (19 mar. 1826, Cernăuți - 19 sep. 1909, Cernăuți) 
deputat al Consiliului Imperial (Reichsrat), susținător al cauzei 
românilor, membru de onoare a Academiei Române; 

 
- 100 de ani de la inființarea Operei Române din Cluj, 19 sep. 

1919, spectacolul inaugural a avut loc la 25 mai 1920 cu opera 
"Aida" de G. Verdi;.  

 
- 100 de ani de la constituirea Societății Mormintelor Eroilor, cu 

statut juridic de la data de 19 sep. 1919, având preşedinte de 
onoare pe Regina Maria şi preşedinte executiv pe Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, dr. Miron Cristea; 
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20 
 

- Ziua Bucureștiului; 
 

- 560 de ani de la prima atestare documentară a orașului 
București, hrisovul dat de domnitorul Vlad Țepeș, pe pe 20 sep. 
1459;  

 
- 110 de ani de la moartea poetului Gheorghe KERNBACH 

(Gheorghe din Moldova, 10 ian., 1863, Botoşani - 20 sep. 1909, 
Iaşi),.magistrat, prim-redactor al ziarului Liberalul din Iaşi, 
colaborator al revistelor: Contemporanul, Lumea ilustrată, 
Viaţa românească; 

 
- 85 de ani de la nașterea actriţei italiene de film Sophia LOREN 

(Sofia Scicolone, 20 sep. 1934, Roma) câștigătoare a premiului 
Oscar; 

 
- 45 de ani de la inaugurarea oficială a drumului naţional 

TRANSFĂGĂRĂŞAN, (20 sep. 1974) care leagă Muntenia de 
Transilvania, cuprinde cel mai lung tunel rutier din România 
(887 m), situat la înălţimea de 2042 m; 

 
- 160 de ani de la nașterea poetului Dumitru Th. NECULUŢĂ (20 

sep. 1859, Tg. Frumos, jud. Iaşi - 17 oct. 1904, Bucureşti) 
militant socialist, membru de onoare post-mortem al Academiei 
Române, 1949, versurile sale apărute prin reviste i-au fost 
adunate, postum, în volumul Spre ţărmul dreptăţii(1907); 

 
- 35 de ani de la moartea inginerul Dumitru DUMITRESCU (7 

sep. 1904, Buftea, jud. Ilfov - 20 sep. 1984, București) considerat 
fondatorul şcolii moderne de hidraulică din România; membru 
al Academiei; 
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21 
 

- Ziua de Curățenie (România) proiectul „Let’s do it, Romania!”; 
- Ziua Internaţională a Păcii (O.N.U.); 
- Ziua Mondială pentru Combaterea Maladiei Alzheimer; 
- Ziua Europeană a Cooperării transfrontaliere; 
- Ziua Naţională a Contabilului (România); 

 
- 155 de ani de la nașterea scriitoarei române de expresie franceză 

Elena VĂCĂRESCU (21 sep. 1864, București - 17 feb. 1947, 
Paris), prima femeie primită în Academia Română, ca membru 
de onoare, la 11 iun. 1925;  

 
- 100 de ani de la nașterea matematicianului Gheorghe 

MARINESCU (21 sep.1919, Pitești - 10 mar.1987, București) cu 
studii în domeniul analizei funcţionale, al teoriei spaţiilor 
seudotopologice, cunoscute sub numele de "spaţii M", membru 
al Academiei, din 1 mar. 1974;  

 
- 80 de ani de la moartea omului politic Armand CĂLINESCU (22 

mai 1893, Piteşti – 21 sept. 1939, Bucureşti) jurist, prim-
ministru, a murit asasinat de către un comando legionar; 

  
- 45 de ani de la moartea scriitoarei americane Jacqueline 

SUSANN (20 aug. 1918, Philadelphia - 21 sep. 1974, New York) 
actriță, primul său roman, Valea păpușilor (1966), este una 
dintre cele mai bine vândute cărți din istorie, ca și lucrări 
ulterioare, The Love Machine (1969) și Once Is Not Enough 
(1973); 

 
- 45 de ani de la nașterea cantautorului canadian Leonard COHEN 

(21 sep. 1934, Montréal - 7 nov.2016, Los Angeles, SUA) poet cu 
o voce distinctă în peisajul muzicii pop a anilor ’70; 
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22 
 

- Ziua fără Maşini; 
 

- 135 de ani de la nașterea teologului Sebastian RUSAN (22 sep. 
1884, Secăşel, jud. Alba -15 sep. 1956, Iaşi) mitropolit al 
Moldovei și Sucevei; 

 
- 120 de ani de la nașterea inginerului chimisti Mihai DIMA (22 

sept. 1899, Lupeşti, jud. Vaslui – m. 18 nov. 1982, Iaşi) profesor 
la Facultateade Ştiinţe a Universităţii Al. I. Cuza şi la Institutul 
Politehnic Gh. Asachi; 

 
- 100 de ani de la moartea psihiatrului Alexandru SUȚU (Sutzu, 

Soutzo, 30 nov. 1837,, București - 22 sep. 1919, București) 
primul profesor universitar de psihiatrie, academician, autor de 
lucrări științifice de specialitate, primul organizator al asistenței 
moderne a bolnavilor psihici, pionier al psihosomaticii, 
promotor al legislației psihiatrice moderne în România; 

 
- 45 de ani de la nașterea scriitoarei Cristina MODREANU (22 

sep. 1974, Buzău), critic de teatru, eseist; 
 

23 
 

- Ziua Mondială a Curăţeniei; 
 

- 135 de ani de la nașterea istoricului Mihai COSTĂCHESCU (23 
sep. 1884, Goești–Lungani, jud. Iași - 18 ian. 1953, Iași) 
folclorist, membru al Academiei Române, a realizar studii sale 
referitoare la vremea lui Alexandru cel Bun au fost răsplătite cu 
Premiul Gh.Asachi al Academiei Române, în 1933, a publicat, în 
1930, una dintrecele mai frumoase variante ale baladei Mioriţa, 
Cântecul mioarei, postum, în 1969, i-a apărut volumul Cântece 
populare româneşti; 

 
- 80 ani de la moartea psihiatrului austriac Sigmund FREUD (6 mai 

1856, Freiberg - 23 sep. 1939, Londra) fondatorul psihanalizei; 
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24 
 

- Ziua Woerner – Ziua Parteneriatului pentru Pace; 
 

- 160 de ani de la moartea geografului german Carl RITTER (7 
aug. 1779, Quedlinburg - 28 sep. 1859, Berlin) fondatorul 
geografiei moderne, a susţinut influenţa factorilor geografici în 
decursul istoriei, subliniind relaţiile acesteia cu factorul uman şi 
natura; 

 
- 25 ani de la moartea scriitorului Grigore POPA (31 iul. 1910, 

comuna Podeni, jud. Cluj - 24 sept. 1994, București) psiholog, 
poet, bibliotecar la Bibl. Centrala Universitara din Cluj, cercetator 
la Institutul de Lingvistica al Academiei; 

 
- 15 ani de la moartea scriitoarei franceze Françoise SAGAN (21 

iun. 1935, Cajarc - 24 sep. 2004, Honfleur) afăcut parte din 
curentul denumit Nouvelle Vague (Noul val) autoare a 
romanelor : “Bonjour tristesse”, “Un certain sourire” 1956, 
“Aimez-vous Brahms?” 1959, “Un profil perdu” 1974, 
“Derrière l’épaule” 1998; 

 

25 
 

- Ziua Internaţională a Mediului Marin (ONU); 
 

- 170 ani de la moartea compozitorului austriac Johann STRAUSS 
- tatăl (14 mar. 1804, Viena - 25 sep. 1849, Viena), faimos 
pentru valsurile sale; 

 
- 70 de ani de la anunțul URSS privind experimentarea bombei 

atomice (25 sep.1949, comunicat al Agenţiei TASS); 
 

- 65 de ani de la anunțul Guvernului României privind terminarea 
plății datoriei de război către URSS (25 sep. 1954); 

 
- 60 de ani de la moartea scriitorului Constantin GHIBAN (1919, 

comuna Pădureni, jud Vaslui – 25 sep. 1959, Iași) ofiţer, autorul 
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romanului "Cânta la Stupea o vioară"; 
 

- 30 de ani de la moartea scriitorului Paul GEORGESCU, jurnalist, 
eseist, profesor, prozator şi critic literar (7 nov. 1923, Țăndărei - 
25 sep. 1989, București); 

 

26 
 

- Ziua Mondială a Munţilor Curaţi; 
- Ziua Europeană a Limbilor; 

 
- 170 de ani de la nașterea fiziologul rus Ivan Pavlov (26 sep. 

1849, Ryazan – 27 feb. 1936, Saint Petersburg) unul dintre 
fondatorii psihofiziologiei experimentale prin descoperirea 
„reflexul condiţionat”; Premiul Nobel pentru Medicină în anul 
1904; 

 
- 130 de ani de la nașterea filosofului existențialist gernan Martin 

HEIDEGGER (26 sep. 1889, Meßkirch - 26 mai 1976, Freiburg); 
 

27 
 

- Ziua Mondială a Turismului; 
 

- 105 ani de la moartea primului rege al României, CAROL I (8/20 
apr. 1839, Sigmaringen, Germania – 27 sep. 1914, Sinaia); 

 
- 135 de ani de la nașterea artistei plastice Olga M. STURDZA (27 

sep. 1884, Popeşti, Iaşi- 1971, Paris); 
 

- 50 de ani de la nașterea scriitorului Bogdan SUCEAVĂ (27 sep. 
1969, Curtea de Argeș) matematician, romancier și publicist, 
profesor la California State University S.U.A., Autor al volumelor de 
proză: Teama de amurg (1990); Sub semnul Orionului (1992); 
Imperiul generalilor tîrzii şi alte istorii (2002, 2003); Miruna, 
o poveste (2017); Distanţe, demoni, aventuri (2007); Vincent 
nemuritorul (2008); Noaptea cînd cineva a murit pentru tine 
(2010); Avalon, secretele emigranților fericiți(2018); 
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- 40 de ani de la moartea zoologului Zicman FEIDER (17 apr. 

1903, Roman, jud. Neamţ - 27 sept.1979, Iaşi). 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; 

 

28 
 

- Ziua Dreptului de „a Ști”; 
 

- 105 ani de la începerea domniei regelui Ferdinand I 
Întregitorul - al doilea Rege al României (28 sep. 1914 – 20 iul. 
1927); 

 
- 90 de ani de la nașterea inginerului chimist Hans Adam 

SCHNEIDER (28 sep. 1929, Zărneşti, jud. Brasov - 19 mai, 2014, 
Freiburg, Germania), cercetător, profesor la Catedra de Chimie 
Fizică a Universitatii Al. I., decan al Facultatii de Chimie între 
1972-1974, a adus contribuţii teoretice şi experimentale majore 
în domeniul cineticii chimice (Reacţii în fază gazoasă) şi fizico-
chimiei; 

 
- 80 de ani de la capitularea Poloniei în fața Germaniei, în Cel de Al 

Doilea Război Mondial (28 sep. 1939); 
 

- 25 de ani de la înființarea Centrului Cultural German din Iași; 
 

- 15 ani de la moartea scriitorului Geo DUMITRESCU (17 mai, 
1920, București - 28 sep. 2004, București) poet, traducător, 
director al revistei România literară, unde a susținut, ani la rând, 
rubrica Atelier literar, un model de orientare a debutanților, cu o 
generoasă exigență, autorul volumelor: " Nevoia de cercuri 
","Aventuri lirice ","Libertatea de a trage cu pușca "; 
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29 
 

- Ziua Internaţională a Surzilor și Hipoacuzicilor (ultima dumincă 
a lunii septembrie); 

 
- 155 de ani de la moartea pictorului Gheorghe NĂSTĂSEANU 

(1812, Iaşi – 29 sept. 1864, Roma-Italia) elev al lui Gh. Asachi la 
clasa de zugrăvitură de la Academia Mihăileană; 

 
- 155 de ani de la nașterea istoricului Gheorghe GHIBĂNESCU 

(29 sep. 1864, Gugeşti, jud. Vaslui - 4 iul. 1936, Iași), genealogist 
și slavist, membru al Academiei Române, a editat o mare colecție 
de documente din orașele și satele Moldovei, traduse din limba 
slavonă, a pus, în 1920, alături de Gheorghe Ghibănescu, Mihai 
Costăchescu, Sever Zotta și N. A. Bogdan, bazele Muzeului 
municipal al Iașului; 

 
- 120 de ani de la nașterea folcloristul Ion MUŞLEA (29 sep. 1899, 

Făgăraș - 27 iul. 1966, Cluj) unul dintre principalii fondatori ai 
folcloristicii române moderne, membru al Academiei, a condus 
Arhiva de Folclor din Cluj, începând din 1930;  

 
- 90 de ani de la nașterea publicistulului Eugen PREDA (29 

sep.1929, Bacău – 27 iul. 2000, București ) primul director 
general al Radiodifuziunii Romane (1990-1994); 

 
- 55 de ani de la moartea juristului Ilie POPESCU-SPINEI (14 oct. 

1894, Cuza-Vodă, jud. Olt - 29 sep. 1964, Bucureşti) teolog, 
profesor universitar de Drept roman a Universităţii din Cernăuţi 
și Iaşi (1931-1948), membru al Société d’Histoire du Droit din 
Paris; 

 
- 50 de ani de la nașterea poetului Andrei PATRAȘ (29 sep. 1969, 

Iași) membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iaşi, 
autor al unor volume precum: Basm, Poezii; 

 
- 45 de ani de la nașterea scriitorului Adrian ROMILĂ (29 sep. 

1974, Piatra Neamț) ) membru al Uniunii Scriitorilor din 
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România, Filiala Iaşi, autor al unor volume precum: Imaginea 
Raiului în cultura populară, De-a dragostea si drumul. Stații 
de lectură; 

 

30 
 

- 140 de ani de la premiera, dramei Despot Vodă, „legendă 
istorică în versuri, cinci acte şi două tablouri”, de Vasile 
Alecsandri, 30 sep. 1879, la Teatrul Naţional din Bucureşti; 

 
- 95 de ani de la nașterea scriitorului american Truman CAPOTE 

(30 sep. 1924, New Orleans - 25 aug. 1984, Los Angeles) 
dezvoltatorul unui nou stil de scriere jurnalistic, punând bazele 
romanului-reportaj în bestseller-ul „Cu sânge rece” și în 
volumele: „Harfa de iarbă”, „Mic dejun la Tiffany, sau „Muzică 
pentru cameleoni”; 

 
- 60 de ani de la moartea juristului Andrei RĂDULESCU (21 nov. / 

4 de. 1880, Chiojdeanca, jud. Prahova - 30 sep. 1959, București) 
președinte al Academiei Române între anii 1946 – 1948, 
întemeietor al școlii de cercetare a dreptului românesc, 
președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție (1938 – 1940); 

 
- 55 de ani de la nașterea actorului Mihai CONSTANTIN (30 sep. 

1964, București );  
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OCTOMBRIE 
1 

 
- Ziua Internaţională a Muzicii (UNESCO); 
- Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice; 
- Ziua Internaţională a cafelei; 
- Ziua națională a Republicii Chineze; 

 
- 70 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze (1 

oct.1949) 
 

- 155 de ani de la înfiinţarea, la București, a „Şcolii de Ponţi şi 
Şosele, de Mine şi Arhitectură”, în temeiul decretului 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, 1 oct. 1864; 

 
- 150 de ani de la introducerea în circulație a primei cărți poştale 

din lume, de către Serviciile poştale din Austro-Ungaria, pe1 oct. 
1869; 

 
- 100 de ani de la nașterea medicului Nicolae CAJAL (1 oct. 1919, 

București - 7 mar. 2004, București) microbiolog, membru al 
Academiei, cu contribuţii în diagnosticul virozelor și obținerea 
vaccinului antirujiolos, președinte al Federației Comunităților 
Evreiești din România; 

 
- 95 de ani de la adoptarea Calendarul gregorian de către Biserica 

Ortodoxă Română, ziua de 1 octombrie 1924, devenind 14 
octombrie; 

 
- 90 de ani de la nașterea regizorului Gheorghe VITANIDIS (1 oct. 

1929, Mangalia, jud. Constanța - 25 nov.1994, Atena) a regizat 
filme precum: „Răutăciosul adolescent ” „Clipa”, „Ciprian 
Porumbescu”; 

 
- 120 de ani de la apariția, la Iaşi, de la 1 oct. 1899, până la 15 

oct.1899 a revistei literare Lumea, redactată de M. Sadoveanu, 
Matei Rusu şi C. Săteanu; 
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- 75 de ani de la apariția, la Iaşi, la 1 oct. 1934, până la 25 ian. 
1936, a săptămânalului Manifest, „revistă literar-social-
artistică”, având ca redactor responsabil pe George Ivaşcu și 
colaboratori pe Iorgu Iordan și George Lesnea; 

 
- 50 de ani de la zborul avionului CONCORDE, primul vehicul 

comercial care a depăşit bariera sunetului, la 1 oct. 1969; 
 

2 
 

- Ziua Internaţională a Non-Violenţei (ONU); 
 

- 150 de ani de când Mihai EMINESCU începea, ca student 
extraordinar, cursurile Facultăţii de Filosofie a Universităţii din 
Viena (2 oct. 1869); 

 
- 150 de ani de la nașterea lui Mahatma GANDHI (Mohandas 

Karamchand, 2 oct. 1869, Porbandar - 30 ian. 1948, New Delhi), 
părintele independenței Indiei și inițiatorul mișcărilor de revoltă 
nonviolente. Numele de „Mahatma“ (în sanscrită înseamnă 
„marele suflet“) i-a fost dat de poetul indian Rabindranath 
Tagore; 

 
- 140 de ani de la nașterea poetului american Wallace STEVENS 

(2 octombrie 1879, Reading, Pennsylvania - 2 august 1955, 
Hatford) premiul Pulitzer în 1955, cunoscut pentru poeziile sale 
precum: „Aurorele toamnei”, „Anecdotul borcanului”, 
„Deziluzia celor zece O'Clock”, „Împăratul înghețatei”, „Ideea 
ordinii la Key West”, „Duminică dimineața”, „Omul zăpezii” și 
„Treisprezece moduri de a privi un pui negru”; 

 
- 115 ani de la resfințirea Bisericii Sf. Nicolae Domnesc din Iaşi, 

2 oct. 1904,,în urma restaurări generale, dintre anii 1888-1904, 
condusă de arhitectul francez Lecomte du Noüy, pictura fiind 
executată de Boris Bernard, Emile Mempiot şi P. Mauretal; 

 
- 80 de ani de la nașterea căntărețului Dan SPĂTARU (2 oct. 1939, 

Aliman, jud. Constanța – 8 sep. 2004, Constanța) compozitor și 
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actor cu o voce inconfundabilă, inițiatorul multor șlagăre 
precum: „Te-asteapta un om”, „Nu m-am gândit la despărțire”, 
„Trecea fanfara militară”, „Drumurile noastre”; 

 
- 75 de ani de la moartea poetului B. FUNDOIANU, alias 

Benjamin FONDANE (pseudonimele literare ale lui Benjamin 
Wexler, 14 nov. 1898, Iași - 2 oct. 1944, Lagărul de concentrare 
Auschwitz) critic, eseist și teoretician literar franco-român de 
avangardă; 

 
- 65 de ani de la decizia Conferinței de la Londra a miniștrilor de 

externe NATO, 2 oct. 1954, privind reînarmarea Republicii 
Federale Germania și aderarea la ei la NATO; 

 
- 35 de ani de la moartea actriței Anny BRAESKY (2 dec. 1902, 

Iaşi - 2 oct. 1984, Iaşi); 
 

3 
 

- Ziua Mondială a Mersului pe Jos; 
- Ziua Pneumologiei Româneşti; 
- „Ziua Unităţii Germane” Ziua Natională a GERMANIEI, 

reunificarea celor două state germane, RDG şi RFG, 3 oct. 1990; 
 

- 230 de ani de la prima sărbătorire a THANKSGIVING DAY 
(“Ziua Recunoştinţei”, proclamată de George Washington, 3 oct. 
1789, sărbătoare anuală, în care se mulţumeşte pentru bogăţia 
recoltei din acel an, din 1863 președintele american Abraham 
Lincoln a fixat sărbătorirea în a patra zi de joi din luna 
noiembrie; 

 
- 180 de ani de la nașterea folcloristului Teodor T. BURADA (3 oct. 

1839, Iași - 17 febr. 1923, Iași) istoriograf al teatrului și al 
muzicii, membru corespondent al Academiei Române, profesor 
la Catedra de teorie muzicală a Conservatorului ieşean, a pus 
bazele muzicologiei româneşti, prin editarea, în 1875, a primului 
periodic cu caracter muzical, denumit Almanah muzical și prin 
lucrarea Istoria teatrului în Moldova (3 vol., 1915-1922); 
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- 115 ani de la nașterea inginerului mecanic Emil Al. GAIGINSCHI 

(7 oct. 1904, Paşcani, jud. Iaşi - 31 oct. 1969, Iaşi) creatorul 
şcolii ieşene de cercetare în domeniul motoarelor cu ardere 
internă, profesor la Institutul Politehnic Gh. Asachi, între anii 
1936-1969, unul dintre fondatorii Centrului de Cercetări 
Tehnice din Iaşi; 

 
- 50 de ani de la nașterea scriitorului Radu Pavel GHEO (3 oct. 

1969, Oravița, jud. Caraș-Severin) prozator, eseist și dramaturg, 
autor a unor volume precum: Adio, adio, patria mea..., Dex-ul 
si sexul, Românii e deștepți; 

 
- 15 ani de la moartea fizicianului Valer POP (3 sep. 1931, 

Gârbou, jud. Cluj - 3 oct. 2004, Iaşi), profesor universitar, 
inventator, a realizat, pentru prima dată în România, filtre de 
polarizare şi a brevetat metode pentru determinarea 
birefringenţei optice; 

 

4 
 

- Ziua Internaţională a Animalelor; 
- Ziua Mondială a Zâmbetului (prima zi de vineri a lunii 

octombrie); 
- Ziua limbii cehe (România); 

 
- 350 de ani de la moartea pictorului şi gravorului olandez 

REMBRANDT (Harmenszoon van Rijn, 15 iul. 1606, Leiden - 4 
oct. 1669, Amsterdam) maestru al tehnicii clar-obscur-ului; 

 
- 115 ani de la apariția monografiei Oraşul Iaşi – odinioară şi 

astăzi, de N. A. Bogdan, 4 oct. 1904, ediţia a II-a se tipăreşte în 
1913 și în noiembrie 1997 se reeditează volumul de către 
Editura Tehnopress din Iaşi; 

 
- 115 de ani de la moartea scriitorului Ioniţă Scipione BĂDESCU 

(15 mai 1847, Răstolț, jud. Sălaj - 4 oct. 1904, Botosani) 
publicist şi poet; membru al „Junimii” și prieten cu Mihai 
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Eminescu, redactor la Curierul de Iași;  
 

- 60 de ani de la lansarea staţiei automate interplanetare sovietice 
„Luna-3”, 4 oct. 1959, la 7 octombrie aceasta a fotografiat 
partea invizibilă a Lunii; 

 
- 35 de ani de la moartea inginerului electromecanic Octavian 

MUNTEANU (16 dec. 1905, Arbore, jud. Suceava - 4 oct. 1984, 
Iaşi) a predat cursul de Mecanisme încă de la introducerea 
acestei discipline în învăţământul tehnic superior (1948) şi 
până la ieşirea la pensie, în 1972, autorul cursului de Teoria 
Mecanismelor şi Maşinilor; 

 

5 
 

- Ziua Mondială a Educaţiei (UNESCO); 
 

- 415 ani de la premiera tragediei OTHELLO de Shakespeare, 5 
oct. 1604, pe scena teatrului Globus din Londra; 

 
- 160 de ani de la nașterea pictorului Gheorghe POPOVICI (5 oct. 

1859, Iaşi - 24 feb. 1933, Iaşi) profesor de pictură şi compoziţie 
la Şcoala de arte frumoase din Iaşi (1899-1929) şi director între 
anii 1911- 1929; 

 
- 115 ani de la moartea sculptorul francez Frédéric Auguste 

BARTHOLDI (2 apr. 1834, Colmar - 5 oct. 1904, Paris) autorul 
statuii „Libertăţii”, oferită în dar de statul francez SUA cu ocazia 
aniversării, în 4 iulie 1876, a 100 de ani de la declararea 
independenţei Statelor Unite ale Americii, (unele surse dau ca 
dată a naşterii 2 aug. 1834); 

 

6 
 

- 170 de ani de la înfrangerea revoluției maghiare, de către trupele 
austriece și ruse, 13 generali revoluționari sunt executati la 
Arad, in Transilvania, la 6 oct. 1849; 
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- 105 ani de la nașterea etnografului norvegian Thor 
HEYERDAHL (6 oct. 1914, Larvik - 18 apr. 2002, Colla Micheri, 
Italia) devenit celebru datorită Expediției Kon-Tik, pentru a 
demonstra că o traversare a Pacificului era realizabilă cu 
mijloace primitive; 

 
- 90 de ani de la nașterea inginerului electronist Mihai 

DRĂGĂNESCU (6 oct. 1929, Făget jud. Prahova - 28 mai 2010, 
București) președinte al Academiei, profesor docent la Institutul 
Politehnic din București, director general al Institutului de 
cercetare în Informatică, s-a numărat printre cele 730 de 
personalități universale ale Academiei Mondiale de Artă și Stiință 
(World Academy of Art and Science); 

 
- 30 de ani de la moartea actriței americane Bette DAVIS (Ruth 

Elizabeth Davis, 5 apr. 1908, Lowell, Massachusetts - 6 oct. 1989, 
Paris) câștigătoarea a trei premii Oscar pentru: Periculos 
(1935), Femeia diabolică (1937) şi Totul despre Eva (1951); 

 
- 20 de ani de la moartea cântăreței portugheze Amalia 

RODRIGUES (23 iul. 1920, Fundão - 6 oct. 1999,Lisabona) 
celebră interpretă de fado (gen tradiţional portughez) a 
concertat în întreaga lume şi în România; 

 

7 
 

- Ziua Mondiala a Locuirii (World Habitat Day, ONU, prima zi de 
luni a lunii octombrie); 

- Ziua Mondială a Arhitecturii(prima zi de luni a lunii octombrie); 
- Ziua Internaţională a Muncii Decente; 

 
- 220 de ani de la inaugurarea, la Iași, a Tipografiei Mitropoliei 

Moldovei şi Sucevei, 7 oct. 1799, organizată de mitropolitului 
Iacob STAMATI (1749-1803), instituție care a desfăşurat o 
activitate prodigioasă, contribuind la dezvoltarea spirituală atât a 
clerului cât şi a laicilor; 

 
- 170 ani de la moartea poetului american Edgar Allan POE (19 
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ian. 1809, Boston - 7 oct. 1849, Baltimore) unul dintre cei mai 
importanţi scriitori ai literaturii americane, apreciat pentru 
poeziile sale şi pentru povestirile pline de mister; 

 
- 100 de ani de la nașterea istoricului francez Georges DUBY (7 

oct. 1919, Paris - 3 dec. 1996, Aix-en-Provence,) unul dintre cei 
mai cunoscuți istorici ai mentalităților; 

 
- 80 de ani de la nașterea inginerului textilist Sidora PREDA (7 

oct. 1939 Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinţi - 11 iul. 1994, 
Iaşi) profesor în cadrul Catedrei Tricotaje-Confecţii de la 
Institutul Politehnic Gh. Asachi din Iaşi, cu contribuţii deosebite 
în domeniul structurilor tricotate a noi tipuri de fibre; 

 
- 60 de ani de la nașterea scriitoarei Sabina FÎNARU (7 oct. 1959, 

Suceava - 4 sep. 2019, Suceava) conferențiar la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava și lector de română la 
Universitatea Națională „Yurii Fedkovici” din Cernăuți, doctor al 
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași cu lucrarea „Mircea Eliade. Mituri 
și motive mitice greco – latine”, membră a Filialei Iași a Uniunii 
Scriitorilor, autoarea volumelor: „Eliade prin Eliade”, 
„Literatura română de la început”, „Translucidități, 
„Revelațiile intimității. Studii despre Mircea Eliade”, „Alma 
mater. Limbă, literatură și civilizație latină”, „Poeți 
romantici”; 

 
- 40 de ani de la moartea filosofului Ernest STERE (5 feb.1912, 

Fălticeni, jud. Suceava - 7 oct. 1979, Iaşi), mentor spiritual al 
mişcării filosofice româneşti, istoric al filosofiei cu o operă 
vastă: Gândirea etică în Franţa secolului al XVII-lea (1972), 
Doctrine şi curente în filosofia franceză contemporană 
(1975), Istoria filosofiei antice şi medievale (1976), Din 
istoria doctrinelor morale (3 vol., 1975-1979), Artă şi filozofie 
(1979). 
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- 585 de ani de la prima menţionare a Curții Domnești din Iaşi, 
în Actul de danie al voievozilor Iliaş şi Ştefan, care dăruiau unor 
boiernaşi, Giurgiu şi Ion, un sat la obârşia Saratei, 
consemnându-se că aşezarea este supusă jurisdicţiei acestei 
curţi. (8 oct. 1434); 

 
- 155 de ani de la apariția, la Bucureşti, de la 8 oct. 1864, a colecției 

de documente, Arhiva istorică a României, „Colecţiune critică 
de documente asupra trecutului român, începând de la timpii cei 
mai depărtaţi şi până la anul 1880”, publicată de Bogdan 
Petriceicu Haşdeu; 

 
- 130 de ani de la apariția, la Iaşi, de la 8 oct. 1889, până la 25 iun. 

1900, a revistei Era nouă, publicaţie periodică politică şi 
literară, organ politic al grupării junimiste, gazeta a fost 
întemeiată şi condusă de P.Th. Missir, A. C. Cuza, N. Volenti şi E. 
Ionescu;  

 
- 110 ani de la nașterea agronomului Filip CANȚĂR (8 oct. 1909, 

Recea, jud. Lăpușna - 7 mar. 1988, Iași) profesor la Catedra de 
Fitotehnie a Facultăţii de Agronomie din Iaşi, în perioada 1938-
1974; 

 
- 105 ani de la moartea istoricului și omului politic Dimitrie A. 

STURDZA (10 mar. 1833, Miclăuşeni-Butea, jud. Iaşi - 8 oct. 
1914, Bucureşti), istoric şi om politic, membru al Academiei; 

 
- 90 de ani de la nașterea biologului Taisia BOIŞTEANU (8 oct. 

1929, Mărculeşti, jud. Soroca - 13 mai 1997, Iaşi), profesor de 
Hidrobiologi la Facultatea de Biologie-Geografie-Geologie Iași, cu 
cercetări importante în ceea ce priveşte creşterea şi iernarea 
puietului de crap în unele iazuri din Moldova, autoarea Cursului 
de Hidrobiologie; 

 
- 80 de ani de la începutul emisiei postul Radio Basarabia, lansat 

la 8 octombrie 1939, la Chișinău, cu o putere de emisie foarte 
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bună, parte a Societății Române de Radio; 
 

- 60 de ani de la moartea matematicianului Dimitrie POMPEIU 
(22 sep. 1873, Broscăuţi, jud. Dorohoi - 8 octombrie 1954, 
București) profesor la universităţile din Iasi, Bucuresti şi Cluj, 
membru al Academiei; 

 
- 15 ani de la moartea filosofului francez de origine algeriană 

Jacques DERRIDA (15 iul. 1930, El-Biar - 8 oct. 2004, Paris) 
autorul conceptului de deconstructivism;  

 
- 10 ani de la atribuirea Premiul Nobel pentru literatură pe 

2009 scriitoarei germane originare din România, Herta 
MÜLLER (8 oct. 2009); 

 

9 
 

- Ziua Comemorării Holocaustului în România; 
- Ziua Mondială a Poştei; 
- Ziua Internaţională pentru Reducerea Dezastrelor Naturale (a 

doua zi de miercuri a lunii octombrie); 
 

- 115 ani de la moartea teologului Neofit SCRIBAN (1803, 
Burdujeni, jud. Suceava - 9 oct. 1884, Burdujeni, jud.Suceava) cu 
o activitate bogată la Mitropolia din Iaşi unde a ocupat diverse 
funcţii, de la predicator, în 1838, până la cea de arhimandrit, 
director al Şcolii de la Trei Ierarhi, profesor şi rector (din 1860) 
la Seminarul de la Socola, a redactat și tipărit o serie de lucrări 
religioase; 

 
- 70 de ani de la nașterea preotului Petru SEMEN (9 oct. 1949, 

localitatea Samarinești, jud. Gorj) specialist în studiul Vechiului 
Testament și Limba ebraică, profesor și decan al Facultății de 
Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie” din Iași; 

 
- 75 de ani de la defășurarea, la Moscova, a Celei de a patra 

Conferințe a Aliaților din Cel de al Doilea Război Mondial, 9 oct. 
1944, unde s-au întâlnit liderii englezi și sovietici, Churchill și 
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Stalin, Eden și Molotov; 
 

- 20 de ani de la moartea muzeografului Constantin-Liviu RUSU 
(28 iun.1937, Dorohoi, jud. Botoşani - 9 oct. 1999, Iaşi) director 
al Muzeulului Literaturii Române din Iaşi; 

 
- 25 de ani de la moartea sopranei Bernadeta SIMON (1 apr. 

1928, Valea Seacă, jud. Bacău - 9 oct. 1994, Iaşi) solistă a Operei 
Române din Iaşi, profesoară la Catedra de Canto a Facultăţii de 
Muzică din Iaşi; 

 

10 
 

- Ziua Mondială şi Europeană împotriva Pedepsei cu Moartea; 
- Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale; 
- Ziua Internaţională a Vederii (O.M.S., a doua zi de joi a lunii 

octombrie); 
- Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești; 

 
- 80 de ani de la moartea matematicianului Ioan I. RAIANU (iul. 

1873, Murgeni, jud. Vaslui - 10 oct. 1939, Iaşi) licenţiat în 
matematici la Universitatea Sorbona din Paris (1914) profesor 
la Liceul Internat din Iaşi, autor de manuale didactice, a editat 
Geometria plană pentru clasa a V-a liceală, premiată de 
Academia Română, colaborator al revistei Însemnări ieşene, 
unele surse indică data morții în 8 oct. 1939; 

 
- 95 de ani de la nașterea scriitorului britanic James CLAVELL (10 

oct. 1924, Sydney - 7 sep. 1994, Vevey, Elveția ) romancier, 
scenarist, celebru prin romanele Shogun și Tai-Pan; 

 
- 55 de ani de la moartea lingvistului și filologului Jacques BYCK 

(19 oct. 1897, București - 10 oct. 1964, București); 
 

- 10 ani de la moartea actorului Gheorghe DINICĂ (1 ian. 1934, 
București -10 oct. 2009, București); 
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- Ziua Mondială de Luptă Împotriva Durerii; 
- Ziua Școlii Ardelene (România); 

 
- 125 de ani de la nașterea biologului Mihai CONSTANTINEANU 

(11 oct. 1894, Nicşeni-Dorobanţi, jud. Botoşani - 29 mar. 1993, 
Iaşi), fondatorul Şcolii moderne de Entomologie de la 
Universitatea din Iaşi, profesor la Facultatea de Agronomie a 
Institutului Agronomic din Iaşi (1948-1950) şi la Facultatea de 
Biologie a Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi (1950-1964), decan 
al Facultăţii de Agronomie a Institutului Agronomic din Iaşi 
(1950-1951);  

 
- 100 de ani de la moartea scriitorului danez Karl GJELLERUP (2 

iun. 1857, Roholte - 11 oct. 1919, Dresda, Germania) premiul 
Nobel pentru Literatură, 1917; 

 
- 65 de ani de la moartea biologului Petru ŞUSTER (15 mai 1896, 

Costeşti, jud. Botoşani - 11 oct. 1954, Iaşi) primul profesor de 
biologie generală la Facultatea de Ştiinţe Naturale din Iaşi, 
membru al Academiei de Ştiinţe din România; 

 
- 55 de ani de la moartea dirijorului Vasile POPOVICI - IEŞEANUL 

(1 ian. 1884, Piatra Neamţ -11 oct. 1964, Iaşi) profesor de 
muzică la Liceul Internat C. Negruzzi, în 1921 a constituit 
Societatea corală Gavriil Musicescu la Ateneul Tătăraşi și corul 
Cântarea Moldovei (1937), care a funcţionat la Teatrul Naţional 
V. Alecsandri; 

 
- 45 de ani de la nașterea scriitorului Marius Marian ȘOLEA (11 

oct. 1974, București) membru al Uniunii Scriitorilor din 
România, Filiala Iaşi, autor al unor volume de poezii precum: 
Lungul poem haiku de o mie de strofe, Blestemul bărbătiei si 
alte imagini sociale,Contemporan cu Dumnezeu, Graiul 
vostru. Viziunea tăranului din Gorj asupra lumii, Crimă si 
pace bună (roman); 
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- 15 ani de la moartea scriitorului Alexandru UNGUREANU (7 
ian.1957, București – 11 oct. 2004, Bacău), prozator s.f., 
publicist, gazetar; a publicat și în revista ieșeană „Convorbiri 
literare”; 
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- Ziua Naţională a Regatului Spaniei; 
- Ziua Hispanităţii; 
- Ziua Municipiului Oradea; 

 
- 95 de ani de la moartea scriitorului francez Anatol FRANCE 

(Jacques Anatole Franҫois Thibault, 16 apr. 1844, Paris – 12 oct. 
1924, Saint-Cyr-sur-Loire) prozator, poet și critic literar francez, 
laureat al Premiului Nobel, 1921, membru al Academiei 
franceze; 

 
- 85 de ani de la nașterea istoricului Alexandru ZUB (12 oct. 

1934, Vârful Câmpului, jud. Botoșani) specialist în istoriografie, 
istoria culturii, șeful secției istorice a Academiei Române, 
director onorific al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” Iași; 

 
- 70 de ani de la moartea diplomatului Grigore NICULESCU-

BUZEȘTI (1 aug. 1908, Sărata, Buzău - 12 oct. 1949, New York) 
ministru de externe, secretar la Legația română de pe lângă 
Societatea Națiunilor (Geneva), secretar de Legație la Stockholm 
și la Riga, principalul om de legătură dintre Iuliu Maniu și regele 
Mihai în lunile care au precedat lovitura de stat de la 23 aug. 
1944; 

 
- 25 de ani de la moartea teologului Paul MIHAIL (29 iun. 1905, 

Cornova, jud. - Orhei, 12 oct. 1994, Bucureşti) istoric, promotor 
al culturii şi spiritualităţii româneşti basarabene;. 

 
- 25 de ani de la redezvelirea bustului în bronz al lui Dimitrie 

GRECIANU, primar al Iaşului (1911-1912) şi prefect de Iaşi, 
realizat de Richard P. Hette în 1930 şi amplasat iniţial în parcul 
Teatrului Naţional, scos de comuniști și reamplasat, la 12 oct. 
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1994 în faţa Casei N. Gane; 
 

- 5 ani de la moartea psihiatrului Florin TUDOSE (1952, 
București - 12 oct. 2014, Coșereni, jud. Ialomița) profesor 
universitar, șeful Clinicii de psihiatrie la Spitalul Universitar de 
Urgență București; 
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- 175 de ani de la nașterea avocatului Mihail D. CORNEA (13 oct. 
1844, Iaşi - 26 iul. 1901, Buşteni, jud. Prahova), scriitor, membru 
al Societăţii literare Junimea din 1865, stabilit definitiv în 
Bucureşti în 1872, şi-a câştigat renumele în Baroul Capitalei, 
fiind considerat, unul din cei mai buni avocaţi ai ţării, autorul 
volumui Poésies, apărut,la Iași, în 1868; 

 
- 50 de ani de la moartea medicului Maria BRIESE (14 mai 1894, 

Răuseni, jud. Botoşani -13 oct. 1969, Iaşi) endocrinolog la 
Institutului de Medicină din Iaşi, a înfiinţat, în 1948, Clinica de 
Endocrinologie, a cercetat etiologia guşei în teritoriul Moldovei; 

 
- 50 de ani de la moartea fitopatologului Constantin SANDU-

VILLE, (22 aug. 1897, Pietroasele, judeţul Buzău - 13 oct. 1969, 
Iaşi); 

 
- 25 ani de la dezvelirea bustului poetei Otilia CANTEMIR, 

amplasat în curtea Casei memoriale, 13 oct. 1994, realizat de 
sculptotul Dan Covătaru; 

 
- 10 ani de la moartea regizorului Paul BARBĂNEAGRĂ (11 feb. 

1929, Isaccea, Tulcea - 13 oct. 2009, Paris), cineast, eseist, 
scenarist, autor a ciclului de documentare Géographie sacrée  
(„Arhitectură și geografie sacră”) din care mai face parte și 
documentarul Mircea Eliade et la Redécouverte du Sacré 
(„Mircea Eliade și redescoperirea sacrului”); 
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- (†) Ziua Sf.-ei PARASCHIVA, Sărbătoarea municipiului Iași; 
- Ziua Mondială a Standardizării; 

 
- 155 de ani de la deschiderea primelor cursuri la Universitatea 

din Bucureşti, 14 oct. 1864, cu trei facultăţi: de ştiinţe, de drept, 
de litere şi filosofie; 

 
- 125 de ani de la nașterea juristului Ilie POPESCU-SPINEI (14 

oct. 1894, Cuza-Vodă, jud. Olt - 29 sep. 1964, Bucureşti), teolog, 
profesor universitar de Drept roman al Universităţii din 
Cernăuţi și Iaşi (1931-1948), membru al Société d’Histoire du 
Droit din Paris; 

 
- 105 ani de la nașterea pictorului Ştefan BOUŞCĂ (14 oct. 1914, 

Iaşi - 23 dec. 1991, Iaşi) profesor la Institutul de Arte din Iaşi, 
grafician, cu o activitate creatoare de peste o jumătate de veac, 
artistul a realizat peste 4.000 de lucrări: compoziţii şi portrete, 
peisaje şi scene de interior etc. 

 
- 90 de ani de la naşterea criticului Niculae GHERAN (14 oct. 

1929, București) prozator, editor, istoric literar; 
 

- 25 de ani de la dezvelirea, la 14 oct. 1994, a bustului în bronz al 
lui Vasile POGOR (1833-1906), scriitor, unul dintre membrii 
fondatori ai Societăţii literare Junimea, primar al Iaşului (1880-
1881; 1888-1891 şi 1892-1897) realizat de sculptotul Ioan 
Buzdugan și amplasat în faţa Primăriei Iaşi; 
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- Ziua Internaţională a Nevăzătorilor (Ziua bastonului alb); 
- Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural; 

 
- 205 ani de la naşterea poetului romantic rus Mihail 

LERMONTOV (15 oct. 1814, Moscova - 27 iul. 1841, Piatigorsk); 
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- 175 de ani de la naşterea filosofului german Friedrich Wilhelm 
NIETZSCHE (15 oct. 1844, Röcken - 25 aug. 1900, Weimar) cu o 
importantă influență, adesea controversată, asupra gândirii 
filosofice a generațiilor care i-au urmat; 

 
- 130 de ani de la moartea generalului Gheorghe Adrian 

ANDREESCU (1820 – 15 oct. 1889, București) ministru de 
război, membru al Academie, comandant și profesor de artă 
militară la Școala Militară de Ofițeri din Iași; notă: unele surse 
menţionează ca dată a morţii 14 dec. 1889; 

 
- 145 de ani de la nașterea neurologului Constantin Ion PARHON 

(15 oct. 1874, Câmpulung Muscel - 9 aug. 1969, București) 
medic endocrinolog și neuropsihiatru, fondatorul școlii 
românești de endocrinologie, membru al Academiei, profesor la 
Facultatea de Medicină din Iași (1913 - 1933 )și director al 
Spitalului Socola (1917-1930); 

 
- 80 de ani de la nașterea artistei plastice Anica BODESCU (15 oct. 

1939, Vulpăşeşti, jud. Neamţ - 12 dec. 1997, Iaşi)a excelat în arta 
a veşmintelor și a icoanei; 
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- Ziua Mondială a Alimentaţiei; 
- Ziua Mondială a Dicţionarului; 

 
- 165 de ani de la naşterea scriitorului irlandez Oscar WILDE (16 

oct. 1854, Dublin - 30 nov. 1900, Paris) dramaturg, autor de 
povestiri pentru copii (Prințul fericit și alte povestiri, 1888), 
eseuri (The Soul of Man under Socialism, 1891) al romanul 
„Portretul lui Dorian Gray” (The Picture of Dorian Gray;  

 
- 100 de ani de la sfințirea bazilicii Sacré-Cœur din Paris, 16 oct. 

1919, construită în perioada 1875-1914; 
 

- 95 de ani de la naşterea scriitoarei Lidia BOTE (16 octombrie 
1924, Feldru, jud. Bistriţa-Năsăud - 26 mar. 2017, Cluj-Napoca) 
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traducătoare, critic şi istoric literar, autoarea volumului 
Simbolismul românesc; 

 
- 80 de ani de la naşterea sculptorului Petru JECZA (16 oct. 1939, 

Sfântu Gheorghe - 24 mar. 2009, Timișoara) profesor de 
sculptură la Facultatea de Arte a Universității de Vest Timișoara; 

 
- 5 ani de la moartea folcloristei Emilia PAVEL (9 apr. 1925, 

Popești, jud. Iași - 16 oct. 2014, Iași) cercetător al Muzeului de 
etnografie și folclor al Moldovei; 
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- Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei; 
- Ziua Patrimoniului Cultural Imaterial (România); 

 
- 170 de ani de la moartea muzicianului polonez Frédéric CHOPIN 

(1 mart. 1810, Żelazowa Wola - 17 oct. 1849, Paris) pianist și 
compozitor; 

 
- 115 ani de la moartea poetului Dumitru Th. NECULUŢĂ (20 sep. 

1859, Tg. Frumos, jud. Iaşi - 17 oct. 1904, Bucureşti) militant 
socialist, membru de onoare post-mortem al Academiei Române, 
1949, versurile sale apărute prin reviste i-au fost adunate, 
postum, în volumul Spre ţărmul dreptăţii (1907) Notă, unele 
surse indică data morții, 7oct.1904; 

 
- 115 ani de la moartea poetului Ștefan PETICĂ (20 ian. 1877, 

Bucești, jud. Galați - 17 oct. 1904, Bucești, jud. Galați) considerat 
de George Călinescu „întâiul nostru poet simbolist”; 

 
- 90 de ani de la nașterea actorului de teatru şi film Aurel 

CIORANU (17 oct. 1929, București – 7 aug. 2014, București) 
cunoscut pentru activitatea sa de la Teatrul Bulandra, din 
București; 

 
- 80 de ani de la nașterea istoricului Dumitru IVĂNESCU (17 oct. 

1939, Bârlad, jud. Vaslui - 4 sep. 2011, Iași) cercetător la 
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Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“ din Iaşi, director al Arhivelor 
Statului din Iaşi; 

 

18 
 

- Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane; 
 

- 420 de ani de la victoria lui Mihai Viteazu în „Bătălia de la 
Şelimbăr”, asupra oastei transilvane condusă de Principele 
Andrei Bathory, (18/28 oct. 1599) care i-a adus coroana 
transilvană; 

 
- 265 de ani de la inaugurarea, la Blaj, 18 oct. 1754, a Şcolii de 

obşte, unde fiii de iobagi învăţau carte în limba română, 
pregătindu-se să devină „luminătorii satelor“; 

 
- 180 de ani de la nașterea chimistului Nicolae TECLU (18 oct. 

1839, Brașov - 13/26 iul. 1916, Viena) membru al Academiei 
din 1879, profesor la Universitatea din Viena, cu o contribuție 
substanțială la dezvoltarea chimiei mondiale, a inventat un 
arzător (bec) performant, ce a păstrat numele de Bec (arzător) 
Teclu; 

 
- 80 de ani de la nașterea folcloristului Efim JUNGHIETU (18 oct. 

1939, Ungheni, Rep. Moldova - 5 ian. 1993, Ungheni) cercetător, 
a realizat culegeri precum: Cântece populare de dragoste 
(1977), Strigături, amintiri și scrisori versificate, Proverbe și 
zicători (1981), Cine-a zis doinu-doina (1981), Apele mici fac 
râurile mari (1984), Așa joaca pe la noi (1985); 

 
- 10 ani de la moartea actorului Ion COJAR (9 ian. 1931, București 

- 18 oct. 2009, București) profesor, cercetător, regizor, 
fondatorul unei metode inovativă de actorie, recunoscută 
internațional;  

19 
 

- 150 de ani de la inaugurarea primei linii de cale ferată din 
Principatele Unite, pe ruta Bucureşti – Giurgiu, 19 oct. 1869; 
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- 150 de ani de la naşterea geografului Simion MEHEDINŢI (19 

oct. 1869, Soveja, jud, Vrancea – 14 dec. 1962, București) 
academician, director al revistei Convorbiri literare; 

 
- 120 de ani de la nașterea scriitorului guatemalez Miguel Angel 

ASTURIAS (19 oct. 1899, Ciudad de Guatemala - 9 iun. 1974, 
Madrid) laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1967, 
recunoscut pentru romanele sale: Domnul Președinte și 
Oameni de porumb; 

 
- 90 de ani de la moartea dramaturgului Alexandru DAVILA (12 

feb. 1862, Goleşti, jud. Argeş - 19 oct. 1929, Bucureşti) autorul 
dramei istorice în versuri „Vlaicu Vodă” (1902), director al 
Teatrului Național din București; 

 
- 60 de ani de la naşterea Î.P.S. TEOFAN, arhiepiscop al Iaşilor şi 

mitropolit al Moldovei şi Bucovinei (Dumitru Savu, 19 oct. 1959, 
com. Corbi, jud. Argeș) între 2000-2008, a fost arhiepiscop 
ortodox al Craiovei și mitropolit al Olteniei; 

 
- 10 ani de la moartea cântărețului de muzică populară Liviu 

VASILICĂ (2 iul. 1950, Plosca, Teleorman - 19 oct. 2004, 
București) medic pediatru, culegător de folclor; 

 

20 
 

- Ziua Internaţională de Luptă împotriva Osteoporozei; 
 

- 165 de ani de la naşterea poetului francez Jean Nicolas Arthur 
RIMBAUD (20 oct. 1854, Charleville-Mézières - 10 nov. 1891, 
Marsilia) figură centrală a literaturii moderne, precursor al 
simbolismului; 

 
- 120 de ani de la nașterea fizicianului Vasile PETRESCU (20 oct. 

1899, Dolhasca, jud. Suceava - 9 iun. 1977, Iaşi) profesor, 
specialist al Laboratorului de căldură şi electricitate a 
Universităţii şi la Facultatea de Electrotehnică a Institutului 
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Politehnic din Iaşi, între anii 1926-1969; 
 

- 95 de ani de la naşterea scriitorului Valentin SILVESTRU 
(Marcel Moscovici, 20 oct. 1924, Scânteia, jud. Iași – 26 nov. 
1996, București) absolvent al Liceului Național din Iași, critic de 
teatru, director artistic al Studioului Cinematografic București 
(1950-1951), profesor de estetică la Institutul de Teatru din 
București (1953-1959); 

 
- 80 de ani de la naşterea scriitorului Dumitru MATCOVSCHI (20 

oct. 1939, satul Vadul-Rașcov, jud. Soroca - 26 iun. 2013, 
Chișinău) poet, prozator, academician, publicist și dramaturg, 
membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, unul dintre 
militanții deveniți simbol ai mișcării de renaștere națională din 
Basarabia; 

 
- 45 de ani de la moartea pedagogului Eugen D. NECULAU (29 dec. 

1900, Ungureni, jud. Botoşani - 20 oct. 1974, Iaşi) fondator, în 
1934, al Universităţii Populare din Ungureni, jud. Botoşani, cu 
anexe social-pedagogice pentru stimularea activităţii culturale la 
sate, prima şi singura, în această formă şi amploare, din 
România, în perioada interbelică, teoretician în ceace ce 
priveşte educaţia adultului, precum şi sociologia rurală; 

 

21 
 

- 420 de ani de la intrarea triumfală a Domnul Mihai Viteazul în 
Alba Iulia, la 21 oct./ 1 nov. 1599, când întreg teritoriul 
Transilvaniei trecea sub autoritatea sa, după victoria din 
„Bătălia de la Şelimbăr”, asupra oastei transilvane condusă de 
Principele Andrei Bathory, din 18/28 oct. 1599); 

 
- 140 de ani de la moartea economistului Ioan STRAT (1836, 

Roman - 21 oct. 1879, Iași) profesor universitar de economie 
politică în cadrul Universității din Iași între 1860 și 1862, 
primul rector al Universității din Iași, primul șef de catedră 
universitară de economie politică, primul decan al Facultății de 
Drept, ministru de finanțe și diplomat, autor al Tratatului 
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Completu de Economie Politică, publicat în anul 1870; 
 

- 60 de ani de la deschiderea Muzeul de Artă Modernă, din New 
York, construit între anii 1956 şi 1959, după proiectul 
renumitului arhitect Frank Lloyd Wright (1867 – 1959, primul 
dintr-o reţea de muzee de artă realizate de Fundaţia ce poartă 
numele colecţionarului american de artă Solomon Guggenheim; 

 
- 45 de ani de la nașterea tenorul autodidact Costel BUSUIOC (21 

oct. 1974, Goruni, com. Tomești, jud. Iași) câștigător al unor 
premii internaționale; 

 
- 35 de ani de la moartea actorului de teatru şi film Ion 

FINTEŞTEANU (18 mar. 1899, București - 21 oct. 1984, 
București) membru de onoare al Teatrului National din 
Bucuresti (1921-1984), profesor la Institutul de Artă Teatrală 
București; 

 
- 35 de ani de la moartea regizorului şi criticului de film francez 

François TRUFFAUT (6.feb. 1932- 21.oct. 1984, Paris); 
 

- 25 de ani de la moartea inginerei textiliste Rodica BUDULAN 
(25 sep. 1945, Iaşi, - 21 oct. 1994, Bucureşti) profesor la 
Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi la Catedra Tricotaje-
Confecţii, autoarea volumul Bazele tehnologiei tricoturilor; 

 
- 15 ani de la moartea scriitorului Vasile CONSTANTINESCU (18 

dec. 1943, com. Mitoc, jud. Botoşani - 21 oct. 2004, Iaşi) poet şi 
publicist, membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iași, 
redactor la revista Cronica, secretar general de redacţie(1990-
1995) autor al unor volume precum : La ţărmul clipei (1970), 
Am inventat oplanetă, Spaţiul dintre cuvinte, Sfera cu raze 
inegale (1985), Când soseşte Moş Crăciun (versuri pentru 
copii, 1994), O lume de senzaţii (Helicon, 1996) şi volumul de 
proză scurtă Dincolo de geamanduri, Premiul Asociaţiei 
Scriitorilor din Iaşi, (1990), Premiul pentru literatură al revistei 
Cronica (1993); 
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22 
 

- 120 de ani de la moartea pictorului Ștefan ȘOLDĂNESCU (16 
iul. 1863, Fălticeni, jud. Suceava – 22 oct. 1899, Iași) profesor la 
Catedra de Pictură de la Şcoala de Arte Frumoase Iași, 1894-
1899, prieten 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; 

 
- 100 de ani de la naşterea scriitoarei britanice Doris LESSING 

(Doris May Tayler, 22 oct. 1919, Kermanshah, Iran - 17 nov. 
2013, Londra) romancieră, poetă, dramaturgă, câştigătoare a 
Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 2007; 

 
- 100 de ani de la naşterea sculptorului Marius Traian G. 

BUTUNOIU (22 oct. 1919, Turtucaia - 26 ian. 1999, București) 
șef al Studioului de Arte Plastice al Armatei; 

 
- 55 de ani de la anunțul privind câștigarea premiul Nobel pentru 

literatură, pe anul 1964, de către scriitorul francez Jean-Paul 
SARTRE, refuzat de acesta, pentru motivul că nu dorește să fie 
„transformat” de acest premiu; 

 

23 
 

- 175 de ani de la nașterea actriței franceze Sarah BERNHARDT 
(Henriette-Rosine Bernard, 23 oct. 1844, Paris - 26 mar. 1923, 
Paris) considerată cea mai cunoscută actriță din secolul al XIX-
lea, a jucat de trei ori în Iaşi, în 1881, 1893, 1904; 

 
- 155 de ani de la publicarea, în „Monitorul Oficial“, a 

Regulamentului pentru Biblioteci Publice, întocmit de Nicolae 
Kretzulescu şi aprobat de domnitorul Al. Ioan Cuza prin Decretul 
nr. 1450 din 23 octombrie 1864; 

 
- 130 de ani de la nașterea istoricului Emil DIACONESCU (23 oct. 

1889, Mănăstireni, jud. Botoșani - 1 oct. 1978, Iași) profesor, 
cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie şi Filologie al Filialei 
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Iaşi al Academiei Române, autorul unor volume precum: 
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); 

 
- 25 de ani de la moartea viticultorului Livius-Ştefan JIANU (4 

dec. 1921, Alibunar-Iugoslavia - 23 oct. 1994, Iaşi) artizan al 
redresării şi extinderii podgoriei de la Cotnari, profesor la 
Catedra de Viticultură şi Vinificaţie la Universitatea de 
Agronomie şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad; 

 

24 
 

- Ziua O.N.U.; 
- Ziua Internaţională a Dezvoltării Informaţionale; 

 
- 125 de ani de la moartea pictorului Gheorghe TĂTTĂRESCU (31 

oct. 1818, Focșani - 24 oct. 1894, București) întemeietorul 
învăţământului superior artistic din Ţara Românească, autorul 
picturii din Catedrala Mitropolitană Iași (unele surse indică 
nașterea în 1820); 

 
- 75 de ani de la apariția, la Iaşi, la 24 oct. 1944, până la 14 

nov.1947 a ziarului Moldova liberă, „cotidian popular de luptă 
patriotică”, director prof. univ. C. I. Balmuş; 

 
- 45 de ani de la moartea muzicianului rus David OISTRAH 

(17/30 sep. 1908, Odesa – 24 oct. 1974, Amsterdam ) unul din 
cei mai mari violoniști ai secolului al XX-lea; 

 

25 
 

- Ziua Armatei Române; 
- Ziua Europeannă a Justiției Civile; 

 
- 125 de ani de la nașterea chimistului Constantin Vasile 
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GHEORGHIU (25 oct. 1894, Dolheşti, jud. Iaşi - 16 feb. 1956, 
Iaşi). membru al Academiei Române, cercetător la Institutul 
Petru Poni, unde a abordat o serie de probleme din domeniul 
chimiei organice, atât teoretice, cât şi practice, autorul 
Monografiei asupra coloranţilor organici. 

 
- 110 ani de la nașterea istoricului Dumitru BERLESCU (25 oct. 

1909, Podu Iloaiei, jud. Iaşi - 29 ian. 1974, Iaşi) decan al 
Facultăţii de istorie şi prorector al Universităţii Al. I. Cuza, 
cercetător la Institutul de istorie şi arheologie A. D. Xenopol unde 
a condus sectorul de istorie modernă, a iniţiat şi coordonat 
lucrări importante, precum Meseriile şi comerţul în Moldova, 
Problema ţărănească în Moldova în prima jumătate a 
secolului al XIX-lea, a întocmit studii despre criza orientală, 
independenţa de stat a României, relaţiile internaţionale ale 
României la sfârşitul secolului al XIX-lea; 

 
- 75 de ani de la eliberarea orașului Carei, la 25 octombrie 1944, 

de către Armata Română, a însemnat nu numai respingerea 
trupelor germane și ungare dincolo de granița firească din vestul 
României, dar și eliberarea întregului Ardeal, anulându-se astfel, 
consecințele dictatului de la Viena din 30 august 1940; 

 

26 
 

- 395 ani de la nașterea mitropolitului poet, cărturar și tipograf, 
DOSOFTEI (Dimitrie Barila, 26 oct. 1624, Lvov-Polonia - 13 
dec. 1693, Zolkiew, Nesterov, Ucraina) scriitor bisericesc, a 
susţinut 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, autor al unei versificări a Psaltirii 
(1673) al lucrării Viaţa şi petrecerea sfinţilor, apărută în patru 
volume, tipărite la Iaşi între 1682-1686; 

 
- 260 de ani de la nașterea Georges Jacques DANTON (26 oct. 

1759, Arcis-sur-Aube – 5 apr. 1794, Paris) avocat, unul dintre 
conducătorii Revoluţiei franceze; 
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- 125 de ani de la nașterea matematicienei Silvia CREANGĂ (26 

oct. 1894, Adâncata, jud. Botoşani - 31 mar. 1952, Bucureşti) 
prima femeie care şi-a trecut doctoratul în matematici la 
Universitatea Al. I. Cuza, în anul 1925, profesoară la Liceul Oltea 
Doamna din Iaşi, peste două decenii (1920-1944); 

 
- 120 ani de la premiera operetei „Sânge vienez” („Wiener 

Blut”), compusă de muzicianul austriac Johann STRAUSS-fiul, 
Viena, 26 oct. 1899; 

 
- 115 de ani de la nașterea biologului Mihai PEIU (26 oct. 1914, 

Pocrova Nouă-Ismail - 28 sept. 1987, Iaşi) entomolog profesor 
la facultăţile de Agronomie şi Horticultură, în perioada 1942-
1980, autorul cursului de Entomologie agricolă; 

 
- 90 de ani de la nașterea regizorului de operă Dimitrie 

TĂBĂCARU (26 oct. 1929 Cernăuţi - 16 nov. 1985, Iaşi) unul 
dintre fondatorii Operei Române din Iaşi (1956) unde a montat 
peste 50 de spectacole de operă şi operetă, director artistic al 
Operei Române din Iaşi, în perioada 1974-1982, profesor la 
clasa de Operă a Conservatorului George Enescu.;  

 
- 75 de ani de la nașterea economistului Mihai GRĂDINARIU (26 

oct. 1944, Smârdan, jud. Galaţi - 13 oct. 2000, Iaşi) profesor şi 
cercetător, la Catedra de Economie Agrară din cadrul Facultăţii 
de Ştiinţe Economice a Universităţii Al. I. Cuza; 

 
- 70 de ani de la nașterea scriitoarei Leonida LARI (26 oct. 1949, 

Bursuceni, Rep. Moldova – 11 dec. 2011, Chișinău), poetă, 
militantă pentru reunirea Basarabiei cu România, autoarea 
volumelor: Dulcele foc, Epifanii, Lira și păianjenul, 101poeme, 
Lunaria, Inorogul: Poeme, Numai în ceruri; 

 
- 65 de ani de la moartea fizicianului Aurel IONESCU (12 sep. 

1902, Iaşi - 26 oct. 1954, Cluj) profesor la Catedra de chimie-
fizică de la Universităţile din Bucureşti, Cluj şi Timişoara, şi-a 
dezvoltat activitatea ştiinţifică în Spectroscopie; 
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- 35 de ani de la moartea dirijorului Dumitru CHIRIAC (23 mar. 
1917, Călăraşi, jud. Ialomiţa - 26 oct. 1984, Iaşi), compozitor, 
profesor şi animator cultural profesor în Iaşi la Seminarul 
Teologic Veniamin, Liceul Naţional, Şcoala Normală V. Lupu, 
Şcoala de Muzică şi Arte Plastice Octav Băncilă şi la 
Conservatorul de Muzică George Enescu unde a înfiinţat şi 
condus coruri şcolare, membru al Uniunii Compozitorilor şi 
Muzicologilor din România; 

 
- 40 de ani de la nașterea scriitorului Călin CIOBOTARI (26 oct. 

1979, Timișoara) teatrolog, Premiul UNITER pentru critică 
teatrală, 2019, redactor al revistei Dacia literară, membru al 
Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iaşi, autor al unor 
volume precum: Planeta singurătății, Securitatea se 
plictisește de moarte, tovarășe Comandant, Gânduri în 
aplicație; 

 

27 
 

- Ziua Mondială a Patrimoniului Audiovizual (UNESCO) 
 

- 115 de ani de la nașterea matematicianului Ion GRINDEI (27 
oct. 1914, Bărbeşti, Cernăuţi - 20 aug. 1975, Iaşi) profesor al 
Facultăţii de Matematică-Mecanică a Universităţii din Iaşi 
(1946-1975) cu lucrări originale din domeniile Mecanicii 
analitice, Geometriei diferenţiale, Elasticităţii şi 
Termoelasticităţii; 

 
- 100 de ani de la nașterea economistului Costin MURGESCU (27 

oct. 1919, Râmnicu-Sărat - 30 aug. 1989, București) jurist, 
cercetător, diplomat, membru al Academiei Române; 

 
- 80 de ani de la nașterea filologului Elena DRAGOȘ (27 oct. 1939, 

Cluj) autoarea unor volume precum: Structuri narative la Liviu 
Rebreanu, Elemente de sintaxă istorică românească, 
Introducere în pragmatică (unele surse dau ca dată a naşterii 
17 oct. 1839); 
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- 30 de ani de la desființarea Tratatului de la Varşovia, în urma 
Declarației statelor membre, conform căreia „ fiecare ţară are 
dreptul să-şi aleagă propriul drum, iar amestecul în afacerile 
interne proprii este interzis”; 

 
- 5 ani de la moartea scriitorului Ştefan GHIDOVEANU (19 apr. 

1955, Bîrlad – 27 oct. 2014, București) scriitor, traducător, 
editor, antologator, blogger, redactor şi publicist-comentator la 
Radio România, promotor al literaturii SF; 

 

28 
 

- Ziua Mondială a Judo-ului; 
- Ziua națională a Republicii CEHE; 
- Sărbătoare Naţională în Grecia „Ziua demnităţii” sau „Ziua 

Marelui NU”; 
 

- 100 de ani de la votul Congresului american în favoarea Legii 
Prohibiţiei, 28 oct. 1919, care interzicea cetăţenilor americani 
fabricarea, vinderea, schimbarea pe alte mărfuri, transportul şi 
furnizarea de băuturi cu conţinut de alcool mai mare de 0,5%, 
reglemnare a rămas în vigoare până la 16 ian. 1920; 

 
- 95 de ani de la moartea actorului Eduard De MAX (14 feb. 1869, 

Iaşi - 28 oct. 1924, Paris) societar al Comediei franceze din Paris 
şi unul dintre „monştrii sacri” ai scenei franceze, a creat, pe 
scenele pariziene, în turnee triumfale în străinătate, timp de 
patru decenii, peste 300 de roluri, a revenit de nenumărate ori în 
ţară, jucând la Iaşi, Bucureşti, Constanţa, Galaţi, Craiova; 

 
- 70 de ani de la nașterea scriitorului Ion MĂRGINEANU (28 oct. 

1949, Lopadea Veche, Rep. Moldova) autor a peste o sută de cărți 
de poezie, proză, teatru și folclor, membru al Uniunii scriitorilor 
din România, din Republica Moldova și Ucraina, tradus în peste 
10 limbi; 

 
- 60 de ani de la adoptarea Decretul nr. 410 din 28 oct. 1959, de 

Marea Adunare Naţională a României, privind închiderea multor 
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mănăstiri, iar monahii şi monahiile fiind date afară; 
 

- 65 de ani de la decernarea Premiul Nobel pentru Literatură 
scriitorului american Ernest HEMINGWAY,28 oct.1954; 

 

29 
 

- 175 de ani de la suspendarea, de către cenzură din ordinul 
domnitorului Mihail Sturdza, a revistei „Propăşirea” sau „Foaie 
ştiinţifică şi literară” săptămânal, apărut, la Iași, de la 9/21ian. 
1844 până la 29 oct. 1844) sub redacția lui Mihail Kogălniceanu, 
Vasile Alecsandri, Ion Ghica și Petre Balș care continua 
programul „Daciei literare” (1840);  

 
- 110 ani de la moartea inventatorului Dumitru VĂSESCU (13 iul. 

1860, Iași - 29 oct. 1909, Bucureşti) inginer mecanic, profesor 
al Şcolii de Poduri şi Şosele din București, a construit, în 1880, la 
Paris, un inovativ automobil cu motor cu aburi, care i-a purtat 
numele; 

 
- 60 de ani de la moartea medicului chirurg Iacob IACOBOVICI 

(18 nov. 1879, sat Costești, jud. Botoșani - 29 oct. 1959, 
București) profesor la Facultatea de Medicină din Cluj și la cea 
din București, unul dintre fondatorii Facultății de Medicină din 
Cluj, a introdus în practică operația de rezecție concomitentă a 
coastei întâi și a nervului frenic, operație care îi poartă numele - 
„operația Iacobovici”; 

 
- 20 de ani de la moartea arhimandritului Teofil PĂRĂIAN (Ioan, 3 

mar. 1929, Topârcea, jud Sibiu - 29 oct. 2009, Cluj) duhovnic 
ortodox, autor a numeroase volume precum: Gînduri senine, 
Sărbători Fericite! Predici la praznice și sărbători, Punctele 
cardinale ale, Din ospățul credinței, Gîndiți frumos. 
Convorbiri la ocazii speciale, Cum putem deveni mai buni. 
Mijloace de îmbunătățire sufletească. Îndrumător ortodox, 
Din ospățul credinței- Răspunsuri la întrebări ale Să gândim 
frumos ca să trăim frumos Antologie de cuvinte duhovnicești; 
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30 
 

- 230 de ani de la nașterea muzicienei Elena ASACHI (Elena Tyber, 
30 oct. 1789, Viena - 9 mai 1877, Iaşi) compozitoare şi pianistă, 
fiica compozitorului austriac Franz Tyber şi soţia cărturarului 
Gheorghe Asachi (1788-1869), a influențat semnificativ viaţa 
culturală a Iaşului din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; 

 
- 30 de ani de la moartea inginerului textilist Nicolae COJOCARU 

(4 mai 1939, Iași - 30 oct. 1989, Iaşi) profesor al Facultăţii de 
Industrie Uşoară, la Catedra de Filatură-Ţesătorie de la Institutul 
Politehnic Gh. Asachi., autorul volumul Sisteme 
neconvenţionale de filare; 

 
- 30 de ani de la moartea economistului Costin MURGESCU (27 

oct. 1919, Râmnicu-Sărat - 30 aug. 1989, București) jurist, 
cercetător, diplomat, membru al Academiei Române; 

 
- 10 ani de la moartea antropologului francez, Claude LÉVI-

STRAUSS (28 nov. 1908, Bruxelles - 30 oct. 2009, Paris), 
teoretician al structuralismului etnologic, membru al Academiei 
Franceze; 

 
- 30 de ani de la moartea traducătoarei Frida PAPADACHE (Frieda 

Antonier, 7 mar. 1905, Focșani – 30 oct. 1989, București) 
remarcată pentru versiunile româneşti ale unor scriitori 
americani clasici şi moderni: Twain, Dreiser, Steinbeck şi, mai 
ales Joyce; 

 

31 
 

- Ziua Internaţională a Mării Negre; 
- Ziua Arhivelor Naţionale; 
- Ziua Mondială a Oraşelor (ONU); 

 
- 150 de ani de la nașterea chirurgului şi publicistului Paul 

ANGHEL (31 oct. 1869, Iaşi - 4 apr. 1937, Iaşi) fondator al 
Societăţii române de chirurgie, colaborator permanent al 
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Revistei de chirurgie, frate cu poetul Dimitrie Anghel, 
colaborator al revistei Însemnări ieşene: 

 
- 80 de ani de la moartea psihanalistul austriac Otto RANK (22 

apr. 1884 Viena - 31 oct. 1939, New York) scriitor, profesor și 
terapeut, a lucrat timp de aproape douăzeci de ani cu Sigmund 
Freud, pentru ca mai apoi să devină un binecunoscut oponent al 
teoriei acestuia; 

 
- 50 de ani de la moartea inginerului mecanic Emil Al. 

GAIGINSCHI (7 oct. 1904, Paşcani, jud. Iaşi - 31 oct. 1969, Iaşi) 
creatorul şcolii ieşene de cercetare în domeniul motoarelor cu 
ardere internă, profesor la Institutul Politehnic Gh. Asachi, între 
anii 1936-1969, unul dintre fondatorii Centrului de Cercetări 
Tehnice din Iaşi; 
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NOIEMBRIE 
1 

 
- Ziua Radioului Naţional (România); 

  
- 120 de ani de la înfiinţarea Seminarului Pedagogic Universitar 

din Iaşi, la 1 nov. 1899, a funcţionat pe lângă Universitatea Al. I. 
Cuza până în anul 1948; 

 
- 110 ani de la debutul în presa românească a lui Liviu 

REBREANU, în revista Luceafărul, din Sibiu, condusă de O. Goga 
și O. Tăslăuanu, pe la 1 nov. 1909, cu povestirea Codrea (Glasul 
inimii); 

 
- 85 de ani de la nașterea economistului Alecsandru Puiu TACU 

(1 nov. 1934, Corlăţeni, jud. Botoşani – 1 ian. 2006, Iași), 
profesor la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Director al 
Institutului de Cercetări Economice „Gh. Zane” Iaşi, Doctor 
Honoris Causa al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, 
vicepreşedinte al Societăţii Internaţionale de Gestiune şi 
Economie prin tehnici fuzzy, premiat de Academia Română în 
1997; 

 
- 70 de ani de la înfiinţarea Şcolii medii tehnice de muzică şi 

arte plastice, din Iași, 1 nov. 1949, în prezent Liceul de Artă 
Octav Băncilă; 

 

2 
 

- Ziua Radio Iași; 
 

- 165 de ani de la moartea scriitorului Anton PANN (1790, Silven, 
Bulgaria - 2 nov. 1854, București) poet, folclorist, literat, 
compozitor de muzică religioasă și al imnului național al 
României; 

 
- 100 de ani de la primele alegeri parlamentare din România 

bazate pe votul universal, pentru Adunarea Deputaţilor, 2-4 nov. 
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1919; 
 

- 95 de ani de la apariția, la Iași, a revistei Lumea, bazar 
săptămânal, redactată de Mihail Sadoveanu, ca supliment al 
ziarului Lumea, între 2 nov. 1924 și 20 iun. 1926; 

 
- 60 de ani de la nașterea scriitorului Gabriel ALEXA (2 nov. 1959, 

Câmpina, jud. Prahova) poet, matematician, membru al Uniunii 
Scriitorilor din România, Filiala Iaşi, premiat de revistele Poesis 
(Satu Mare), Literatura şi Arta (Chișinău), Familia (Oradea), 
Timpul (Iaşi), autor al unor volume precum: „Cameră cu 
paianjen”, “Suflet vândut iubirii”, „Asha”, „Calea Soarelui”, 
„Arome târzii” (haiku); 

 

3 
 

- Ziua Vânătorilor de Munte (România); 
 

- 185 de ani de la fondarea Muzeului Naţional de Istorie 
Naturală şi Antichităţi din Bucureşti (actualul Muzeu Naţional 
de Istorie Naturală „Grigore Antipa”), prin actul semnat de 
principele Alexandru Ghica, la 3 nov. 1834;  

 
- 110 ani de la nașterea istoricului literar Ion D. LĂUDAT (3 nov. 

1909, Socu-Bărbăteşti, jud. Gorj - 8 nov. 1996, Iaşi) profesor la 
Facultatea de Filologie a Universităţii din Iaşi, autor de 
monografii şi note referitoare la literatura română veche 
precum: Istoria literaturii române vechi, Dimitrie Cantemir - 
viaţa şi opera; 

 
- 100 de ani de la deschiderea cursurilor Universității Naţionale a 

Daciei Superioare, din Cluj, la 3 nov.1919, prilej cu care Vasile 
Pârvan a rostit Lecţia de deschidere, Datoria vieţii noastre; 

 
- 65 de ani de la moartea artistului plastic neo-impresionist 

francez Henri MATISSE (31 dec. 1869, Le Cateau-Cambrésis - 3 
nov. 1954, Nisa) pictor, sculptor si desenator, autor al lucrării 
„Bluza românească”; 
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- 30 de ani de la începutul demonstraților de la Sofia, Bulgaria, 3 

nov. 1989, care au dus la căderea regimului communist; 
 

- 20 de ani de la moartea inginerului chimist Carolina HAGIU (20 
oct., 1940, Dumbrava-Ciurea, jud. Iaşi - 3 nov. 1999, Iaşi) 
profesor la catedra Tehnologia substanţelor anorganice a 
Facultăţii de Chimie Industrială din Iaşi (1962-1999) cu lucrări 
de cercetare în tehnologia îngrăşămintelor minerale şi 
prevenirea şi combaterea poluării; 

 

4 
 

- 150 de ani de la apariția primul număr al reputatei reviste 
științifice britanice NATURE, înființată de Alexander Macmillan, 
la îndemnul lui Thomas Henry Huxley, la 4 nov. 1869; 

 
- 120 de ani de la publicarea, la 4 nov. 1899, a cărții 

“Interpretarea viselor”, autor Sigmund FREUD, 
neuropsihiatru austriac, moment fondator al școlii psihologice 
de psihanaliză;  

 
- 190 de ani de la moartea juristului Andronache DONICI (1760 - 

4 nov. 1829, Iaşi) cu o contribuţie importantă la alcătuirea 
Codului Calimach, autorul primului manual de drept în limba 
română, tipărit în 1814, reeditat în 1959, sub titlul de Manualul 
juridic al lui Andronache Donici; 

 
- 115 ani de la nașterea scriitorului Isac LUDO (4 nov. 1894, Iaşi - 

23 mai 1973, Bucureşti) publicist, romancier şi traducător, 
autor al unor volume precum: Paravanul de aur, Domnul 
general guvernează (1953), Stare de asediu (1956), Regele 
Palaelibus (1957), Salvatorul (1959), Ultimul bastion 
(1960), Hodje-Podje, nuvele umoristice (1928), Mesia poate 
să aştepte (1934), Domnişoara Africa (1935); 

 
- 30 de ani de la moartea farmacistei Lucia FILIMON (7 oct. 1931, 

Băceşti, jud. Vaslui - 4 nov. 1989, Iaşi) director al Oficiului 
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farmaceutic Iaşi, cercetător, autoarea unor noi rețete; 
 

- 20 de ani de la moartea medicului Rene-Corneliu DUDA (15 
nov. 1935, Bârlad, jud. Vaslui - 4 nov. 1999, Iaşi), cercetător la 
Institutul de Medicină şi Farmacie din Iaşi, cu preocupări 
privind studiul unor probleme de igienă şi medicină socială, 
sănătate publică şi management sanitar; 

 
- 5 ani de la moartea teologului ÎPS Eftimie LUCA, arhiepiscop al 

Romanului şi Bacăului (Victor Luca, 9 nov. 1914, Schitu, jud. 
Neamț - 4 nov. 2014, Roman) membru al Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române, 42 de ani arhiereu la Roman; 

 

5 
 

- 175 de ani de la nașterea inginerul german, constructor şi 
designer de automobile, Carl Freidrich BENZ, unul dintre 
fondatorii firmei Mercedes Benz (5 nov. 1844, Karlsruhe – 4 apr. 
1929, Ladenburg); 

 
- 165 de ani de la nașterea medicului Emanoil RIEGLER (5 nov. 

1854, comuna Oituz, jud. Bacău - 30 aug. 1929, Iași) farmacolog, 
profesor universitar la Facultatea de Medicină din Iași membru 
al Academiei Române; 

 
- 130 de ani de la începerea cursurilor Şcolii Superioare de 

Război (actuala Academie de Înalte Studii Militare) din București, 
prima instituţie de învăţământ superior din istoria Armatei 
române (5/17nov. 1889); 

 
- 80 de ani de la nașterea filosofului Tudorel DIMA (5 nov. 1939, 

Brăila - 1 ian. 2019, Iași) logician, director al Institutului de 
Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane“ al Academiei Române, 
Filiala Iași, profesor și decan al Facultății de filosofie a 
Universității „Al. I. Cuza“ din Iași, autor al volumelor: „Modele 
inductive“ (1975); „Între prudență și eroare. Eseu asupra 
naturii și dinamicii științei“ (1978); „Explicație și înțelegere“ 
(vol. I, 1980; vol. II, 1994); „Întemeieri raționale în filosofia 
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științei“ (1983); „Privind înapoi cu deferență“ (2006.; 
 

- 35 de ani de la moartea pedagogului Ştefan BÂRSĂNESCU (28 
mar. 1895, Vipereşti, jud. Buzău - 5 nov. 1984, Iaşi), licenţiat al 
Facultăţii de Drept a Universităţii din Iaşi (1919) şi al Facultăţii 
de Litere şi Filosofie (1921), doctor în filosofie cu teza Boutroux. 
Viaţa şi opera (Iaşi, 1929), specializare în pedagogie la Berlin, 
cu Eduard Spranger, profesor universitar la Universitatea din 
Iaşi (1933–1965) membru al Academiei din 1963; 

 
- 20 de ani de la moartea medicului Gheorghe PENDEFUNDA (29 

mai1923, Ungheni-Basarabia,- 5 nov. 1999, Iaşi) membru al 
Academiei de Ştiinţe Medicale din România, cercetător, profesor, 
a condus Clinica Neurologică a Spitalului Socola din Iaşi (1954-
1972), şef al Clinicii de Neurologie din noul Spital de Neurologie, 
Neurochirurgie şi Oftalmologie (1972-1993); 

 
- 20 de ani de la moartea -jurnalistului şi criticului literar Radu G. 

ŢEPOSU (19 apr. 1954, Șirnea, jud. Brașov - 5 nov. 1999, 
Botoșani) prezentant de marcă al grupării clujene de la Echinox; 

 

6 
 

- Ziua Internaţională pentru Prevenirea Exploatării Mediului în 
Timp de Război sau Conflict Armat (ONU); 

 
- 140 de ani de la naşterea istoricului literar Petre V. HANEȘ (6 

nov. 1879, Călărași - 17 apr. 1962, București) autor de sinteze și 
studii precum: “Istoria literaturii românești”, “Scrierile lui Al. 
Russo”; 

 
- 105 de ani de la naşterea scriitorului Alexandru MITRU (6 nov. 

1914, Craiova - 19 dec. 1989, București) traducător, foarte 
popular pentru volume precum: „Legendele Olimpului”, 
„Căciula fermecată” „Povești despre Păcală și Tăndală”; 

 
- 100 de ani de la fondarea, la Sighişoara, la 6 nov. 1919, a 

Partidului German din România, partidul minorităţii germane; 
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- 10 ani de la moartea dirijorului Alexandru LĂSCAE (12 dec. 

1942, București – 6 nov. 2009, Delft, Olanda) dirijor permanent, 
în perioada 1998 – 2009, al Filarmonicii „Moldova” din Iaşi, 
concert-maestru al Orchestrei „Residentie” din Haga, Olanda; 

 

7 
 

- 190 de ani de la numirea, la 7/19 nov. 1929, a generalului rus 
Pavel D. KISELEFF, comandantul trupelor ruseşti din 
Principate, ca preşedinte al Divanurilor Moldovei şi Ţării 
Româneşti, până la 22 mar. 1834, când Poarta numeşte primii 
domni regulamentari ai celor două Principate. 

 
- 115 ani de la nașterea geofizicianului francez Jean COULOMB (7 

nov.1904, Blida - 26 feb. 1999, Paris) meteorolog, cu importante 
cercetări privind climatologia sahariană; s-a interesat şi de 
problemele geofizice ale României, mai ales în domeniile 
geomagnetismului şi seismologiei; membru de onoare străin al 
Academiei Române; 

 
- 105 ani de la nașterea scriitorului Ion BĂNUŢĂ (7 nov. 1914, 

Siliştea, jud. Argeş - 30 dec. 1986, Bucureşti) poet, director al 
Editurii pentru Literatură; 

 
- 100 de ani de la primele alegeri parlamentare din România, 

pentru Senat, bazate pe votul universal, 7-9 nov. 1919; 
 

- 90 de ani de la nașterea pedologului Costachi TEȘU (7 nov. 1929, 
Brusturi–Drăgănești, Jud. Neamț - 5 apr. 1993, Iași) profesor și 
cercetător, specialist în ştiinţa solului la Universitatea 
Agronomică Ion Ionescu de la Brad din Iaşi timp de 40 de ani, a 
predat Pedologia, decan al Facultăţii de Agronomie (1976-1981) 
şi rector al Institutului Agronomic (1981-1984; 

 
- 75 de ani de la naşterea scriitoului Constantin BOSTAN (7 nov. 

1944, Bodeşti-Neamț) publicist, redactor la ziarul „Ceahlăul“ 
Piatra-Neamț, director al Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” 
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(1990-2013), autorul volumelor: Cuza Vodă și făcliile Unirii. 
Iași, Doxologia, 2015; Trecute vieți de autori și cărți, ziare și 
reviste. De la romantism la proletcultism. Vol. I. Iași, Timpul, 
2015; De dragoste și de beton. Iași, Junimea, 2015; T. Kirileanu, 
Martor la istoria României (1872-1960). Jurnal şi epistolar. 
ediţie îngrijită, cuvânt înainte şi indice de Constantin Bostan. Vol. 
IV (1921-1922). Bucureşti, RAO, 2017; 

 

8 
 

- (†)Sărbătoarea Sf-ții Arhangheli, Mihail și Gavril, calendarul 
creștin ortodox și greco-catolic; 

- Ziua Internaţională a Zonelor Urbane; 
 

- 345 de ani de la moartea poetului englez John MILTON (9 dec. 
1608 - 8 nov 1674), faimos pentru poemul epic în versuri albe 
Paradise Lost (Paradisul pierdut); 

 
- 185 de ani de la punerea pietrei de temelie la Obeliscul leilor sau 

Monumentul Regulamentului Organic din Grădina Copou, 
Iași, la 8 nov. 1834, inaugurat în anul 1840; 

 
- 145 de ani de la dezvelirea statuii lui Mihai Viteazul din faţa 

Universităţii din Bucureşti, la 8 nov. 1874, lucrare realizată de 
sculptorul francez Albert Ernest Carriere de Belleuse; 

 
- 115 ani de la naşterea pictorului Mihai CĂMĂRUŢ (8 nov. 1904, 

Liteni, jud. Suceava - 10 nov. 1981, Iaşi) profesor în 
învăţământul secundar şi superior ieșean timp de patru decenii; 

 
- 85 de ani de la înființarea, la Chișinău, la 8 nov. 1934, a filialei 

basarabene a Institutului Social Român condus de profesorul 
Dimitrie Gusti; 

 
- 30 de ani de la moartea inginerului electrotehnician Gheorghe 

VASILIU (7 feb. 1903, Iaşi - 8 nov. 1989, Iaşi), profesor la 
Facultatea de Ştiinţe a Universităţii şi la Facultatea de 
Electrotehnică a Institutului Politehnic Gh. Asachi; 
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9 
 

- Ziua Internaţională de Luptă împotriva Rasismului şi 
Antisemitismului; 

- Ziua Naţională a Surzilor (România); 
 

- 135 de ani de la naşterea muzicianului Ştefan POPESCU (9 nov 
1884, Lunca Cetăţuii-Ciurea, jud. Iaşi - 7 iul. 1956, Bucureşti), 
compozitor, cu studii la Schola Cantorum din Paris, profesor de 
compoziţie, ansamblu coral şi dirijat coral la Conservatorul din 
Bucureşti (1922-1949) a compus muzică simfonică (Făt-
Frumos, uvertură pentru orchestră; Simfonia în Re; Suită de 
jocuri româneşti), muzică corală etc.; 

 
- 120 de ani de la naşterea istoricului Gheorghe ȘTEFAN (9 nov. 

1899, Băteșani, Vâlcea - 29 feb. 1980, București) arheolog, 
membru al Academiei Române, profesor și decan al Facultății de 
istorie a Universității din București; 

 
- 105 ani de la nașterea teologului ÎPS Eftimie LUCA, arhiepiscop 

al Romanului şi Bacăului (Victor Luca, 9 nov. 1914, Schitu, jud. 
Neamț - 4 nov. 2014, Roman) membru al Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române, 42 de ani arhiereu la Roman; 

 
- 30 de ani de la căderea Zidului Berlinului, moment simbolic 

pentru sfârșitul comunismului și unificarea Germaniei; 
 

10 
 

- Ziua Artileriei Române; 
- Ziua Internaţională a Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare 

(UNESCO); 
 

- 575 de ani de la Bătălia de la Varna, Bulgaria, 10 nov.1444, în 
care armatele otomane îi înving pe unguri și polonezi, 
consolidându-și în acest fel controlul asupra Constantinopolului 
și marcând începutul expansiunii otomane în Balcani; 
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- 260 de ani de la nașterea scriitorului german, Johann Christoph 
Friedrich SCHILLER (10 nov. 1759, Marbach am Neckar - 9 mai 
1805 Weimar) poet și dramaturg, prin opera sa: 
“Hoţii”,“Logodnica din Messina”, “Wilhelm Tell”, unul dintre 
clasicii poeziei germane; 

 
- 105 ani de la nașterea medicului endocrinolog Margareta 

FAIFER (10 nov. 1914 Bivolari, jud. Iaşi - 27 mai 1999, Iaşi). 
scriitoare, membră a Uniunii Epigramiştilor, autoarea volumului 
Zâmbete pe şapte coline; 

 
- 20 de ani de la moartea etnologului Romulus VULCĂNESCU (23 

feb. 1912, București - 10 nov. 1999, București) membru al 
Academiei, autorul unor lucrări de referință precum: 
Fenomenul horal, Coloana cerului, Măștile populare,Mitologie 
română; 

 

11 
 

- Ziua Internaţională a Veteranilor; 
 

- 150 de ani de la nașterea medicului Nicolae Constantin 
PAULESCU (11 nov./ 30 oct. 1869, București - 19 iul. 1931, 
București) profesor la Facultatea de Medicină din București, a 
contribuit la descoperirea hormonului antidiabetic eliberat de 
pancreas, numit mai târziu insulină; unele surse indică nașterea 
pe 8 nov.1869; 

 
- 145 de ani de la nașterea muzicienei Constanţa ERBICEANU (11 

nov. 1874, Iaşi - 22 oct. 1961, Bucureşti) distinsă cu titlul de 
Artistă Emerită, profesoară la Catedra de Pian la Conservatorul 
de Muzică din Bucureşti, concerte de succes în ţară şi 
străinătate; 

 
- 105 ani de la moartea arhitectului francez Émile LECOMTE DE 

NOUY (7 sep. 1844, Paris - 11 nov.1914, Curtea de Argeş) a 
condus lucrările de restaurare la mai multe biserici din România: 
biserica episcopală de la Curtea de Argeş, Trei Ierarhi şi Sf. 
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Nicolae Domnesc din Iaşi, membru al Academiei Române din 
1887; 

 
- 85 de ani de la nașterea scriitorului Vasile REBREANU (11 nov. 

1934, Florești, Jud. Bistrița-Năsăud – 28 apr. 2006, București) 
director la Studioul de radio din Cluj, redactor la ziarul Tribuna; 

 
- 15 ani de la moartea inginerului agronom David DAVIDESCU 

(16 sep. 1916, Sudiţi, jud. Ialomiţa - 11 nov. 2004, Bucureşti) 
preşedinte al Secţiei de știinţe agricole şi silvice a Academiei, cu 
contribuţii remarcabile la controlul stării de fertilitate prin 
analiza integrală a solului şi plantei; 

 

12 
 

- Ziua Cercetaşilor Militari (România); 
- Ziua Geodezului Militar (România); 

 
- 160 de ani de la înfiinţarea Statului Major General al Armatei 

Române, prin Înaltul Ordin de Zi nr. 83, al domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza,(12/24 nov. 1859);  

 
- 150 de ani de la moartea lui Gheorghe A. ASACHI, cărturar 

enciclopedist (1 mar. 1788, Herţa-Bucovina - 12 nov. 1869, Iaşi) 
considerat de contemporani „părintele școalelor din Moldova”, a 
fondat în Moldova cea dintâi tipografie sistematică şi cea dintâi 
foaie periodică în limba română; 

 
- 150 de ani de la moartea compozitorului Ştefan NOSIEVICI 

(1.dec.1833, Boian – 12.nov..1869, Suceava), fondator al 
Societăţii Filarmonice din Suceava şi dirijor al corului „Sol „ 
(1867-1869), autor al primului studiu folcloric bucovinean, 
„Despre cântecul poporal român” (1865), a compus „Drum bun, 
toba bate”, „Sub o culme de cetate”, toate publicate, în 1885, de 
Societatea „Armonia”; 

 
- 135 de ani de la punerea în funcție, la Timișoara, la 12 nov. 1884, 

a rețelei electrice de iluminat public, primul oraș din Europa cu 
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străzile iluminate electric, cu 731 de lampi de iluminat electric cu 
filamentul din carbune; 

 
- 90 de ani de la nașterea filologului Mihai BORDEIANU (12 nov. 

1929, Drăguşeni, jud. Suceava - 31 dec. 1985, Iaşi) director la 
Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu din Iaşi între 
anii 1965-1985; 

 

13 
 

- Ziua Internaţională a Educaţiei Copiilor Nevăzători; 
- Ziua Limbii Maghiare (România); 
- Ziua Dramaturgiei românești; 

 
- 105 ani de la moartea poetului simbolist Dimitrie ANGHEL (16 

iul. 1872, Corneşti-Miroslava, jud. Iaşi - 13 nov. 1914, Iaşi) autor 
al unor volume precum: În grădină (1905) şi Fantezii (1909) 
care i-au atras renumele de “poet al florilor”; 

 
- 140 de ani de la nașterea zoologului Ioan A. SCRIBAN (13 nov. 

1879, Iaşi - 20 ian. 1937, Cluj-Napoca) creator de şcoală în 
cercetările de zoologie şi histologie animală în peste trei decenii, 
desfăşurată la Universitatea din Iaşi şi apoi la cea din Cluj, 
directorul Muzeului Ardealului (1919), membru al Societăţii 
române de geografie şi al Societăţii de ştiinţe din Cluj; 

 
- 135 de ani de la premiera, la Teatrul Naţional din Bucureşti, a 

spectacolului cu piesa O scrisoare pierdută de I. L. Caragiale, 
13 nov. 1884, având în distribuţie pe : C. Nottara - Tipătescu; I. 
Panu - Dandanache; I. Petrescu - Trahanache; Aristizza 
Romanescu – Zoe; 

 
- 55 de ani de la nașterea scriitorului Christian TAMAŞ (13 nov. 

1964, comuna Letca, jud. Sălaj), membru al Uniunii Scriitorilor 
din România, Filiala Iaşi, orientalist, consilier pe științe 
umaniste la IBC Cambridge, Marea Britanie, autor al unor 
volume precum: Cavalerul negru, Blestemul catharilor, 
Labirint, Liniștea albă, Trezirea la nemurire,Crize 
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contemporane: disoluția sacrului, Crize contemporane: 
ofensiva islamului, Strategii de comunicare în Coran; 

 
- 15 ani de la apariția, la Iași, a revistei „SUPLIMENTUL DE 

CULTURĂ“, lansat în 13 nov. 2004 de Editura Polirom și „Ziarul 
de Iași“, săptămânalul urmărește, în primul rând, actualitatea 
culturală; 

 

14 
 

- Ziua Mondială de Luptă împotriva Diabetului; 
- Ziua Mondială a Calităţii (a doua zi de joi a lunii noiembrie); 
- Ziua Dobrogei (România); 

 
- 785 de ani de la menționarea românior în Episcopatul cumanilor 

şi a ierarhilor bisericeşti de rit ortodox, în actul papal emis 
Perugia,la 14 nov.1234, de papa Grigore al IX-lea; 

 
- 300 de ani de la nașterea muzicianului german Johann Georg 

Leopold MOZART (14 nov. 1719, Augsburg - 28 mai 1787, 
Salzburg) profesor și violinist, cunoscut ca tatăl și profesorul lui 
Wolfgang Amadeus MOZART, dar și pentru manualul său 
pentru vioară; 

 
- 150 de ani de la nașterea scriitoarei Iulia HASDEU (14 nov. 

1869, București – 29 sep. 1888, București) poetă de limbă 
română și franceză, fiica savantului Bogdan Petriceicu 
Hasdeu,autoarea unor volume precum: „Lacrimile copilăriei”, 
„Prinţesa Papillon”, „Domnişoara Maussade”); 

 
- 175 de ani de la nașterea pictorului Constantin D. STAHI (14 

nov. 1844, Dobreni, jud. Neamţ - 18 iun. 1920, Iaşi) gravor, 
profesor şi director al Şcolii de Arte Frumoase din Iaşi şi 
director al Pinacotecii ieşene; 

 
- 85 de ani de la nașterea scriitorului Andrei BREZIANU (14 nov. 

1934, Bucureşti – 19 mar. 2015, Washinghton) eseist, prozator 
si traducator, şef al secţiei române la postul de radio „Vocea 
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Americii”, lector la Catholic University of America (Washington, 
D.C.) autor al unor volume precum: Odiseu în Atlantic, Ieşirea 
la ţărmuri, Castelul romanului. Etymologicum parvum, 
Translaţii; 

 
- 80 de ani de la nașterea istoricului literar Aneta DOBRE 14 

nov.1939, Galați) șef de catedră la Facultatea de limbă și 
literatură rusă, Universitatea din București, autoarea volumelor: 
Serghei Esenin. Textul lumii, Teme şi variaţiuni, Boris 
Pasternak. Poezia prozei şi proza poeziei; 

 

15 
 

- 150 de ani de la debutul primei ediţie a Jocurilor Olimpice 
moderne, Atena, 15 nov.1859, după 1500 de ani de întrerupere, 
la iniţiativa a pedagogului francez Pierre de Coubertin; 

 
- 145 de ani de la nașterea medicului danez August Steenberg 

KROGH (15 nov. 1874, Grenada – 13 sep. 1949, Copenhaga) 
cunoscut pentru descoperirile din domeniul fiziologiei respirație, 
la om și la animale, pentru formularea principiului lui Krogh, 
laureat al Premiului Nobel pentru Medicină; 

 
- 95 de ani de la apariția primul număr al revistei săptămânale 

„Mişcarea literară” la Bucureşti, sub conducerea lui Liviu 
Rebreanu de la 15 nov. 1924 pînă la 17 oct. 1925; 

 
- 70 de ani de la înființarea la Iași a Teatrului Evreiesc de Stat, 

prin, Decizia nr. 419 din 15 nov. 1949, semnată de preşedintele 
Marii Adunări Naţionale, profesorul C.I. Parhon, care la 21 dec 
1950. și-a început oficial stagiunea, desfiinţându-se în 1963; 

 
- 60 de ani de la nașterea scriitoarei Elena CARDAŞ (15 nov.1959, 

Botosani) medic, membră a Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor, 
autoarea romanelor: Înainte de cuvinte, Bărbații altor femei, 
Eu, străbunica mea; 
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16 
 

- Ziua Trupelor de Căi Ferate şi Transporturi Militare (România); 
- Ziua Internaţională a Toleranţei (UNESCO); 

 
- 115 ani de la nașterea pictoriței Nutzi ACONTZ (Popovici Ana, 

16 nov. 1894, Focșani - 19 dec. 1957, București), a absolvit 
Școala de Arte Frumoase din Iași, locul unde și-a defășurat 
cariera, s-a îndreptat cu predilecţie către peisaj (Vedere din Syra, 
Peisaj de coastă, Peisaj din Balcic,Peisaj dobrogean, În vie la Iaşi, 
Peisaj din Bucium), natură statică (Fructieră cu pere, Fructieră), 
florile (Trandafiri în pahar); 

 
- 95 de ani de la nașterea medicul Nicolae NICULESCU (16 nov. 

1924, Iași - 26 febr. 1985, Iaşi) profesor al Institutului de 
Medicină şi Farmacie din Iaşi, şef al Clinicii de Chirurgie 
infantilă şi Ortopedie a Spitalului de Pediatrie, primul director al 
Spitalului Clinic de copii din Iaşi; 

 
- 5 ani de la moartea psihologului româno-francez - Serge 

MOSCOVICI (Srul Herș Moscovici 14 iun. 1925, Brăila - 16 nov. 
2014, Paris) unul dintre principalii teoreticieni ai ecologiei 
politice și ai psihologiei sociale, director al Școlii de Studii 
Avansate în Științe Sociale (École des hautes études en sciences 
sociales) din Paris; 

 

17 
 

- Ziua Internaţională a Studenţilor; 
- Ziua Internaţională a copiilor născuți prematur; 

 
- 150 de ani de la inaugurarea Canalului Suez, care leagă Marea 

Mediterană de Marea Roşie (17 nov. 1869); 
 

- 120 de ani de la moartea arhitectului Ștefan EMILIAN (8 aug. 
1819, Bontida, jud. Cluj - 17 nov. 1899, Iași) matematician, 
profesor de desen și geografie descriptivă la Academia 
Mihăileană, a proiectat si realizat ca arhitect Institutul de 
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Anatomie din Iași, biserica lipovenească și biserica din satul 
Bosia; 

 
- 75 de ani de la moartea scriitoarei Magda ISANOS (17 apr. 1916, 

Iași - 17 nov. 1944, Bucureşti), poetă, formată sub influenţa 
cercului literar de la revista Însemnări ieşene, cu un singur 
volum a apărut în timpul vieţii, Poezii (1943), alte trei postum: 
Cântarea munţilor (1945), Ţara luminii (1946) şi Versuri 
(1964); 

 
- 30 de ani de la începutul demonstrațiilor studenților cehi din 

Praga, 17 nov. 1989, începutul „Revoluției de catifea” din 
Cehoslovacia, care au dus la căderea regimului communist; 

 

18 
 

- Ziua Europeană a Spectatorului; 
- Ziua naţională a LETONIEI; 
- Ziua Europeana Împotriva Abuzului de Antibiotice; 

 
- 155 de ani de la votarea stemei - orașului Bucureşti, în Consiliul 

Capitalei, pe 18 nov. 1864,,având ca element principal imaginea 
Sfântului Dimitrie Basarabov, desemnat patronul orașului, 
schimbată în vremea comunismului, a fost readoptată în 
varianta iniţială; 

 
- 140 de ani de la nașterea medicului chirurg Iacob IACOBOVICI 

(18 nov. 1879, sat Costești, jud. Botoșani - 29 oct. 1959, 
București) profesor la Facultatea de Medicină din Cluj și la cea 
din București, unul dintre fondatorii Facultății de Medicină din 
Cluj, a introdus în practică operația de rezecție concomitentă a 
coastei întâi și a nervului frenic, operație care îi poartă numele - 
„operația Iacobovici”; 

 
- 95 de ani de la nașterea scriitorului Iordan CHIMET (18 nov. 

1924, Galați - 23 mai 2006, București) asociat cu mișcarea 
artistică a suprarealismului românesc; 
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19 
 

- Ziua Cercetătorului şi Proiectantului (România); 
 

- 120 de ani de la nașterea istoricului Neculai ZAHARIA (19 nov. 
1899, Botoşani - 9 ian. 1984, Iaşi) membru al Societăţii A. D. 
Xenopol din Iaşi, unul dintre iniţiatorii cercetărilor arheologice 
de suprafaţă; 

 
- 100 de ani de la moartea scriitorului Alexandru VLAHUȚĂ (5 

sep. 1858, Pleșești, jud. Vaslui - 19 nov. 1919, București) autorul 
cunoscutului volum România Pitorească; 

 
- 105 de ani de la nașterea chimistului Vasile DIACONESCU (19 

nov. 1914, Oprişeni, jud. Suceava - 5 aug. 1996, Iaşi) primul 
profesor universitar de Tehnologia celulozei şi hârtiei de la 
Institutul Politehnic Gh. Asachi din Iaşi, unde a funcţionat în 
perioada 1939-1980, alături de academicianul Cristofor 
Simionescu, este considerat iniţiatorul şcolii ieşene în domeniu, 
a publicat monografia Tehnologia celulozei şi hârtiei (2 vol., 
1974-1976); 

 
- 80 de ani de la nașterea președintelui Emil CONSTANTINESCU 

(19 nov 1939, Tighina, Republica Moldova) geolog, președinte al 
României între anii 1996 și 2000, cadru didactic al Facultății de 
Geologie a Universității din București; 

 

20 
 

- Ziua Internaţională a Filosofiei (UNESCO); 
- Ziua Universală a Copiilor (UNESCO); 

 
- 185 de ani de la primul curs de Filosofie în limba română, ţinut 

de Eftimie Murgu la Academia Mihăileană din Iaşi, la 20 nov. 
1834; 

 
- 150 de ani de la nașterea istoricului Nerva HODOȘ (20 nov 

1869, Baia de Criș, jud. Hunedoara 14 nov. 1913, București) 
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istoric, unul dintre fondatorii bibliografiei româneşti; a 
desfăşurat o activitate rodnică pentru organizarea colecţiilor 
Bibliotecii Academie; 

 
- 145 de ani de la nașterea scriitorului Nicolae BATZARIA (20 

nov. 1874, Kruşovo, Macedonia – 28 ian.1952, București) 
prozator, publicist; autorul celebrului personaj Haplea; 

 
- 110 de ani de la înființarea primei Şcoli de pilotaj din România şi 

din sud-estul Europei, la Chitila, lângă Bucureşti, la 20 nov. 1909, 
din iniţiativa generalului Mihail Cerchez; 

 

21 
 

- Ziua Naţională împotriva Fumatului (a treia zi de joi a lunii 
noiembrie); 

- Ziua Mondială a Salutului (World Hello Day); 
- Ziua Mondială a Televiziunii (O.N.U.); 

 
- 325 de ani de la nașterea scriitorului francez VOLTAIRE 

(François-Marie Arouet, 21 nov. 1694, Paris - 30 mai 1778 
Paris) filosof al Iluminismului; 

 
- 235 de ani de la începutul reprimării armate a răscoalei ţărăneşti 

din Transilvania, de sub conducerea lui Horea, Cloşca şi Crişan, 
prin ordinul Împăratul Austriei Iosif al II-lea dat la 21 nov. 1784; 

 
- 175 de ani de la moartea scriitorului rus Ivan Andreevici 

KRÎLOV (13 feb. 1769, Moscova - 21 nov. 1844, Sankt 
Petersburg) cel mai cunoscut fabulist rus. Fabulele sale folosesc 
o limbă populară, presărată cu proverbe și zicători, făcându-l 
foarte iubit de copii; 

 
- 75 de ani de la nașterea juristului Valer DORNEANU (21 nov. 

1944, com. Corbu, jud. Harghita) președinte al Curții 
Constituționale a României (CCR) și al Camerei Deputaţilor, fost 
deputat de Iași în două legislaturi consecutive, între 2000 și 
2008; 
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- 150 de ani de la deschiderea cursurilor Facultăţii de medicină din 
Bucureşti (22.nov./4 dec.1869); 

 
- 150 de ani de la nașterea scriitorului francez André (Paul 

Guillame) GIDE (22 nov. 1869, Paris - 19 feb. 1951, Paris) . 
Premiul Nobel pentru Literatură în anul 1947; 

 
- 100 de ani de la nașterea muzicologului Romeo GHIRCOIAȘIU 

(22 nov. 1919, Cluj - 21 mar. 1995, Cluj) pianist, rector al 
Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj; 

 
- 100 de ani de la nașterea scriitorului Petru SFETCA (22 nov. 

1919, Lipova -12 nov. 1987, București) traducător al unor poeţi 
italieni moderni, precum Giuseppe Ungaretti, Umberto Saba, 
Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo;  

 
- 80 de ani de la moartea actriței Agatha BÂRSESCU (9 sep. 1861 

Bucureşti - 22 nov. 1939, Iaşi) cu succesele înregistrate pe mari 
scene din Europa şi America ca angajată la Deutches Theater 
din Berlin, la Burgtheater din Viena, la Hofburgtheater (Teatrul 
Curţii), care i-a acordat titlul de actriţă imperială, din 1923 s-a 
stabilit la Iaşi, unde a oficiat ca profesoară la Conservatorul de 
Artă Dramatică şi ca actriţă la Teatrul Naţional; 

 

23 
 

- Ziua Economiştilor (România); 
 

- 300 de ani de la moartea domnului fanariot Ioan A. 
MAVROCORDAT, (23 iul. 1684, Constantinopol - 23 nov. 1719, 
București) caimacam în Moldova după plecarea lui Dimitrie 
Cantemir în Rusia (7 oct. 1711 - 16 nov. 1711) și domn în Țara 
Românească(2 dec. 1716 - 6 mar. 1719), dragoman al Porții; 

 
- 150 de ani de la nașterea actorului Petre STURDZA (23 nov. 

1869, Iași - 4 ian. 1933, Pașcani, jud. Iași) unul dintre primii 



270 

actori de film: Țigăncușa de la iatac (1923) Ciuleandra 
(Verklungene Träume) 1930) profesor,întemeind,la Iași, un 
Conservator particular, în care s-au format mulţi dintre actorii 
generaţiei următoare; 

 
- 80 de ani de la nașterea filologului Zaharia SÂNGEORZAN (23 

nov. 1939, com. Feldru, jud. Bistriţa-Năsăud -28 nov. 2002, Iași) 
critic şi istoric literar, membru al Uniunii Scriitorilor din 
România, redactor la revista Cronica (1968-1989), autor al 
volumelor: Mihail Sadoveanu. Teme fundamentale 
(Bucureşti, Minerva, 1976), Pelerini români la Columna lui 
Traian (Bucureşti,Sport-Turism, 1979), Conversaţii critice 
(Cluj-Napoca, Dacia, 1980), Anotimpurile criticii (Bucureşti, 
Cartea Românească, 1983),Monahul de la Rohia răspunde la 
365 de întrebări incomode adresate de Zaharia Sângeorzan 
(Craiova, Literatorul, 1992). îngrijeşte ediţia Studii de 
literatură comparată de N. I. Popa; 

 
- 95 de ani de la nașterea inginerului textilist Ioan VLAD (23 nov. 

1924, Siliştea de Sus, jud. Maramureş, 29 dec. 1986, Iaşi) 
profesor şi cercetător la Facultatea de Textile a Institutului 
Politehnic Gh. Asachi din Iaşi; 

 

24 
 

- 180 de ani de la prima audiţie a simfoniei dramatice „Romeo şi 
Julieta”, de Hector BERLIOZ, dedicată lui Paganini şi cântată la 
Paris, pe 24 nov. 1839, sub bagheta compozitorului, cu o 
orchestră şi un cor ce reuneau 200 de interpreţi; 

 
- 155 de ani de la nașterea pictorului postimpresionist francez 

Henri de TOULOUSE-LAUTREC (24 nov. 1864, Albi - 9 sep. 
1901, Malromé/Gironde); 

 
- 140 de ani de la recunoaşterea independenţei României de către 

Italia, la 24 nov. 1879, care hotăra numirea unui ministru 
plenipotenţiar la Bucureşti; 
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- 90 de ani de la moartea omului politic francez Georges 
CLEMENCEAU (28 sep. 1841, Mouilleron-en-Pareds - 24 nov. 
1929, Paris) prim-ministru (1906-1909, 1917-1920); 
preşedinte al Conferinţei de pace de la Paris (1919-1920), unul 
dintre autorii Tratatului de pace de la Versailles, membru al 
Academiei Franceze; 

 
- 45 de ani de la moartea scriitoarei Nina FAÇON (5 aug. 1909, 

Ploiești - 24 nov. 1974, București) istoric literar şi eseistă, 
specialistă în limba şi literatura italiană, autoare de dicţionare, 
traduceri; 

 
- 25 de ani de la moartea regizorului Gheorghe VITANIDIS (1 oct. 

1929, Mangalia, jud. Constanța - 25 nov.1994, Atena) autor a 
unor filme precum: „Răutăciosul adolescent ” „Clipa”, „Ciprian 
Porumbescu”; 

 
- 20 de ani de la moartea istoricului Dan CERNOVODEANU (10 

oct. 1921, Ploieşti - 24 nov. 1999, Paris) specialist în heraldică şi 
genealogie, membru fondator al Institutul Român de Genealogie 
și Heraldică „Sever Zotta” din Iaşi, notă: unele surse dau ca dată a 
morţii 25 nov. 1999; 

 

25 
 

- Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva 
Femeilor; 

 
- 205 ani de la nașterea actorului Matei MILLO (25 nov. 1814, 

Stolniceni-Prăjescu, jud. Iaşi - 9 sep. 1896, Bucureşti) autor 
dramatic, regizor, profesor, conducător de trupă şi director de 
teatru, a reuşit amenajarea Teatrului cel Mare de la Copou, a 
scris şi comedii de satiră politică: Millo mort, Millo viu (1876), 
Haine vechi şi zdrenţe politice (1876), Chiriţa de la expoziţia 
de la Viena, notă: unele surse dau ca dată a nașterii 24 nov. 
1814; 

 
- 20 de ani de la moartea istoricului și geografului Alexandru 
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CIORĂNESCU (15 nov. 1911, Moroeni, jud. Dambovita - 25 nov. 
1999, Tenerife, Spania) o stradă din orașul Santa Cruz din 
Tenerife îi poartă numele, pentru contribuția sa în cunoaștera 
zonei; 

 
- 10 de ani de la moartea lingvistului Theodor HRISTEA (1 mai 

1930, Drănic, jud. Dolj - 25 nov 2009, București) cu lucrări 
fundamentale în domeniul lexicologiei şi etimologie, apărute la 
Institutul de Lingvistică din Bucureşti, sub egida Academiei 
Române; 

 

26 
 

- 110 ani de la nașterea dramaturgului Eugen IONESCU (13/26 
nov. 1909, Slatina - 28 mar. 1994, Paris) membru al Academiei 
Franceze, întemeietorul teatrului absurdului; 

 
- 100 de ani de la nașterea scriitorului american de literatură 

științifico-fantastică Frederik George POHL Jr (26 nov. 1919, 
New York - 2 sep. 2013, Palatine) editor și fan, a câștigat 
National Book Award în 1980 cu romanul Jem. Alte romane 
cunoscute sunt The Space Merchants și Poarta; 

 
- 90 de ani de la nașterea criticului Ion VLAD (26 nov. 1929, 

Archiud, jud. Bistriţa-Năsăud) istoricului literar, profesor la 
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj, Facultatea de Filologie, Şef al 
Catedrei de literatură română comparată şi teorie literară, autor 
al unor volume precum: Între analiză şi sinteză. Repere de 
metodologie literară, Descoperirea operei, Povestirea - 
destinul unei structuri epice, Concepte şi alternative ale 
lecturii, Romanul românesc contemporan; 

 

27 
 

- 135 de ani de la nașterea scriitorului Vasile VOICULESCU (27 
nov. 1884, Pârscov, Buzău - 26 apr. 1963, București) medic, 
poet, prozator şi publicist; 
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- 95 de ani de la nașterea scriitoarei Nina CASSIAN (27 nov. 1924, 
Galați - 14 apr. 2014, New York, S.U.A.) poetă cu perioade 
prolecultiste și suprarealiste; 

 
- 80 de ani de la moartea medicului Alexandru SLĂTINEANU (5 

ian. 1873, Bucureșt - 27 nov. 1939, Iași) membru al Academiei 
de Ştiinţe Medicale din România, unul dintre întemeietorii şcolii 
de igienă şi epidemiologie din România, profesor de 
bacteriologie la Facultatea de Medicină din Iaşi, a avut un rol 
important în combaterea tifosului exantematic din Moldova 
anilor 1917-1918; 

 
- 80 de ani de la nașterea criticului Nicolae MANOLESCU (Nicolae 

Apolzan, 27 nov. 1939, Rîmnicu Vîlcea) istoric literar, eseist şi 
jurnalist, președinte al Uniunii Scriitorilor din România, 
Ambasador al României la UNESCO, membru al Academiei; 

 

28 
 

- Ziua Bucovinei; 
 

- 230 de ani de la prima sărbătorire a THANKSGIVING DAY („Ziua 
Recunoştinţei”, proclamată de George Washington, 3 oct. 1789, 
sărbătoare anuală, în care se mulţumeşte pentru bogăţia 
recoltei din acel an, din 1863 președintele american Abraham 
Lincoln a fixat sărbătorirea în a patra zi de joi din luna 
noiembrie; 

 
- 150 de ani de atestare documentară a Colegiul Național „Petru 

Rareș” din Piatra-Neamț; 
 

- 145 de ani de la nașterea prozatorului Jean BART, (Eugeniu P. 
BOTEZ, 28 nov. 1874, Burdujeni, jud. Suceava - 12 mai 1933, 
Sulina, jud. Tulcea) format spiritual în atmosfera revistei 
Contemporanul din Iaşi, semnând cu pseudonimul Jean Bart, 
după numele celebrului corsar francez din timpul lui Ludovic al 
XIV-lea, cel dintâi dintre scriitorii români care a ales ca temă 
marea, punând bazele unei literaturi închinate vieţii pe mare şi 
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marinarilor, încununată cu apariţia romanului Europolis 
(1933); 

 
- 115 ani de la nașterea inginerului Nicolae APOSTOLESCU (28 

nov. 1904, Turnu Severin - 3 nov. 1967, Iaşi). profesor la 
Institutul Politehnic Gh. Asachi, Facultatea de Construcţii, din 
1949, până la sfârşitul vieţii; 

 
- 30 de ani de la moartea teologului Arsenie BOCA (29 sep. 1910, 

Vața de Sus, jud. Hunedoara - 28 nov. 1989, Sinaia), părinte 
ieromonah, și iconar ortodox, stareț la Mănăstirea Brâncoveanu 
de la Sâmbăta de Sus și la Mănăstirea Prislop (unde este 
înmormântat); 

 

29 
 

- Ziua Internaţională de Solidaritate cu Poporul Palestinian; 
 

- 115 ani de la nașterea pedagogului Nicolae C. ENESCU (29 nov. 
1894, Suharău, jud. Botoşani - 8 aug. 1971, Iaşi). profesor 
emerit de pedagogie la Şcoala Normală V. Lupu din Iaşi, 
acercetător în domeniul pedagogiei şi al istoriei învăţământului; 

 
- 95 de ani de la moartea muzicianului italian Giacomo PUCCINI 

(22 dec. 1858, Lucca, Italia - 29 nov. 1924, Bruxelles, Belgia) 
compozitor al operelor : „Tosca”, „La Boheme”, „Madame 
Butterfly”, „Turandot”; 

 
- 70 de ani de la nașterea scriitorului Gheorghe HIBOVSCHI (29 

nov.1949, Dumbrava Roșie jud. Neamț) membru al Uniunii 
Scriitorilor din România, Filiala Iaşi, profesor la Școala de Arte 
din Piatra Neamț, coordonator și regizor al Teatrului Tandem; 

 
- 60 de ani de la moartea preotului Vasile GHEORGHIU (16 iun. 

1872, Câmpulung Moldovenesc – 29 nov. 1959, Cut, jud. Neamț), 
profesor de teologie cu studii de specializare la Facultățile de 
Teologie Romano-Catolică și Protestantă din Viena, Bonn, 
Breslau și Leipzig (1897-1899), titular (1909) la Catedra de 
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Studiu Biblic și Exegeza Noului Testament de la Facultatea de 
Teologie din Cernăuți, decan al Facultății, redactor și director al 
revistei „Candela”; 

 
- 30 de ani de la moartea creatorului de filme de desen animat Ion 

POPESCU-GOPO (1 mai 1923, București - 29 nov. 1989, 
București) regizor, creatorul personajului „omulețul lui Gopo”, 
cu care a câștigat, în 1957, premiul "Palme d'or" la Festivalul 
Internațional de Film de la Cannes, Franța, cu filmul de scurt 
metraj Scurtă istorie; 

 

30 
 

- (†) Ziua Sfântului Andrei; 
- Ziua Românilor de Pretutindeni; 
- Ziua Naţională a SCOŢIEI, parte a Regatului Unit al Marii 

Britanii şi Irlandei de Nord; 
 

- 795 de ani de la Prima menţiune documentară a orașului Orăştie, 
30 nov. 1224, într-un document semnat de regele Andrei al II-lea 
al Ungariei (1205-1235), care confirma înnoirea privilegiilor 
acordate saşilor stabiliţi în zonă și recunoştea prezenţa aici a 
unei populaţii autohtone româneşti; 

 
- 160 de ani de la deschiderea Şcolii de chirurgie din Iaşi,30 nov. 

1859, prima şcoală medicală cu caracter universitar deschisă în 
ţara noastră, cu predare în limba română, precursoare directă a 
Facultăţii de Medicină din Iaşi, realizată cu sprijinul 
domnitorului Al. I. Cuza în localul Academiei Mihăilene; 

 
- 145 de ani de la nașterea politicianului britanic Sir Winston 

CHURCHILL (Leonard Spencer 30 nov. 1874 - 24 ian. 1965, 
Londra) prim-ministru al Regatului Unit în Al Doilea Război 
Mondial, istoric, scriitor, laureat al Premiului Nobel pentru 
Literatură, 1953; 
 

- 175 de ani de la nașterea matematicianului Constantin 
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CLIMESCU (30 nov. 1844, Bacău - 6 aug. 1926, Iaşi) membru al 
Academiei, între 1871-1909 a funcţionat ca profesor la catedra 
de Geometrie analitică şi Trigonometrie sferică la Facultatea de 
Ştiinţe a Universităţii din Iaşi, membru fondator şi principalul 
susţinător al revistei Recreaţii ştiinţifice (1883) şi membru la 
Gazeta matematică decan al Facultăţii de Ştiinţe, iar din 1901 
până în 1907, rector al Universităţii ieşene; 

 
- 145 de ani de la nașterea criticului literar Paul ZARIFOPOL (30 

nov. 1874, Iaşi - 1 mai 1934, Bucureşti) editor al Operei lui I.L. 
Caragiale (din care a îngrijit doar trei volume, 1930-1932) a 
întemeiat, în 1934, Revista fundaţiilor regale; 

 
- 85 de ani de la moartea poetului Cincinat PAVELESCU (2 nov. 

1872, București - 30 nov. 1934, Brașov) epigramist, autor de 
romanțe, lieduri, cantilene, serenade și madrigaluri; 
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DECEMBRIE 
1 
 

- Ziua Naţională a României; 
- Ziua Mondială de Luptă împotriva maladiei SIDA; 

 
- 140 de ani de la cursul inaugural de anatomie, ținut la Iaşi, de 

chirurgul dr. Leon SCULLY, momentul de înfiinţare a 
Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 
(1/13 dec. 1879); 

 
- 135 de ani de la premiera, la Teatrul Naţional din Iaşi, a piesei 

„Boieri şi ciocoi” de Vasile ALECSANDRI (1/13 dec. 1884); 
 

- 100 de ani de la deschiderea, la Teatrul din Cluj-Napoca, a 
primei stagiuni în limba română cu spectacolele Se face ziuă şi 
Poemul Unirii de Zaharia Bârsan, primul director al teatrului; 

 
- 85 de ani de la nașterea poetei Florența ALBU (1 dec. 1934, Floroaica, 

jud. Călăraşi - 3 feb. 2000, București) autoarea al mai multor volume 
de versuri precum: Petrecere, Austru, Scara ce nu duce nicăieri; 

 
- 85 de ani de la nașterea actorului Ștefan RADOF (1 dec. 1934, 

Buftea, jud. Ilfov – 28 mar. 2012, București) poet, autor al mai 
multor volume de versuri precum (“Casca de foc”, “Iris”, “Statui 
în iarbă”, “Şoimul în iarnă”, “Efectul de seră”; 

 
- 85 de ani de la nașterea scriitorului Platon PARDĂU (1 dec. 1934, 

Vatra Dornei, jud. Suceva – 12 apr. 2002, Bucureşti) autor al mai 
multor volume de versuri precum: „Arbori de rezonanţă”, 
„Monolog”, „Acasă”; 

 
- 70 de ani de la înfiinţarea Orchestrei Populare Radio, fondator, 

dirijor și prim-solist violonistul Ion LUCA-BĂNĂȚEANU (1 dec. 
1949); 

 
- 25 de ani de la moartea muzicianului Mircea CHIRIAC (19 mai 1919, 

București - 1 dec. 1994, Bucureşti) compozitor, profesor și folclorist; 
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2 
 

- Ziua Internaţională pentru Abolirea Sclaviei; 
 

- 215 ani de la încoronarea lui NAPOLEON I Bonaparte ca 
împărat al Franței. (1804-1815) de către Papa Pius al VII-lea, la 
2 dec. 1804, la Catedrala Notre Dame din Paris; 

 
- 150 de ani de la naşterea pictorului neoimpresionist francez 

Georges SEURAT (2 dec. 1859, Paris - 29 mar. 1891, Paris); 
 

- 75 de ani de la moartea scriitorului italian Filippo Tommaso 
MARINETTI (22 dec. 1876, Alexandria, Egipt - 2 dec. 1944, 
Bellagio) poet, principalul teoretician şi al futurismului; 

 

3 
 

- Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi; 
 

- 155 de ani de la legiferarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe 
Române (Decretul organic pentru înființarea unei autorități 
centrale pentru afacerile religiei române, promulgat de Al. I. 
CUZA la 3 dec. 1864); 

 
- 140 de ani de la nașterea matematicianului Alexandru MYLLER 

(3 dec.1879, Bucureşti - 4 iul. 1965, Iaşi) profesor de geometrie 
analitică la Universitatea din Iaşi, unde pune bazele Seminarului 
Matematic, care astăzi îi poartă numele, membru al Academiei şi 
Doctor Honoris Causa al Universităţii Humboldt din Berlin;  

 
- 125 de ani de la moartea scriitorului britanic Robert Louis 

STEVENSON (13 nov. 1850, Edinburg, Scoția - 3 dec. 1894, Apia, 
Samoa) reprezentant al neoromantismului, cunoscut pentru 
cărțile sale: Treasure Island (Insula comorii) și The Strange 
Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Straniul caz al doctorului 
Jekyll si al domnului Hyde; 

 
- 100 de ani de la moartea pictorului francez Pierre – Auguste 
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RENOIR (25 feb. 1841, la Limoges – 3 dec. 1919 Cagnes-sur-
Mer ) unul dintre inițiatorii curentului impresionist; 

 
- 75 de ani de la moartea anglicistului Petre GRIMM (10 /22 feb. 

1881, București - 3 dec. 1944, Sibiu) istoric literar şi traducător, 
fondatorul catedrei de engleză a Universităţii din Cluj, autor al 
unor cercetări importante privind relaţiile culturale româno-
engleze; 

 
- 65 de ani de la moartea actriței Maria VENTURA (13 iul. 1886, 

Bucureşti - 3 dec.1954, Paris) cu un succes european, societară a 
Comediei Franceze din 1922, directoare a unui teatru 
bucureştean care i-a purtat numele;  

 

4 
 

- 340 de ani de la moartea filozofului britanic Thomas HOBBES (5 
apr. 1588, Wiltshire - 4 dec. 1679, Derbyshire) cunoscut pentru 
tratatul său Leviatanul (1651); 

 
- 110 de ani de la nașterea geografului Ion GUGIUMAN (4 dec. 

1909, Huşi - 30 nov. 1990, Iaşi), decan al Facultăţii de Biologie-
Geografie şi director al Staţiunii de Cercetări Biologice, 
Geografice şi Geologice “Stejarul”, înfiinţată de Universitatea din 
Iaşi la Pângăraţi – Neamţ; 

 
- 100 de ani de la moartea institutoarei Maria BUŢUREANU (31 

mar. 1872, Roşcani, jud. Iaşi - 4 dec. 1919, Iaşi) militantă pentru 
emanciparea femeii, autoare de publicații și cursuri; 

 

5 
 

- Ziua Mondială a Solului; 
- Ziua Internaţională a Voluntarilor; 

 
- 155 de ani de la promulgarea de către Al. I. CUZA a Legii asupra 

instrucţiunii, la 5/17dec. 1864, prin care învăţământul era 
organizat în mod unitar în întreaga ţară, pe ani de studiu 
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(primar – de patru ani; secundar – de şapte ani; universitar – de 
trei ani), obligativitatea şi gratuitatea învăţământului primar 
pentru ambele sexe, intrată în vigoare în 1865; 

 
- 160 de ani de la nașterea scriitorului Nicolae PETRAȘCU (5/17 

dec. 1859, Tecuci - 24 mai 1944, București) diplomat, 
memorialist, publicist, istoric și critic de artă, a publicat în 
revista Convorbiri literare; 

 
- 45 de ani de la moartea scriitorului Zaharia STANCU (5 oct. 

1902, Salcia, jud. Teleorman - 5 dec. 1974, București) director de 
teatru, academician, laureat al Premiului Herder, autor al unor 
romane precum: "Desculţ", "Pădurea nebună"; 

 

6 
 

- (†)Sărbătoarea Sf. Ierarh Nicolae, calendarul creștin ortodox, 
romano și greco-catolic; 

- Ziua Naţională a Republicii FINLANDA; 
- Ziua Internaţională a Voluntarilor în Slujba Dezvoltării; 

 
- 485 de ani de la fondarea oraşul San Francisco de Quito, de 

conchistadorii Sebastián de Belalcázar și Diego de Almagro, 
actuala capitală a statului Ecuador (6 dec. 1534); 

 
- 155 de ani de la prima sesiune a Corpului Ponderator, redenumit 

ulterior SENAT (6 dec.1864), ca parte a Sistemului parlamentar 
bicameral care a fost instituit în România la data de 
3/15.VII.1864, prin promulgarea „Statutului dezvoltător al 
Convenţiei de la Paris” de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza; 

 
- 35 de ani de la moartea scriitoarei Valeria BOICULESI, (12 iun. 

1919, Andrieşeni, jud. Iaşi - 6 dec. 1984, Bucureşti) afirmată în 
domeniul literaturii pentru copii şi tineret; 
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7 
 

- Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile; 
 

- 235 de ani de la înfrângerea, de către armata habsburgică, 
arezistenţei ţăranilor răsculaţi din Transilvania, conduşi de 
Horea, Cloşca şi Crişan (7 dec. 1784); 

 
- 135 de ani de la nașterea omului politic dr. Petru GROZA, (7 

dec.1884, Hunedoara – 7 ian.1958, București) jurist prim-
ministru al guvernului pro-sovietic format la 6 martie 1945, 
preşedinte al Prezidiului Marii Adunări Naţionale – şeful statului 
(1952-1958); 

 
- 125 de ani de la nașterea dramaturgului Ion LUCA (7 dec. 1894, 

Roman, jud. Neamț - 1 feb. 1972, Vatra Dornei, jud. Suceava) 
absolvent al seminarul ui "Veniamin Costache" și al Facultății de 
Drept din Iași, autor a peste 40 de piese, unele dintre ele jucate 
de teatre din București, Iași și Cluj;  

 
- 80 de ani de la nașterea istoricului Nicolae EDROIU (7 dec. 1939 

Olteni - 10 ian. 2018, Cluj-Napoca) academician, director al 
Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române din 
Cluj-Napoca; 

 

8 
 

- Ziua Constituţiei României; 
 

- 155 de ani de la moartea matematicianului britanic George 
BOOLE (2 nov. 1815, Lincoln -8 dec. 1864, Ballintemple) 
creatorul logicii matematice moderne, algebra booleenă, care stă 
la baza informaticii și a realizării computerului; 

 
- 115 ani de la semnarea de câtre România, la Haga, alături de alte 

24 de state, a „Convenția internațională asupra regimului 
vaselor Crucii Roșii pe timp de război” (8 dec. 1904); 
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- 20 de ani de la moartea istoricului Aurel LOGHIN (3 sep. 1926, 
Fălticeni, jud. Suceava - 8 dec. 1999, Iaşi) specialist în istoria 
contemporană a României, prodecan la Facultatea de Istorie și 
prorector al Universităţii „Al. I. Cuza”; 

 

9 
 

- Ziua Internaţională împotriva Corupţiei; 
 

- 175 de ani de la pledoariei episcopului unit Inochentie MICU, 
ținută la Roma, pentru cauza românilor din Transilvania (9 dec. 
1744); 

 
- 165 de ani de la moartea scriitorului portughez Almeida 

GARRETT (4 feb. 1799, Porto – 9 dec. 1854, Lisabona) poet, 
dramaturg, romancier, iniţiatorul romantismului în Portugalia; 

 
- 125 de ani de la intrarea în exploatare a primei linie de tramvai 

electric din Bucureşti, de la Cotroceni la Obor (9/21 dec. 1894); 
 

10 
 

- Ziua Internaţională a Drepturilor Omului; 
- Ceremonia anuală de înmânare a Premiilor Nobel; 

  
- 830 de ani de la moartea filozofului arab AVERROES (14 apr. 

1126, Cordoba, Spania – 10 dec. 1189, Marrakech, Maroc) 
medic, teolog și expert în jurisprudența islamică, Notă, unele 
surse indică decesul în 10 dec. 1188; 

 
- 630 de ani de la semnarea Tratatului de alianță de la Radom, 

dintre domnitorul Mircea cel Bătrân și regele Poloniei, 
Wladislaw Iagello, 10 dec. 1389, cu scopul de a face faţă 
împreună intenţiilor regelui maghiar Sigismund de Luxemburg 
(1387-1437); 

 
- 135 de ani de la nașterea inginerului Nicolae MALAXA (10/23 

dec. 1884, Huși, jud. Vaslui - 1965, New Jersey) unul din cei mai 
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importanți industrialiști ai României interbelice; 
 
 

- 100 de ani de la nașterea muzicianului Sile (Vasile) DINICU (10 
dec. 1919, Bacău - 7 ian. 1993, București) compozitor, pianist şi 
orchestrator, dirijor al Orchestrei Radiodifuziunii Române 
(ulterior a Radio-Televiziunii Române); 

 
- 85 de ani de la nașterea actriței Leopoldina BĂLĂNUȚĂ (10 dec. 

1934, Păulești, jud. Vrancea - 15 oct. 1998, București) cu 
numeroase prezențe pe scenă, în film și televiziune; 

 
- 65 de ani de la nașterea scriitorului Cristian TEODORESCU (10 

dec. 1954, Medgidia, jud. Constanța) prozator, eseist, laureat al 
Premiului pentru literatură al Ziarului de Iași pe anul 2009, și al 
Premiului pentru Proză al Uniunii Scriitorilor din România; 

 
- 45 de ani de la decernarea Premiului Nobel pentru medicină 

avantului român George Emil PALADE (Stockholm, 10 dec. 
1974); 

 

11 
 

- Ziua Internaţională a Tangoului; 
- Ziua Internaţională a Muntelui; 

 
- 105 ani de la nașterea pictorului german suprarealist Felix 

NUSSBAUM (11 decembrie 1904, Osnabrück – 2 august 1944, 
Berlin ); 

 
- 30 de ani de la moartea filosofului Octavian VUIA (31 aug., 1914 

Budapesta - 11 dec., 1989 Freiburg ) eeseist, memorialist, 
fondator, împreună cu Mircea Eliade, Emil Cioran și Horia 
Stamate a Centrului român de studii de la Paris (1949), 
director al departamentului românesc al postului de radio 
Europa Liberă; 
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12 
 

- 130 de ani de la moartea poetului englez Robert BROWNING (7 
mai 1812, Londra - 12 dec. 1889, Veneția) o importantă 
personalitate a poeziei victoriene; 

 
- 90 de ani de la moartea scriitorului Ioan RUSSU-ŞIRIANU (22 

iun. 1864, Şiria, jud. Arad - 12 dec. 1909, Bucureşti), ziarist,, 
director al ziarului „Tribuna”, deputat în Dieta ungară; 

 
- 80 de ani de la nașterea scriitorului Tudor OCTAVIAN (12 dec. 

1939, Brăila) absolvent al Liceului Militar " Stefan cel Mare" din 
Iași; 

 
- 30 de ani de la moartea chimistului Ioan ZUGRĂVESCU (29 mai 

1910, Iași - 12 dec. 1989, Iași) profesor universitar, membru al 
Academie, cunoscut în special pentru contribuțiile sale la chimia 
heterociclurilor, Doctor Honoris Causa al Universităţii din 
Nantes; 

 

13 
 

- Ziua Tipografilor (România); 
- Ziua Etniei Tătare (România); 

 
- 235 de ani de la moartea scriitorului britanic Samuel JOHNSON 

(18 sept. 1709, Lichfield - 13 dec. 1784, Londra) editor al 
operelor lui Shakespeare; 

 
- 90 de ani de la nașterea actorului canadian Arthur Christopher 

Orme PLUMMER (13 dec. 1929, Toronto) prezent în filme, 
teatru și televiziune, cel mai în vârstă actor care a câștigat 
Premiul Oscar, în 2012;  

 

14 
 

- 130 de ani de la moartea generalului Gheorghe Adrian 
ANDREESCU (1820 – 14 dec. 1889, București) ministru de 
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război și membru al Academie, comandant și profesor de artă 
militară la Școala Militară de Ofițeri din Iași; notă: unele surse 
menţionează ca dată a morţii 15 oct. 1889; 

 
- 95 ani de la nașterea medicului Ioan LUNGU (14 dec. 1924, 

Fântâna Mare, jud.Suceava - 21 mar. 1988, Iași) specialist î̂n 
gastroenterologie, profesor la Institutul de Medicină şi Farmacie 
Iași, medic primar la Clinica a II-a Medicală a Spitalului 
Sf.Spiridon; 

 
- 30 de ani de la moartea fizicianului rus Andrei SAHAROV (21 

mai 1921, Moscova - 14 dec. 1989, Moscova) laureat al 
Premiului Nobel pentru Pace, 1975; 

 

15 
 

- Ziua Internaţională a ceaiului; 
 

- 145 ani de la moartea medicului și botanistului Iosef SABO 
(mar.1803, Bogata, jud. Mureș - 15 dec. 1874, Iași) stabilit la 
Iași din 1829, farmacist, doctor în medicină, pasionat botanist şi 
neobosit cercetător al florei Moldovei, membru al Academiei, 
subchirurg la Spitalul Militar din Iaşi, a elaborat volumele Flora 
Moldavica (1841) şi Flora judeţului Iaşi, rămase în manuscris; 

 
- 100 de ani de la nașterea inginerului chimist Ion CURIEVICI (15 

dec. 1919, Plugari, jud. Iaşi - 11 sep. 1984, Constanţa), decan al 
Facultăţii de Chimie şi Inginerie chimică din Iași; 

 
- 80 de ani de la premiera filmului "Pe aripile vântului", 15 dec. 

1939, Atlanta, Georgia, în regia lui Victor Fleming, avându–i ca 
protagonişti pe Vivien Leigh şi Clark Gable, ecranizarea romanul 
Gone with the Wind (Pe aripile vântului) a scriitoarei 
americane Margaret MITCHELL, unul dintre cele mai vizionate 
filme din istoria cinematografiei mondiale, recompensat cu zece 
premii Oscar; 
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16 
 

- 160 de ani de la nașterea teologului Vasile TARNAVSCHI (16 dec. 
1859, Mihoveni-Suceava - 4 feb. 1945, Bucureşti), profesor 
universitar la Cernăuţi, la catedra de studiul Vechiului Testament 
şi Limbă ebraică., director şi redactor al revistei „Candela” 
(1923-1932) şi preşedinte al Asociaţiei Clerului din Bucovina 
1923-1924); 

 
- 160 de ani de la moartea scriitorului german Wilhelm Carl 

GRIMM (24 febr. 1786, Hanau - 16 dec. 1859, Berlin) filolog, co-
autor, împreună cu fratele său Jacob Grimm al Dicționarului 
limbii germane, precum și al unor celebre culegeri de povești, 
inspirate din motive populare germane; 

 
- 155 de ani de la promulgarea de către Al. I. CUZA a CODULUI 

CIVIL, alcătuit după modelul Codului napoleonian şi al Codului 
civil italian, dar păstrând şi unele prevederi ale vechiului drept 
românesc, intrat în vigoare la 1 dec. 1865; 

 
- 115 ani de la nașterea meteorologului Mircea HEROVEANU (16 

dec. 1904, Iași - 5 iun. 1960, București) a organizat și condus 
Centrul meteorologic Băneasa; 

 
- 65 de ani de la nașterea scriitorului Emil IORDACHE (16 dec. 

1954, Climăuți jud. Suceava - 11 oct. 2005, Iași) critic și istoric 
literar, eseist, traducător, profesor la Facultatea de Litere din Iași, 
și șef al Catedrei de slavistică Petru Caraman, autorul volumelor: 
Semiotica traducerii poetice (Junimea, 2003), Carte către 
Serghei Esenin (Timpul, 1995), Evadări din Zoorlanda 
(Moldova, 1998), Serghei Esenin. Omul și poetul (Junimea, 
1998), Literatura orizontală (Timpul, 1998), a tradus din 
Pușkin, Gogol, Tolstoi, Dostoievski, la Bulgakov, Platonov, Daniil 
Harms; 
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17 
 

- 270 de ani de la naşterea compozitorului Italian Domenico 
CIMAROSA (17 dec. 1749, Aversa - 11 ian. 1801, Veneția); 

 
- 80 de ani de la înscăunarea, în Catedrala Mitropolitană din Iași, la 

17 dec. 1939, ca mitropolit al Moldovei a teologului Irineu 
MIHĂLCESCU, (Ioan Mihălcescu, 24 iul. 1874, Pătârlagele, jud. 
Buzău - 5 apr. 1948, Mănăstirea Agapia) a păstorit la Iași până la 
16 august 1947, când s-a retras din scaun în urma presiunilor 
exercitate de puterea comunistă; 

 
- 75 de ani de la moartea arheologului Ioan ANDRIEŞESCU, (2 

mai 1888, Iaşi - 17 dec. 1944, Bucureşti) academician, ctitorul 
preistoriei din România, organizatorul primelor catedre 
universitare de profil la Iaşi şi Bucureşti, director al Muzeului 
naţional de Antichităţi; 

 

18 
 

- Ziua Minorităţilor Naţionale (România); 
 

- 165 de ani de la nașterea scriitorului Ioan NĂDEJDE (18 dec. 
1854, Tecuci - 29 dec. 1928, București) publicist și traducător, 
profesor la Universitatea din Iași, demis pentru ideile sale 
socialiste, editor al revistelor: Contemporanul, Revista socială 
şi Critica socială; 

 
- 140 de ani de la naşterea pictorului elveţian Paul KLEE (18 dec. 

1879, Berna - 29 iunie 1940, Muralto) membru al grupărilor 
avangardiste germane Bauhaus; 

 
- 75 de ani de la începerea operațiunile Armatei a 4-a Române, 

alături de forțele sovietice, pe teritoriul Cehoslovaciei (18 dec. 
1944) în cel de al II-lea Război Mondial; 

 
- 30 de ani de la moartea scriitorului Franz LIEBHARD (Robert 

Reiter, 6 iun. 1899, Timișoara - 18 dec. 1989, Timișoara) 
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traducător și poet de limbă română, maghiară și germană; 
 

19 
 

- 100 de ani de la alegerea arhiereului Miron CRISTEA ca 
mitropolit primat al României, cea mai înaltă funcţie ecleziastică 
(19 dec. 1919), primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române 
(1925-1939), prim-ministru al României (1938-1939); 

 
- 30 de ani de la moartea scriitorului Alexandru MITRU (6 nov. 

1914, Craiova - 19 dec. 1989, Ducurești) traducător, foarte 
popular pentru volume precum: „Legendele Olimpului”, 
„Căciula fermecată” „Povești despre Păcală și Tăndală”; 

 
- 30 de ani de la moartea medicului Vasile DOBROVICI (29 dec. 

1904, Godineștii de Jos, Bacău - 19 dec. 1989, Iași) profesor de 
obstetrică și ginecologie la Facultatea de Medicină din Iași, 
director al spitalului „Maternitatea” din Iași; 

 
- 20 de ani de la moartea medicului Gheorghe LUPAŞCU (7 apr. 

1922, Griviţa, jud. Galaţi - 18 dec. 1999, Iaşi), profesor de 
obstetrică și ginecologie la Facultatea de Medicină din Iași, medic 
la Clinica de Obstetrică şi Ginecologie de la Spitalul C.I. Parhon şi 
la Maternitatea Cuza Vodă; 

 

20 
 

- 140 de ani de la nașterea omului politic Ion Gheorghe DUCA 
(20 dec. 1879, Bucureşti - 29 dec. 1933, Sinaia), jurist, ministru, 
preşedinte al PNL şi preşedinte al Consiliului de Miniştri, unul 
dintre teoreticienii liberalismului românesc; 

 
- 100 de ani de la nașterea inginerului electrotehnic Dumitru 

BĂRBULESCU (20 dec. 1919, Iaşi - 11 mai 1995, Iaşi) decan al 
Facultății de Electrotehnică Iași, inventator în domeniul 
aparatelor de măsură; 

 
- 85 de ani de la naşterea sculptorului George APOSTU (20 
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dec.1934, Tecuci – 30 oct.1986, Paris) cu numeroase expoziții și 
premii internaționale; 

   
- 75 ani de la moartea istoricului literar Nicolae CARTOJAN (4 

dec. 1883, Călugăreni, jud. Giurgiu - 20 dec. 1944, București) 
profesor universitar, academician, specialist în literatura 
română veche; 

 

21 
 

- 140 de ani de la naşterea liderului sovietic Iosif Vissarionovici 
STALIN (21 dec. 1879, Gori, Georgia – 5 mar. 1953, Moscova) 
secretar general al partidului Comunist din Uniunea Republicilor 
Sovietice (URSS) din 1922; 

 
- 85 de ani de la naşterea filosofului Denis BUICAN (21dec. 1934, 

București) biolog, stabilit la Paris din 1969, premiat de Academia 
Franceză; 

 
- 50 ani de la moartea fizicianului Alexandru S. SANIELEVICI (25 

mai 1899, București - 21 dec. 1969, București) membru al 
Academiei, cu studii în domeniul nuclear; 

 
- 40 de ani de la moartea filologului Dumitru GAFIŢANU (15 oct. 

1896, Hliştea-Vârnav, jud. Botoşani - 21 dec. 1979, Iaşi) profesor 
de limba română la Seminarul Veniamin Costache şi Liceul 
Naţional din Iaşi, conferenţiar la Catedra de limba română a 
Facultăţii de Filologie a Universităţii Al. I. Cuza; 

 
- 30 de ani de la începutul Revoluției în București, liderul comunist 

Nicolae Ceaușescu convoca un miting de susținere, unde avea să 
fie huiduit; 
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22 
 

- HANUKA Sărbătoarea luminilor, în comunitățile evreiești, 
durează opt seri, 22-29 dec.; 

 
- 380 de ani de la naşterea dramaturgului francez Jean RACINE 

(22 dec. 1639, La Ferté-Milon - 21 apr. 1699, Paris) autor al 
seriei de tragedii : Andromaca, Britannicus, Bérénice, Bajazet, 
Fedra, Mithridate; 

 
- 170 de ani de la anularea, în ultimul moment, a execuției 

scriitorului rus Fiodor DOSTOIEVSKI (22 dec. 1849); 
 

- 150 de ani de la nașterea arhitectului Nicolae GHICA-BUDEȘTI 
(22 dec. 1869, Iași - 16 dec. 1943, București) promotor al stilului 
neoromânesc în arhitectură, membru al Academiei Române și al 
Comisiei monumentelor, a proiectat, printre altele : Biserica 
Copou din Iași și Mausoleul lui Vasile Alecsandri din Mircești; 

 
- 125 de ani de la nașterea muzicianului Mihail ANDRICU (22 dec. 

1894 – 4 feb. 1974) academician, unul dintre ctitorii muzicii 
simfonice şi de cameră din România, distins cu Premiul de 
compoziţie "George Enescu", Premiul "Robert Cremer", Marele 
Premiu Naţional pentru Compoziţie al Academiei Românie; 

 
- 30 de ani de la moartea botanistului Constantin DOBRESCU (1 

aug. 1912, Gura Sărăţii-Merei, jud. Buzău -22 dec. 1989, Iaşi) 
profesor la Facultatea de Ştiinţe Naturale a Universităţii Al. I. 
Cuza şi director al Grădinii Botanice din Iaşi (1961-1963), 
preşedinte al Filialei Iaşi a Societăţii de Ştiinţe Biologice; 

 
- 30 de ani de la înlăturarea Regimul comunist român printr-o 

revoltă populară la care se asociază şi armata (22 dec. 1989); 
 

- 30 de ani de la moartea dramaturgului şi prozatorului irlandez 
Samuel BECKETT (13 apr. 1906, Dublin - 22 dec. 1989, Paris) 
laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe 1969; 
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- 30 de ani de la deschiderea Porții BRANDENBURG din Berlin, 
simbolul unităţii germane (22 dec. 1989); 

 

23 
 

- Ziua națională a Japoniei; 
 

- 90 de ani de la nașterea scriitorului Vasile FETESCU (23 dec. 
1929, com. Nicseni, jud. Botosani – 27 iul. 2016, Iași) membru al 
Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iaşi, autor al unor 
volume de poezii și aforisme, precum: Preocupări pedagogice, 
Flori târzii Parfum de spini, Educator adevărat, Toamnă la 
Copou; 

 
- 90 de ani de la moartea dirijorului şi compozitorului Rudolf 

HAAS, (28 feb. 1863, Bucureşti - 23 dec. 1929, Iaşi) dirijor al 
fanfarelor de la Liceul Internat C. Negruzzi şi al Şcolii Normale V. 
Lupu; 

 

24 
 

- Ziua Mondială a Recunoștinței; 
 

- 495 de ani de la moartea exploratorului portughez Vasco DA 
GAMA (1469, Sines - 24 dec. 1524, Kochi, India) descoperitorul 
căii maritime dintre Europa și India; 

 
- 160 de ani de la nașterea actriţei Aristizza ROMANESCU (24 

dec. 1854, Craiova - 4 iun. 1918, Iaşi) personalitate de referință a 
teatrului românesc, cu activitate teatrală la Iași în anii Primului 
Război Mondial; 

 
- 155 de ani de la ridicarea Episcopiei ortodoxă de la Sibiu la 

rangul de mitropolie, având în subordine episcopiile de Arad şi 
Caransebeş, Sfântul Andrei Şaguna fiind numit mitropolit (24 
dec. 1864); 

 
- 130 de ani de la nașterea teologului Nichifor CRAINIC (Ion 
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Dobre 24 dec. 1889, Bulbucata, jud. Giurgiu - 21 aug. 1972, 
Bucureşti) poet, eseist, memorialist, filozof şi profesor de 
teologie, unul din principalii redactori ai revistei „Gândirea” 
Notă, unele surse indică nașterea în 22 dec. 1889;  

 

25 
 

- (†)Crăciunul, Sărbătoarea Nașterii Domnului, calendarul creștin 
ortodox, romano și greco-catolic; 

 
- 100 de ani de la nașterea scriitorului Horia DELEANU (25 dec. 

1919, Iaşi -1998, Bucureşti) critic de teatru şi dramaturg, 
director al unor publicaţii culturale (Veac Nou, Teatrul etc.), 
șeful Catedrei de Istoria teatrului de la Institutul de artă teatrală 
şi cinematografică I. L. Caragiale, a publicat volume precum: 
Nemurirea teatrului (1982), Modernitatea teatrului 
(1983),Elogiu regizorului (1985), Arta regiei teatrale (1987), 
Întâlniri memorabile (1995), Rebelul (19980; 

 
- 60 de ani de la moartea economistului Mircea CANCICOV (24 

aug. 1884, Bacău - 25 dec. 1959, Penitenciarul Râmnicu Sărat) 
șef de promoție la Sorbona, membru al Academiei, avocat și de 
mai multe ori ministru de finanțe, cel care a reușit să ridice 
economia țării în 1938, an etalon de dezvoltare interbelică; 

 
- 30 ani de la moartea omului politic Nicolae CEAUŞESCU (26 ian. 

1918, Scorniceşti, jud. Olt - 25 dec. 1989, Târgovişte) secretar 
general al Partidului Comunist Român, preşedinte al Republicii 
Socialiste România, arestat și executat alături de șoția sa Elena 
Ceaușescu, după un proces sumar; 

 

26 
 

- 115 ani de la naşterea scriitorului şi compozitorului cubanez 
Alejo CARPENTIER (26 dec. 1904, Lausanne, Elveția - 24 apr. 
1980, Paris) unul dintre primii autori care au scris în genul 
realismului magic; 
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- 150 de ani de la inaugurarea clădirii Universităţii Bucureşti, 
construită în perioada 1857-1869 după planurile arhitectului 
Alexandru Orăscu (26 dec. 1869); 

 

27 
 

- 235 de ani de la prinderea, de către armata habsburgică, în 27 
dec. 1784, a conducătorilor răscoalei țărănești Horea şi Cloşca, în 
pădurea Scoruşet din Munţii Gilăului, duşi şi închişi la Alba Iulia, 
unde va fi adus și Crişan, prins pe 30 ian. 1785; 

 
- 150 de ani de la moartea lui Anastasie BAŞOTĂ (22 ian. 1797, 

Iași - 27 dec. 1869, Iaşi), cărturar şi filantrop; 
 

- 20 de ani de la moartea medicului Tadeusz PIROZYNSKI (9 oct. 
1928, Cernăuți - 27 dec. 1999, București) psihiatru la Spitalul 
clinic de psihiatrie Socola din Iaşi, profesor la Universitatea de 
Medicină şi Farmacie; 

 

28 
 

- 150 de ani de la patentarea gumei de mestecat, de către dentistul 
american William Finley SEMPLE, din Mount Vernon, Ohio, 
obţinând certificatul numărul 98.304 al S.U.A., la 28 dec. 1869;  

 
- 145 de ani de la nașterea medicului Francisc Iosif RAINER (28 

dec. 1874, Rohozna - 5 aug. 1944, București) anatomist, 
fondatorul Institutului de Antropologie Bucureşti, al cărui 
director a fost între 1940 şi 1944, şi al Societăţii de Anatomie 
din Bucureşi (1900) membru al Academiei; 

 
- 30 de ani de la moartea inginerului şi fizicianului german de 

origine română Hermann OBERTH (25 iunie 1894, Sibiu - 28 
dec. 1989, Nürnberg) unul dintre părinți fondatori ai științei 
rachetelor;  

 
- 30 de ani de la constituirea, la Sibiu, a Forumului Democrat al 

Germanilor din România (28 dec. 1989); 
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29 
 

-  HANUKA Sărbătoarea luminilor, în comunitățile evreiești, 
ultima seară din cele opt, 22-29 dec.; 

 
- 100 de ani de la ratificarea, de către Parlamentul României, a 

Unirii Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu România (29 
dec. 1919); 

 
- 70 de ani de la constituirea Filialei Iași a Uniunii Compozitorilor, 

29 dec. 1949; 
 

- 120 de ani de la nașterea istoricului Radu VULPE (29 dec. 1899, 
Marsilieni com. Albești, jud. Ialomița – 26 nov. 1982, București) 
academician, arheolog şi istoric al antichităţii; 

 

30 
 

- 300 de ani de la moartea astronomului englez John FLAMSTEED 
(19 aug. 1646, Denby - 31 dec. 1719, Burstow, Surrey), primul 
care a purtat titlul de Astronomer Royal (astronom regal); 

 
- 200 de ani de la naşterea scriitorului german Theodor 

FONTANE (30 dec.1819, Neuruppin - 20 sep. 1898, Berlin) unul 
dintre inițiatorii grupării literar-artistice Tunnel über der Spree; 

 
- 125 de ani de la moartea scriitorului Ion PĂUN-PINCIO (Ion 

Păun 17 aug. 1868, Mihăileni, Botoșani - 30 dec. 1894, 
București) poet, publicist atras de ideile socialiste, ales post-
mortem membru al Academiei; 

 
- 75 de ani de la moartea scriitorului francez Romain ROLLAND 

(29 ian. 1866, Clamecy, Nièvre - 30 dec., 1944, Vézelay) laureat al 
Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1915, prozator, 
dramaturg, eseist şi muzicolog, unul dintre iniţiatorii romanului 
ciclic de structură polifonică – realistă - romantică prin scrieri 
precum: romanul-fluviu Jean Cristophe, 1904-1912; Inimă 
vrăjită, 1922-1923), Coles Breugnon, 1919; 
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31 
 

- 150 de ani de la nașterea artistului plastic francez neo-
impresionist Henri MATISSE (31 dec. 1869, Le Cateau-
Cambrésis - 3 nov. 1954, Nisa) pictor, sculptor si desenator, 
autor al lucrării „Bluza românească”; 

 
- 140 de ani de la prima demonstrație publică a modului de 

funcționare a lămpii electrice, făcută de Thomas EDISON la 31 
dec. 1879; 

 
- 130 de ani de la moartea scriitorului Ion CREANGĂ (1.mar. 

1837, Humuleşti, jud. Neamţ - 31 dec. 1889, Iași) membru post-
mortem al Academiei Române (1948);  

 
- 65 de ani de la decizia de a se realiza Palatul Culturii Iași, 31 dec. 

1954, prin finanțarea realizării de muzee și biblioteci în localul 
Palatului Administrativ; 

 
- 100 de ani de la nașterea traducătorului Jean GROSU (31 dec. 

1919, Botoșani - 5 iul. 2007, București) a tradus din limbile cehă 
și slovacă operele lui Jaroslav Hašek, Karel Čapek, Milan 
Kundera; 
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