


 

 

CALENDAR CULTURAL 

2020 

 



 

 

 

 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „GH. ASACHI” IAȘI 

Calendar cultural 2020 / Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași.  

  – Iaşi: Asachiana, 2020 

 

ISBN 978-606-9047-10-1 

008(100) „2017” (059) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © – Toate drepturile rezervate 

 

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași 

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 10, 700063 

Telefon: (+4) 0332 110044 

E-mail: contact@bjiasi.ro 

Web: http://www.bjiasi.ro/ 

 



3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDAR CULTURAL 
ANIVERSĂRI, COMEMORĂRI, EVENIMENTE 

 
2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Editura  
Iași • 2020 



4 

 

  



5 

Prin prezenta lucrare, care se dorește anuală, 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 

2017, 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 2017. În acest fel răspundem 

funcției instituției noastre, de bibliotecă județeană cu colecții 

enciclopedice. 

Unul din 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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2020 
 
 

 Anul internațional al sănătății plantelor, declarat de către 

ONU 

 Anul internațional al asistentei și moașei, declarat de OMS 

(Organizația Mondială a Sănătății) 

 Rijeka (Croația) și Galway (Irlanda) Capitale Europene ale 

Culturii 

 Amiens (Franța) Capitală Europeană a Tineretului 

 „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” și „Anul 

comemorativ al filantropilor ortodocși români” declarat de 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 

 

 

 

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 
- Ziua Naţională a Republicii CUBA 

- 2020 „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” și „Anul 
comemorativ al filantropilor ortodocși români” în Biserica 
Ortodoxă Română  

- 235 de ani de la apariția primului număr al publicaţiei britanice 
„Daily Universal Register”, fondată de John Walter, care la la 1 
ian. 1788, avea să îşi schimbe numele în „The Times”, care apare 
și în prezent (1 ian. 1785); 

- 165 de ani de la nașterea 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; 

- 165 de ani de la apariția la Iași a săptămânalului „România 
literară”, considerat continuator direct al programului „Daciei 
literare” (1840) şi al „Propăşirii” (1844), editat de poetul Vasile 
Alecsandri (1 ian. 1855 – 3 dec. 1855); 

- 160 de ani de la apariția la Bucureşti a publicației „Revista 
Carpaţilor”, sub conducerea lui Gheorghe Sion, 1 ian. 1860; 

- 145 de ani de la apariția în revista „Convorbiri literare” a 
poemului Dan, căpitan de plai, de Vasile Alecsandri, legendă 
eroică cu personaje care simbolizează virtuţile patriotice 
româneşti (1 ian. 1875); 

- 140 de ani de la începerea lucrărilor pentru construirea 
Canalului Panama, finalizate în 1914; 

- 65 de ani de la nașterea istoricului Ioan-Aurel POP (1 ian. 
1955, Sântioana, Țaga, Cluj) rector al Universității Babeș-Bolyai 
din Cluj, președinte al Academiei Române; 
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2  

- 125 de ani de la nașterea medicul neurolog Ion T. NICULESCU 
(2 ian. 1895, Focșani – 6 sept. 1957, București) academician, 
contribuţii la studiul substratului anatomic al bolii Parkinson; 

- 105 de ani de la nașterea scriitorului Mircea STREINUL (2 ian. 
1910, Cuciurul Mare – 17 apr. 1945, București); 

- 100 de ani de la nașterea scriitorului american Isaac ASIMOV 
(2 ian. 1920, Petrovici, URSS – 6 apr. 1992, New York, SUA) 
biochimist, foarte popular autor de literatură științifico-
fantastică; 

- 100 de ani de la nașterea scriitorului Francisc PĂCURARIU (2 
ian. 1920, Teaca, Bistrița-Năsăud – 13 mart. 1997, București) 
diplomat, eseist, traducător; 

- 30 de ani de la înfiinţarea organizaţiei apolitice Asociaţia 
Foştilor Deţinuţi Politici din România (AFDPR), primul ei 
preşedinte fiind Constantin Ticu Dumitrescu; 

3  

- 145 de ani de la moartea lexicografului și editorului francez 
Pierre LAROUSSE (23 oct. 1817, Toucy – 3 ian. 1875, Paris); 

- 120 de ani de la nașterea inginerului metalurgist Traian 
NEGRESCU (3 ian. 1900, Craiova – 24 dec. 1960, București) 
membru al Academiei; 

- 90 ani de la nașterea istoricului Petre ALEXANDRESCU (3 ian. 
1930, Paris – 18 iul. 2009, București), recunoscut pentru 
monografiile 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); 

- 30 de ani de la Decretul-lege al CFSN, Consiliului Frontului 
Salvării Naţionale privind reînfiinţarea şi înregistrarea oficială 
a partidelor politice din România, 3 ian. 1990; 
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- 20 de ani de la moartea chimistului Florin-Neculai POPESCU 
(9 iul. 1932, Iaşi – 3 ian. 2000, Iaşi) cercetător ştiinţific la 
Institutul de Chimie Petru Poni din Iași, profesor la Facultatea 
de Chimie Industrială ; 

4  

- 225 ani de la naşterea dramaturgului rus Aleksandr S. 
GRIBOEDOV (4 ian. 1795, Moscova – 11 feb. 1829, Teheran, 
Iran) diplomat și compozitor; 

- 60 de ani de la moartea scriitorului francez Albert CAMUS (7 
nov. 1913, Dréan, Algeria – 4 ian. 1960, Villeblevin) laureat al 
Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 1957; 

- 55 de ani de la moartea poetului anglo-american T.S. ELIOT 
(Thomas Stearns Eliot, 26 sept. 1888, Saint Louis, Missouri, SUA 
– 4 ian. 1965, Londra) dramaturg și teoretician literar care a 
revoluționat întreaga poezie modernă engleză, laureat al 
Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 1948; 

- 235 ani de la naşterea scriitorului german Jacob Ludwig Carl 
GRIMM (4 ian. 1785, Hanau – 20 sept. 1863, Berlin) folclorist, 
cunoscut mai ales pentru cele două volume de povești pe 
motive populare germane, pe care le-a scris împreună cu 
fratele său Wilhelm Grimm; 

5  

- 555 de ani de la moartea poetului francez Charles D’ORLÉANS 
(24 nov. 1394, Paris – 5 ian. 1465, Amboise) cunoscut pentru 
celebrele sale rondeluri, balade și versuri ocazionale; 

- 100 de ani de la nașterea pianistului italian Arturo Benedetti 
MICHELANGELI (5 ian. 1920, Brescia – 12 iun. 1995, Lugano) 
unul dintre cei mai importanți virtuozi ai pianului din secolul al 
XX-lea; 

- 100 de ani de la nașterea scriitorului rus Nikolaj SLADKOV (5 
ian. 1920, Moscova – 28 iun. 1996) renumit pentru cărțile sale 
despre natură; 
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- 70 de ani de la nașterea istoricului religiilor Ioan Petru 
CULIANU (5 ian. 1950, Iaşi – 21 mai 1991, Chicago, SUA) 
scriitor, discipol al lui Mircea Eliade, profesor la Milano (Italia), 
Groningen (Olanda) şi Chicago (S.U.A.); 

- 50 de ani de la premiera filmului „RECONSTITUIREA”, în regia 
lui Lucian Pintilie, interzis ulterior de cenzura comunistă; din 
distribuţie: George Constantin, Emil Botta, Ernest Maftei, 
Vladimir Găitan, George Mihăiţă (5 ian. 1970); 

- 30 de ani de la Declarația FSN, Frontului Salvării Naţionale, 
privind drepturile minorităților din România, 5 ian. 1990; 

6 

- (†) Botezul Domnului (Boboteaza) calendarul creștin ortodox, 
romano și greco-catolic  

- 260 de ani de la naşterea scriitorului Ion BUDAI-DELEANU (6 
ian. 1760, Cigmău – 24 aug. 1820, Lwow, Polonia) corifeu al 
Școlii Ardelene, autorul poemului eroic-comic  Ţiganiada; 

- 175 de ani de la nașterea inginerului Titus DUNKA (6 ian. 
1845, Iaşi – 14 oct. 1903, Piteşti, jud. Argeş) scriitor, a luptat în 
armata lui Garibaldi, s-a înrolat în legiunea maghiară din Italia, 
a participat la răscoala antiţaristă din Polonia, a participat la 
războiul franco-prusac, a luptat în Războiul de Independenţă a 
României din 1877-1878, a publicat amintiri, note de călătorie 
şi piese de teatru, iar în 1888 a editat ziarul popular „Războiul”; 

- 80 de ani de la naşterea scriitorului Ion IUGA (6 ian. 1940, 
Siliştea de Sus, jud. Maramureş) autor de articole, eseuri, poezii, 
poeme dramatice, traduceri, publicate în reviste precum: 
„Familia”, „Ateneu”, „Astra”, „Tribuna”, „Luceafărul”, „Steaua”, 
„România literară”, „Viaţa Românească”; 

- 80 de ani de la naşterea artistului plastic Costel BADEA (6 ian. 
1940, Iaşi – 6 sept. 1995, Bucureşti) recunoscut ca unul dintre 
întemeietorii școlii române de ceramică; 
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- 60 de ani de la naşterea scriitoarei Florica DURA (6 ian. 1960, 
Bistrița Năsăud) publicistă, membră a Filialei Iași a Uniunii 
Scriitorilor din România;  

7  

- (†) Crăciunul, Sărbătoarea Nașterii Domnului, calendarul 
creștin ortodox stil vechi 

- 205 ani de la moartea scriitorului francez François FENELON 
DE SALIGNAC (6 aug. 1651, Sainte-Mondane – 7 ian. 1715, 
Cambrai) prelat catolic, precursor al iluminismului, autorul 
unor scrieri precum Aventurile lui Telemac, Dialoguri despre 
elocință, Fabule; 

- 275 de ani de la nașterea inventatorului francez Jacques 
Etienne MONTGOLFIER (26 aug. 1740, Annonay, Lyon – 26 
iun. 1810, Balaruc-les-Bains) cunoscut, împreună cu fratele său, 
ca primii realizatori ai zborului cu mașini mai ușoare decât 
aerul, inventatori ai balonului cu aer cald; 

- 190 de ani de la moartea pictorului englez Thomas 
LAWRENCE (13 apr. 1769, Bristol – 7 ian. 1830, Londra) 
renumit pentru portretele sale; 

- 125 de ani de la nașterea pianistei Clara HASKIL (7 ian. 1895, 
București – 7 dec. 1960, Bruxelles) cu un renume european 
pentru interpretarea repertoriului clasic și romantic, stabilită 
în Franța. Anual se desfășoară la Vevey, Elveția, unul dintre cele 
mai mari concursuri de pian din lume, Concursul Interna-
țional de Pian Clara Haskil; 

- 105 ani de la moartea folcloristului Atanasie Marian 
MARIENESCU (8/20 mart. 1830, Lipova – 7/20 ian. 1915, 
Sibiu) jurist şi etnograf, lui datorându-i-se tipărirea primei 
culegeri de colinde din teritoriile româneşti (1859), membru al 
Academiei Române din 1881; 

- 95 de ani de la nașterea scriitorului basarabean Valentin 
ROȘCA (7 ian. 1925, Alexăndreni, Edineţ – 28 sept. 1987, 
Chişinău), poet, prozator, dramaturg şi publicist; 



13 

- 85 de ani de la nașterea agronomului Gorun SANDU-VILLE (7 
ian. 1935, Bucureşti – 22 ian. 1995, Iaşi) recunoscut specialist 
în viticultură, specialist în tehnologia, chimia şi microbiologia 
vinului şi a viticulturii, unul dintre fondatorii revistei „Cercetări 
agronomice în Moldova”; 

- 30 de ani de la moartea folcloristului Ovidiu BÂRLEA (13 aug. 
1917, Mogoș, Alba – 7 ian. 1990, Cluj); 

- 30 de ani de la moartea tenorului Cristian GEORGESCU (27 
dec. 1925, Moreni-Câmpina, jud.Prahova – 7 ian. 1990, Iaşi); 

8  

- 170 de ani de la naşterea teologului Alexandru GRAMA (8 ian. 
1850, Blaj – 12 iun. 1896, Blaj) rector al Seminarului de la Blaj, 
autorul lucrărilor: Elemente de istorie bisericească universală şi 
particulară a românilor, 1879; Mihai Eminescu. Studiu critic, 
1891; Instituţiunile calvineşti în Biserica românească din Ardeal, 
1895; 

- 105 de ani de la naşterea istoricului literar Iosif PERVAIN (8 
ian. 1915, Cugir, Hunedoara – 16 mai 1982, Cluj) profesor la 
Universitatea din Cluj, unul dintre cei mai importanți 
cercetători ai Școlii Ardelene; 

- 85 de ani de la nașterea cântărețului și actorului american Elvis 
[Aaron] PRESLEY (8 ian. 1935, Tupelo, Mississippi – 16 aug. 
1977, Memphis, Tennessee) recunoscut ca Regele Rock 'n' Roll-
ului; 

- 80 de ani de la moartea istoricului literar Charles DROUHET 
(22 ian. 1879, Bîrlad – 8 ian. 1940, București) profesor la 
Catedra de Franceză a Facultăţilor de Litere din Iaşi și 
București; 

- 70 de ani de la nașterea scriitorului Gheorghe IOVA (8 ian. 
1950, Găgeni de Jos, jud. Buzău – 29 iun. 2019, București) 
redactor la revistele „Contrapunct” şi „Contemporanul – ideea 
europeană”, profesor de filosofie la Academia de Arte din 
Bucureşti (1994-1996 şi 1997-1998) şi muzeograf la Muzeul 
Literaturii Române din Bucureşti, autor a unor volume precum: 
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Sintaxa libertăţii de a spune, Texteiova, Acţiunea textuală. Bunul 
simţ vizionar, Etalonul Mizil, Notă: unele surse indică nașterea 
în 29 ian.; 

9  

- 240 de ani de la moartea cărturarului Chesarie RÎMNICEANUL 
(? – 9 ian. 1780, Rîmnicu Vîlcea) episcop al Rîmnicului, a 
sprijinit școlile și activitatea tipografică, a tradus Mineele, 
tipărind șase volume (1776-1779), în prefețele acestora a 
arătat obârșia daco-romană a românilor; 

- 170 de ani de la redenumirea gazetei politico-literară „Albina 
românească”, editată la Iași, de Gheorghe Asachi, sub titlul 
„Gazeta de Moldavia”, care va apare, cu acest titlul, între 9 
ianuarie 1850 şi 24 noiembrie 1858; 

- 130 ani de la naşterea scriitorului ceh Karel CAPEK (9 ian. 
1890, Male – 25 dec. 1938, Praga) jurnalist, prozator și drama-
turg, unul dintre cele mai populare nume ale literaturii cehe, cel 
care a pus în circulație cuvântul „robot” în sensul modern al 
cuvântului; 

- 120 de ani de la naşterea scriitoarei Henriette Yvonne STAHL 
(9 ian. 1900, Saint-Avold, Franța – 25 mai 1984, București) a 
debutat în paginile „Vieții Românești” (1924), autoarea unor 
volume precum romanul Voica, traducătoare; 

- 115 ani de la moartea filologului Vasile BURLĂ (9 feb. 1840, 
Opăiţeni-Bucovina – 9 ian. 1905, Iaşi) unul dintre cei mai 
erudiţi şi stimaţi profesori pe care i-a avut Colegiul Naţional din 
Iaşi, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dascălul a 30 de 
generaţii de elevi, printre care s-au numărat Nicolae Iorga şi 
Mihail Sadoveanu, membru al Societăţii literare Junimea; 

- 70 de ani de la moartea medicului Marta TRANCU-RAINER (25 
sept. 1875, Tg. Frumos, jud. Iași – 9 ian. 1950, București ) prima 
femeie chirurg din România; 
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10  

- 545 de ani de la Lupta de la Podu Înalt – Vaslui, Oastea 
Moldovei, condusă de Ştefan cel Mare şi Sfânt, a obţinut o 
strălucită victorie asupra invadatorilor turci conduşi de 
Soliman-paşa, cu un larg răsunet european (10 ian. 1475); 

- 475 de ani de la tipa rirea, la Ta rgovişte, a Molitvelnicului lui 
Dimitrie Liubavici, prin care se reia activitatea tipografica  î n 
Transilvania (10 ian. 1545); 

- 245 de ani de la nașterea filozofului german Friedrich 
Wilhelm Joseph RITTER VON SCHELLING (27 ian. 1775, 
Leonberg/Württemberg – 20 aug. 1854, Bad Ragaz/Elveția) 
unul dintre reprezentanții de seamă ai idealismului german, 
influențat de romantism, cu un sistem de gândire centrat pe 
conceptul de filozofie a identității; 

- 115 ani de la nașterea muzicologului bizantinolog Grigore 
PANŢIRU (10 ian. 1905, Tamaş, jud. Bacău – 18 dec. 1981, 
Bucureşti) teolog cu o îndelungată activitate de preot şi 
profesor la Gimnaziul „Ştefan cel Mare”, Seminarul teologic 
„Veniamin Costache” şi Seminarul Pedagogic; 

- 110 ani de la apariţia, la Bucureşti, a primului număr din 
săptămânalul „Falanga literară şi artistică” (1910-1929) 
redactat de Cincinat Pavelescu, Eugen Lovinescu, Ion 
Minulescu, Zaharia Bârsan şi Emil Gârleanu (10 ian. 1910); 

- 100 de ani de la nașterea scriitoarei Irmgard HÖCHSMANN-
MALY (10 ian. 1920, Sibiu – 28 aug. 2003, Drabenderhöhe, 
Germania) o povestitoare a istoriei sașilor din România în 
cartea Windbruch; 

- 100 de ani de la nașterea scriitorului Alexandru CERNA-
RĂDULESCU (10 ian. 1920, Stănești, jud. Vâlcea – 21 aug. 1990, 
București) poet, eseist și traducător al lui Charles Baudelaire; 

- 40 de ani de la moartea filologului şi folcloristului Petru 
CARAMAN, (14 dec. 1898, Vârlezi, jud. Galaţi – 10 ian. 1980, 
Iaşi), membru post-mortem al Academiei Române (1991) 
specialist în etnografie, folclor şi slavistică, profesor la 



16 

Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Iaşi, Catedra 
de slavistică; 

11  

- Ziua Artei Fotografice (România) 

- Ziua Internaţională a Cuvântului Mulţumesc 

- 255 de ani de la naşterea bibliotecarului şi bibliografului 
francez Antoine Alexandre BARBIER (11 ian. 1765, 
Coulomiers – 5 dec. 1825, Paris)  

- 190 de ani de la înființarea la Iași, din iniţiativa lui Gh. Asachi, a 
Cercului de cetire medicală de către dr. Mihail Zotta și dr. Iacob 
Czihac, care avea să se transforme prin decret domnesc semnat, 
în 1833 de domnitorul Mihai Sturza, în Societatea de Medici și 
Naturaliști (SMN) din Principatul Moldovei, prima Societate 
științifică modernă de tip european din Țările Române; 

- 175 de ani de la premiera comediei Creditorii, de Vasile 
Alecsandri, Iaşi, 11 ian. 1845; 

- 155 de ani de la începerea activității, la Cernăuţi, a Societății 
pentru Cultura şi literatura Română în Bucovina (11 ianuarie 
1865 – 1940) sub preşedinţia lui Alexandru Hurmuzachi, prin 
transformarea Reuniunii Române de Lectură (1862) întemeiată 
de Aron Pumnul, a editat „Calendarul Societăţii…” și s-a ocupat 
de culegerea folclorului şi de cultivarea limbii române; 

- 110 ani de la moartea istoricului Teohari ANTONESCU (1 sept. 
1866, București – 11 ian. 1910, Iași) arheolog, membru al 
societății Junimea; 

12  

- 175 de ani de la nașterea filologului Alexandru LAMBRIOR 
(12 ian. 1845, Fălticeni, jud. Suceava – 20 sept. 1883, Iaşi) 
lingvist, membru al Academiei, a pus bazele studiilor fonetice 
ştiinţifice şi a lăsat contribuţii valoroase în folcloristică; 
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- 180 de ani de la decizia Eforiei Școalelor, care recunoaște 
dreptul țiganilor de a învăța alături de ceilalți cetățeni în școlile 
publice (12 ian. 1840); 

- 140 de ani de la recunoașterea independenței României de 
către Olanda (12 ian. 1880); 

- 95 de ani de la nașterea muzicianului Laurențiu PROFETA (12 
ian. 1925, București – 22 aug. 2006) compozitor în special de 
muzică ușoară, dar și de muzică simfonică, vocal simfonică, 
instrumentală și corală, director al Societății Române de 
Radiodifuziune; 

- 35 de ani de la interzicerea emisiei Postului Radio Iaşi, la 12 
ian. 1985, o dată cu a celorlalte posturi regionale, și-a reluat 
activitatea pe 22 decembrie 1989, o dată cu declanşarea 
Revoluţiei; 

13 

- 110 ani de la prima transmisie radiofonică de operă, în direct: 
Enrico CARUSO cântând pe scena Metropolitanului din New 
York, 13 ian. 1910; 

- 85 ani de la nașterea filologului George GANĂ (13 ian. 1935, 
com. Măldăieni, jud. Teleorman – 8 mart. 2010, București) critic 
și istoric literar, a editat opera lui Lucian Blaga; 

- 50 de ani de la fondarea, la Iași a Editurii JUNIMEA, 13 ian. 
1970; 

- 30 de ani de la desfiinţarea gardul de sârmă ghimpată de la 
graniţa României cu R.S.S. Moldovenească (azi Republica 
Moldova), fiind introduse facilităţi de trecere a frontierei (13 
ian. 1990); 

- 20 de ani de la moartea scriitorului Ştefan BERCIU (13 iul. 
1928, Bucureşti – 13 ian. 2000, Bucureşti) prozator şi drama-
turg, autor de romane polițiste; 
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14 

- Anul Nou pe stil vechi 

- 125 de ani de la nașterea actorului Aurel GHIŢESCU (14 ian. 
1895, Iaşi – 12 ian. 1972, Bucureşti) interpret şi regizor, în 
slujba Teatrului Naţional timp de 50 de ani, profesor la 
Conservatorul de Artă Dramatică din Iaşi; 

- 120 de ani de la premiera operei TOSCA, a lui Giacomo Puccini, 
cu soprana Hariclea DARCLÉE (Hariclea Hartulari, 10 iun. 
1860, Brăila – 12 ian. 1939, Bucureşti), prima interpretă a 
rolului Floria, 14 ian. 1900, teatrul Costanzi din Roma; 

- 110 ani de la nașterea juristului Ioan IAVORSCHI (14 ian. 
1910, Iaşi – 10 sept. 1986, Iaşi) specialist în Dreptul muncii şi în 
Istoria dreptului românesc, profesor la Facultatea de Drept a 
Universităţii ieşene, în perioada 1934-1975; 

- 100 de ani de la nașterea muzicianului Victor CÂMPEANU (14 
ian. 1920, Cetatea Albă – 24 iun. 1984, Iaşi) pianist, profesor la 
Conservatorul George Enescu şi la Institutul de Artă din Iaşi, a 
contribuit la înfiinţarea Operei Române din Iași, solist-pianist al 
Orchestrei simfonicea Filarmonicii Moldova; 

- 45 de ani de la moartea pictorului Dimitrie BEREA (cu pseudo-
nimul Demetre de Berea, 2 nov. 1908, Bacău – 14 ian. 1975, 
Paris), a cunoscut succesul în Franța și S.U.A.; 

15 

- Ziua Culturii Naționale 

- 170 de ani de la nașterea 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 Academiei Române; 

- 140 de ani de la nașterea agrochimistului Haralambie 
VASILIU (15 ian. 1880, Hoiseşti-Dumeşti, jud. Iaşi – 3 nov. 
1953, Iaşi) membru post-mortem al Academiei Române (1990), 
profesor la Catedra de Chimie agricolă a Universităţii din Iaşi 
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timp de 40 de ani, a înfiinţat, la 17 aprilie 1933, Facultatea de 
Ştiinţe Agricole a Universităţii ieşene, fiind primul ei decan; 

- 40 de ani de la moartea biologului Constantin MOTAŞ (8 iul. 
1891, Vaslui – 15 ian. 1980, Bucureşti) membru al Academiei 
Române, profesor la Catedra de Zoologie descriptivă la 
Facultatea de Ştiinţe din Iaşi şi la Facultatea de Agronomie, a 
condus Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi şi Staţiunea 
Zoologică Marină de la Agigea; 

16  

- 75 de ani de la semnarea, la Moscova, în urma tratativelor 
purtate de o delegaţie română condusă de Gh. Gheorghiu-Dej, a 
Acordului economic româno-sovietic, precum şi a Convenţiei 
sovieto-română, prin care s-au stabilit cantităţile de mărfuri ce 
urmau să fie livrate Uniunii Sovietice, în fiecare an de executare 
a prevederilor armistiţiului, în contul despăgubirilor de război 
(16 ian. 1945); 

- 145 de ani de la apariția, la București, la 16 ian. 1885, a 
primului număr al noului organ de presă junimist „România 
liberă”, ce reflecta poziția grupul junimist intrat în Camere, la 
alegerile din noiembrie 1884; 

- 20 de ani de la moartea fizicianului american Robert Rathbun 
WILSON (4 mart. 1914, Frontier – 16 ian. 2000, Ithaca) 
specialist în fizică nucleară, a lucrat, alături de Robert 
Oppenheimer, în cadrul proiectului Manhattan pentru produ-
cerea bombei atomice americane;  

17  

- 420 de ani de la nașterea scriitorului spaniol Pedro Calderon 
de la BARCA (17 ian. 1600, Madrid – 25 mai 1681, Madrid) 
poet și dramaturg; 

- 160 de ani de la nașterea dramaturgului rus Anton P. CEHOV 
(17/29, ian. 1860, Taganrog – 2/15 iul.1904, Badenweiler, 
Germania) piesele sale pecum Pescărușul, Unchiul Vania, Trei 
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surori, Livada de vișini, sunt și în prezent unele dintre cele mai 
traduse și jucate piese; 

- 125 de ani de la nașterea lingvistului Grigore NANDRIȘ (17 
ian. 1895, satul Mahala, azi în raionul Noua Suliță, Rep. Moldova 
– 2 mart. 1968, Kew, Marea Britanie), filolog și memorialist, 
profesor la universitățile din Cernăuți, Cracovia, București, 
Londra și Oxford; 

- 110 de ani de la nașterea filologului Nicolae Gh. Mihăescu (17 
ian. 1910, Râmnicu Sărat) critic literar, editor, lingvist, 
traducător, autor de cărți pentru copii, precum: Îngerii 
pământului, Oameni și idei, Fragmente de critică literară, Valori 
literare în opera lui Nicolae Filimon, Abateri de la exprimarea 
corectă, Norme gramaticale și valori stilistice; 

- 65 de ani de la moartea actorului de comedie Petre 
PARASCHIVESCU-PETRONE (1874, Ploieşti – 17 ian. 1955, 
Iaşi) pe scena ieşeană timp de şase decenii, secretar al teatrului 
în timpul directoratelor lui Mihail Sadoveanu şi a lui Mihai 
Codreanu, a făcut și regie de teatru radiofonic; 

- 35 de ani de la moartea scriitorului Sorin TITEL (7 dec. 1935, 
Margina, județul Timiș – 17 ian. 1985, București) eseist, roman-
cier; 

- 20 de ani de la moartea omului politic Ion RAȚIU (Augustin 
Nicolae, 6 iun. 1917, Turda – 17 ian. 2000, Londra) repre-
zentant al Partidului Național Țărănesc, a scris cărți precum: 
Moscow Challenges the World, Contemporary Romania; 

- 10 ani de la moartea scriitorului american Erich SEGAL (16 
iun. 1937, New York – 17 ian. 2010, Londra) autorul popula-
rului roman Love Story; 

18  

- „Ziua Internaţională a Omului de Zăpadă” 

- 160 de ani de la înființarea Liceului „Gheorghe Lazăr” din 
București (18 ian. 1860); 
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- 105 ani de la nașterea fizicianului Paul C. PETRESCU (18 ian. 
1915, București – 4 mart. 1977, București) membru al 
Academiei; 

- 5 de ani de la moartea publicistului Ionel MAFTEI (12 sept. 
1932, Dăneşti, jud. Vaslui – 18 ian. 2015 Iași), autor sau coautor 
al volumelor: Personalităţi ale ştiinţei, culturii şi artei româneşti, 
Personalităţi ieşene (vol. I–VIII) Trăitori sau trecători prin 
Târgu’ Ieşului (vol. I–III, 2005-2008), Personalităţi universitare 
celebre din Basarabia (2006), O istorie a culturii ieşene în date. 
1400-2000 (2006, 2008). Distins cu Premiul „Vasile Conta” al 
Academiei Române (1987) şi Medalia Meritul Cultural pentru 
„Promovarea culturii” (2004); 

19  

- Ziua Mondială a Migrantului şi a Refugiatului (a treia duminică 
din ianuarie) 

- 130 de ani de la naștere fizicianului Ştefan PROCOPIU (19 ian. 
1890, Bârlad, jud. Vaslui – 2 aug. 1972, Iaşi) academician, 
profesor peste cinci decenii la Universitatea din Iaşi, specialist 
în probleme de electricitate, de magnetism, de optică, de 
căldură, recunoscut pe plan internațional pentru trei remar-
cabile realizări ale sale: Magnetismul Bohr-Procopiu, Fenome-
nul Procopiu şi Efectul Procopiu; 

- 110 ani de la naștere zoologului Ştefan VANCEA (19 ian. 1910, 
Rudari, jud. Dolj – 31 iul. 1997, Iaşi) profesor la Facultatea de 
Biologie a Universităţii „Al. I. Cuza” timp de un sfert de veac, din 
1950, unde a predat mai multediscipline: zoogeografia, eco-
logia generală, zoologia vertebratelor, specialist în domeniul 
Ecologiei batracienilor şi reptilelor; 

- 100 de ani de la nașterea diplomatului peruvian Javier Pérez 
de CUÉLLAR (19 ian. 1920, Lima) a ocupat postul de secretar 
general al Organizației Națiunilor Unite între 1 ian. 1982 și 31 
dec. 1991; 

- 70 de ani de la nașterea scriitorului Corneliu POPEL (19 ian. 
1950, Dărăbani, jud. Botoşani – 18 iun. 1978, Iaşi), poet, 
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prezent în revistele „Cronica” şi „Iaşul literar”, autorul unor 
volume precum: Fraţii mei blânzi (1974), Aurea saecula (1977), 
Elogiul înţelepciunii (1979). 

20  

- 140 de ani de la apariția, la București, a revistei „Literatorul”, 
sub conducerea lui Alexandru Macedonski, (20 ian. 1980); 

- 120 de ani de la nașterea 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; 

- 100 de ani de la nașterea regizorului italian Federico FELLINI 
(20 ian. 1920 Rimini – 31 oct. 1993, Roma) scenarist, laureat al 
mai multor premii internaționale, între care și premiul Oscar 
(pe care l-a câștigat de cinci ori); 

- 100 de ani de la nașterea actorului american Jackson DeForest 
KELLEY (20 ian. 1920, Toccoa, Georgia – 11 iun. 1999, 
Woodland Hills, California) cunoscut pentru interpretarea Dr. 
Leonard „Bones” McCoy (un membru al echipajului navei USS 
Enterprise) în producțiile Star Trek; 

- 90 de ani de la nașterea matematicianului Dan PETROVANU 
(20 ian. 1930, Iaşi – 11 febr. 1988, Iaşi) profesor la Facultatea 
de Matematică din Iaşi în perioada 1966-1988, cu contribuții 
remarcabile în special în domeniul ecuaţiilor funcţionale și cu 
preocupări şi în alte domenii din ştiinţele umaniste; 

- 30 de ani de la apariția, la București, a primului număr al 
revistei „22”, editată de Grupul pentru Dialog Social (20 ian. 
1990); 
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21  

- Ziua Internaţională a Îmbrăţişărilor 

- 135 de ani de la nașterea geografului Gheorghe VÂLSAN (21 
ian. 1885, București – 6 aug. 1935, Eforie, jud. Constanța) 
etnograf, membru al Academiei Române, profesor la univer-
sitățile din Iași, Cluj și București, președinte al Societății 
etnografice române și director al Institutului de geografie din 
Cluj; 

- 120 de ani de la nașterea compozitorului Vasile POPOVICI (21 
ian. 1900, Vărzăreşti, jud. Orhei – 3 iul. 1973, Iaşi) dirijor, 
profesor de Teorie şi Solfegiu la Conservatorul de Muzică din 
Iaşi, a întemeiat şi a fost dirijor al Societăţii muzicale Cântarea 
Moldovei.  

- 30 de ani de la moartea muzicianului Nicolae MARCOVICI (29 
nov. 1907, Trifeşti, județul Neamţ – 21 ian. 1990, Iaşi) profesor 
de pian la Conservatorul de Muzică G. Enescu din Iaşi, renumit 
interpret al muzicii de cameră şi acompaniator; 

22  

- 185 de ani de la nașterea generalului Ștefan FĂLCOIANU (6 
iun. 1835, București – 22 ian. 1905, București) matematician, 
istoric, vicepreședinte al Academiei Române, primul director al 
CFR; 

23  

- Ziua Internaţională a Scrisului de mână 

- 80 de ani de la nașterea poetei Ileana MĂLĂNCIOIU (23 ian. 
1940, Godeni, jud. Argeș) eseistă şi publicistă, membră a 
Academiei Române; 

- 50 de ani de la nașterea maratonistei Constantina DIŢĂ-
TOMESCU (23 ian. 1970, Turburea, Gorj), medaliată cu aur la 
Jocurile Olimpice de vară de la Beijing (2008); În 2009 a intrat 
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în Cartea Recordurilor drept cea mai în vârstă campioană 
olimpică la maraton din istorie; 

- 20 de ani de la moartea medicului Olga ZAVATE (15 dec. 1927, 
Cetatea Albă – 23 ian. 2000, Iaşi) membră a Academiei de 
Ştiinţe din România, a activat în cadrul Institutului de Sănătate 
Publică Iaşi, unde în anul 1968 a pus bazele unui laborator 
modern de virusologie, experimentând noi metode de izolare a 
virusurilor hepatice; 

- 20 de ani de la moartea chimistei Ecaterina CIORĂNESCU-
NENIŢESCU (15 aug. 1909, București – 23 ian. 2000, 
București), a elaborat lucrări în domeniul chimiei organice şi al 
medicamentelor de sinteză; membră a Academiei Române;  

24  

- Ziua Unirii Principatelor Române  

- 120 de ani de la nașterea muzicianului Radu T. CONSTANTINESCU 
(24 ian. 1900, Iaşi – 20 iun. 1986, Bucureşti) pianist, compo-
zitor, muzicolog, animator cultural şi profesor, profesor la clasa 
de pian a Conservatorului din Iaşi şi Cernăuţi, a publicat 
Istoricul înfiinţării Academiei de Muzică şi Artă Dramatică 
George Enescu din Iaşi (1940) şi volumul memorialistic Temă cu 
variaţiuni (1986); 

- 115 de ani de la nașterea actorului de comedie Grigore 
VASILIU BIRLIC (24 ian. 1905, Fălticeni – 14 feb. 1970, 
București )  

- 105 de ani de la apariția, la Craiova, a primului număr al 
revistei literare „Drum drept”, sub conducerea lui Nicolae 
IORGA (24 ian. 1915); 

- 55 de ani de la moartea 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; 
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25  

- 415 ani de la naşterea pictorului olandez Flinck GOVERT (25 
ian. 1615, Govert – 2 feb. 1660, Amterdam);  

- 180 de ani de la nașterea exploratorului Dimitrie GHICA-
COMĂNEŞTI (25 ian. 1840, Iaşi, – ?), a organizat şi condus în 
perioada oct. 1895 – feb. 1896 o expediţie africană care, pe 
lângă scopuri cinegetice, a explorat și zone necercetate, relatate 
în volumele: Cinci luni în Ţara Somalilor (1896) şi O călătorie în 
Africa (1896), trofeele expediţiilor fiind donate Muzeului de 
Ştiinţe Naturale din Bucureşti; 

- 180 de ani de la nașterea militarului Eugen GHICA-COMĂNEŞTI 
(25 ian. 1840, Iaşi – 20 dec. 1914, Asău, jud. Bacău), căpitan de 
partea Unioniștilor în armata Statelor Unite, frate geamăn cu 
Dimitrie GHICA-COMĂNEŞTI ; 

- 30 de ani de la înființarea Confederaţiei sindicale „Frăţia” (25 
ian. 1990); 

26  

- Ziua Mondială a Vămilor ; 

- 165 de ani de la moartea poetului francez Gerard de NERVAL 
(22 mai 1808, Paris – 26 ian. 1855, Paris); 

- 100 de ani de la naşterea traducătorului Marcel ADERCA (26 
ian. 1920, Craiova – 21 mart. 2008, București);  

- 95 de ani de la naşterea scriitorului Nicolae BALOTĂ (26 ian. 
1925, Cluj – 20 aug. 2014, Nisa, Franța ) eseist şi critic literar; 

- 85 de ani de la naşterea poetului Corneliu STURZU (26 ian. 
1935, Pașcani – 27 iun. 1992, Iași) eseist şi critic literar, 
director al Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași 
(1968-l972); 

- 20 de ani de la moartea scriitorului Pan M. VIZIRESCU (6 aug. 
1903, satul Brăneț, comuna Bârza, jud. Olt – 26 ian. 2000, 
București), poet şi eseist din cercul revistei „Gândirea”; 
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- Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului; 

- 175 de ani de la naștere chimistului şi farmacistului Samuel 
Gh. KONYA (27 ian. 1845, Braşov – 2 apr. 1940, Bucureşti) 
patronul farmaciei cu acelaşi nume din centru Iaşului de 
odinioară, printre cei dintâi chimişti care a cercetat apele 
minerale de la Repedea, Breazu, Strunga, Bălţăteşti şi în special de 
la Slănic, preşedinte al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi; 

- 165 de ani de la decizia Conducerii şcolii ostăşeşti din 
Bucureşti de a publica lucrarea lui Nicolae BĂLCESCU, Puterea 
armată şi artă militară la români, urmând a fi folosită pentru 
predarea cursului de istorie militară (27 ian. 1855);  

- 160 de ani de la moartea matematicianului János BOLYAI (15 
dec. 1802, Cluj – 27 ian. 1860, Târgu Mureș), a scris lucrări 
fundamentale în geometria neeuclidiană; 

- 55 de ani de la moartea naturalistului Neculai I. COSMOVICI 
(27 apr. 1889, Iaşi – 27 ian. 1965, Bucureşti) membru al 
Academiei de Ştiinţe, profesor la Universitatea din Iaşi (1915-
1940) şi la cea din Bucureşti (1940-1950), reprezentant al 
domeniului fiziologiei animale generale şi comparate; 

28 

- Ziua Europeană a Protecției Datelor; 

- 155 de ani de la înfiinţarea, la Bucureşti, din iniţiativa lui 
Constantin Esarcu, a dr. Nicolae Kretzulescu şi a lui V.[asile] 
A.[lexandrescu] Urechia, a Societății Culturale „Ateneul Român”, 
cu filiale în numeroase oraşe din ţară., printre care și Iași, a 
desfăşurat o susţinută activitate culturală (conferinţe, expoziţii, 
concerte), continuată de universităţile populare (28.I/9.II 
1865); 

- 95 de ani de la nașterea actorului Saul TAIŞLER (28 ian. 1925, 
Iaşi – 21 mart. 1993, Iaşi) o viață pe scena Teatrului Naţional 
din Iaşi, unde a debutat încă din perioada studenţiei, a făcut și 
regie artistică şi regie de teatru radiofonic; 
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- 80 de ani de la nașterea folcloristului Ion H. CIUBOTARU (28 
ian. 1940, satul Arborea, judeţul Botoşani) etnolog, profesor la 
Facultățile de Istorie și de filologie a Universităţii „Al. I. Cuza”, 
cercetător şi responsabil de colectiv la Institut de Filologie 
Română „A. Philippide”, al Filialei din Iaşi a Academiei Române, 
colaborator permanent la Radio Iaşi; 

- 80 de ani de la moartea filologului Constantin LACEA (1 iun. 
1875, Brașov – 28 ian. 1950, Brașov) membru al Academiei 
Române, profesor la Academia de înalte studii comerciale și 
industriale din Cluj și unul dintre principalii colaboratori ai 
Dicționarului limbii române (Dicționarul Academiei); 

29 

- 130 de ani de la naşterea scriitrului rus Boris Leonidovici 
PASTERNAK (29 ian. 1890 – 30 mai 1960, Moscova) poet şi 
prozator, laureat al Premiului Nobel (1958), autorul romanului 
Doctor Jivago; 

- 175 de ani de la publicarea în „New York Evening Mirror” a 
poemului narativ Corbul (The Raven), de Edgar Allan POE (29 
ian. 1845); 

- 70 de ani de la nașterea scriitorului Gheorghe IOVA (29 ian. 
1950, Găgeni de Jos, jud. Buzău – 29 iun. 2019, București) 
redactor la revistele „Contrapunct” şi „Contemporanul – ideea 
europeană”, profesor de filosofie la Academia de Arte din 
Bucureşti (1994-1996 şi 1997-1998) şi muzeograf la Muzeul 
Literaturii Române din Bucureşti, autor a unor volume precum: 
Sintaxa libertăţii de a spune, Texteiova, Acţiunea textuală. Bunul 
simţ vizionar, Etalonul Mizil, unele surse indică nașterea în 8 
ian.; 
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- ✝) Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan 
Gură de Aur, hramul Bisericii Sfinților Trei Ierarhi din Iași; 

- 235 de ani de la prinderea, de către armata habsburgică, pe 30 
ian. 1785, a lui Crişan unul dintre conducătorii răscoalei 
țărănești, alături de Horea şi Cloşca, prinși anterior, duşi şi 
închişi la Alba Iulia; 

- 180 de ani de la apariția, la Iaşi, a revistei „Dacia Literară”, sub 
conducerea lui Mihail Kogălniceanu. În „Introducţia program”, 
datată „30 ghenarie 1840”, Kogălniceanu condamna imitaţiile 
sterile şi mania traducerilor, arătând că esenţială este 
promovarea directivei naţionale şi populare în literatură. 
Revista, care îşi propunea „realizaţia dorinţii ca românii să aibă 
o limbă şi o literatură comună pentru toţi”, a marcat un 
moment important în cristalizarea ideologiei paşoptiste, în 
dezvoltarea culturii şi literaturii naţionale, (ian. – dec 1840); 

- 110 ani de la naşterea scriitorului A. G. VAIDA (30 ian. 1910,  
Iaşi – 17 dec. 1965, Bucureşti) prozator, membru al Uniunii 
Scriitorilor din România, autorul romanelor: Scântei în beznă 
(1950) şi Clocote (1954), apoi Procesul (1951, povestiri), 
Povestiri din anii grei (1954), Povestea unei mame (1957) şi 
nuvelele Soarele din anii grei (1951), Anii mâniei (1956), Eşecul 
bandei V5 (1957); 

- 90 de ani de la naşterea publicistului Ion APETROAIEI (30 ian. 
1930, Petricani, jud. Neamţ – 21 iul. 1995, Iaşi) poet şi 
folclorist, a publicat versuri şi reportaje, în 1964 a fondat, la 
Iași, Cenaclul literar şi de artă „Viața”, iar în 1971 a înfiinţat şi 
revista cu același nume. Creaţia sa literară cuprinde: versuri, 
eseuri, medalioane, reportaje, proză etc. Postum, i-a apărut 
culegerea de folclor Cetioara mea de brad (1996) şi volumul de 
aforisme Carte de înţelepciune (1996); 
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- 100 de ani de la nașterea scriitoarei poloneze Danuta 
BIEŃKOWSKA (31 ian. 1920, Wilno – 20 aug. 1992, Varșovia) 
eseistă, traducătoare de literatură română, distinsă cu Premiul 
Uniunii Scriitorilor Români (1984 și 1990) și cu medaliile „Ion 
Creangă” și „Mihai Eminescu”; 

- 95 de ani de la nașterea artistului plastic german Guido 
JENDRITZKO (31 ian. 1925, Dobellung – 1 oct. 2009, 
Wuppertal) sculptor, pictor, grafician şi fotograf german, 
reprezentant al culturii abstracte după cel de-al doilea război 
mondial; 

- 85 de ani de la nașterea scriitorului japonez Kenzaburō Ōe (31 
ian. 1935, Ose) romancier, premiul Nobel pentru Literatură în 
anul 1994; 
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 FEBRUARIE 

1 

- Ziua Internațională a Cititului Împreună (World Read Aloud 
Day); 

- Ziua Intendenţei Militare; 

- 330 de ani de la naşterea violonistului şi compozitorului Italian 
Francesco Maria VERACINI (1 feb. 1690, Florența – 31 oct. 
1768, Pisa); 

- 140 de ani de la apariția în revista „Convorbiri literare” a farsei 
într-un act Conu Leonida faţă cu reacţiunea, de Ion Luca 
Caragiale (1/13 feb. 1880); 

- 100 de ani de la fondarea Institutului de Istorie Națională din 
Cluj (1 feb. 1920) directori fondatori Alexandru I. Lapedatu și 
Ioan Lupaș; 

- 35 de ani de la moartea scriitorului Grigore HAGIU (27 sept. 
1933, Târgu Bujor – 1 feb. 1985, București), poet din generația 
antiproletcultistă; 

- 25 de ani de la intrarea în vigoare a Acordul de Asociere al 
României la Uniunea Europeană (1 feb. 1995); 

2 

- Ziua Mondială a Zonelor Umede; 

- 135 de ani de la nașterea teologului Valeriu IORDĂCHESCU (2 
feb. 1885, Sodomeni-Paşcani, jud. Iaşi – 11 mart. 1975, Bucureşti), 
profesor de Morală creştină la Facultatea de Teologie de la 
Universitatea ieşeană, în perioada 1927-1947; 

- 135 de ani de la nașterea pictorului Neculai POPOVICI-
LESPEZI (2 feb. 1885, Lespezi, jud. Iaşi – 11 dec. 1965, Iași) 
profesor la Liceul Național, renumit pentru peisajele sale din 
jurul Iașului; 
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- 50 de ani de la moartea scriitorului englez Bertrand RUSSELL 
(18 mai 1872, Trellech – 2 feb. 1970, Penrhyndeudraeth) 
filosof, logician, Premiul Nobel pentru Literatură în anul 1950; 

3  

- 625 de ani de la prima atestare documentară a Cetăţii Neamţ  
(3 feb. 1395 ); 

- 540 de ani de la naşterea exploratorului potughez Ferdinand 
MAGELLAN (3 feb. 1480, Sabrosa – 27 apr. 1521, Mactan, 
Filipine), primul explorator european care condus o expediție 
în jurul lumii, după ce a descoperit strâmtoarea care-i va purta 
numele (21 oct. 1520); 

- 195 de ani de la naşterea inginerului britanic Sir Charles 
Augustus HARTLEY (3 feb. 1825, Heworth – 20 feb. 1915, 
Londra), cunoscut ca „Părintele Dunării“, a realizat lucrări de 
regularizare a Canalului Sulina, reuşind să asigure tranzitarea 
de către nave mari, membru al Academiei Române;  

- 150 de ani de la moartea avocatului Emanoil GOJDU (9 feb. 
1802, Oradea – 3 feb. 1870, Budapesta) om politic, reprezen-
tant al intereselor comunității românesti din Transilvania și 
Ungaria;  

- 130 de ani de la premiera, la București, a piesei Năpasta de I.L. 
Caragiale, cu artiștii Grigore Manolescu, Constantin Nottara, 
Aristizza Romanescu (3 feb. 1890); 

- 95 de ani de la naşterea actorului Ștefan MIHĂILESCU-BRĂILA 
(3 feb. 1925, Brăila – 19 sept. 1996, București), artist emerit de 
teatru și film; 

- 20 de ani de la moartea poetei Florența ALBU (1 dec. 1934, 
Floroaica, jud. Călăraşi – 3 feb. 2000, București) autoare a mai 
multor volume de versuri precum: Petrecere, Austru, Scara ce 
nu duce nicăieri; 

- 15 ani de la moartea poetului Ioan FLORA (20 dec. 1950, Satul 
Nou, jud. Pancevo, Banatul Sârbesc – 3 febr. 2005, București) 
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autorul unor volume de versuri precum: Valsuri, Iedera, Fișe 
poetice, Terapia muncii, Starea de fapt; 

4  

- Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului; 

- 120 de ani de la naşterea scriitorului suprarealist francez 
Jacques PREVERT (4 feb. 1900, Neuilly-sur-Seine – 11 apr. 
1977, Omonville-la-Petite), poet, scenarist şi textier; 

- 95 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de 
PATRIARHIE (4 feb. 1925); 

- 75 de ani de la moartea teologului Vasile TARNAVSCHI (16 
dec. 1859, Mihoveni-Suceava – 4 feb. 1945, Bucureşti), profesor 
universitar la Cernăuţi, 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); 

- 75 de ani de la începerea lucrărilor Conferinței de la Ialta, 
(Crimeea, URSS), 4-11 feb. 1945, în cadrul căreia liderii 
învingători, Anglia, SUA și URSS (Churchill, Roosevelt și Stalin) 
au hotărât configurarea lumii postbelice; 

- 50 de ani de la publicarea romanului de mare succes 
internațional Love Story, al scriitorului american Erich SEGAL 
(4 feb. 1970); 

5  

- 330 de ani de la încheierea, la Sibiu, a tratatului de 
recunoaștere și sprijin antiotoman, dintre domnul Moldovei, 
Constantin Cantemir şi Sfântul Imperiu Romano-German, 
reprezentat prin generalul imperial Donald Heissler (5 feb. 
1690); 

- 100 de ani de la nașterea scriitoarei și traducătoarei Irina 
ELIADE (5 feb. 1920, Ploieşti – 24 sept. 1998, Bucureşti) 
profesoară la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din 
Bucureşti ; 
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- 85 de ani de la moartea scriitorului Constantin C. BACALBAŞA 
(2 aug. 1856, Brăila – 5 feb. 1935, București) publicist, a fondat 
cotidienele: „Țara”, „Patriotul”, „Românimea” și revista 
umoristică „Ghiță Berbecul”, memorialist, autorul volumului: 
Bucureştii de altădată; 

- 55 de ani de la nașterea fotbalistului Gheorghe HAGI (5 feb. 
1965, Săcele, jud. Constanța) căpitan al echipei naţionale a 
României şi lider al „Generaţiei de aur”, pentru care a marcat 
35 de goluri – record all-time (alături de Adrian Mutu), fost 
component al unor echipe de prestigiu: Steaua, Barcelona, Real 
Madrid sau Galatasaray Istanbul; 

- 30 de ani de la reînfiinţarea Muzeulului Ţăranului Român, 
primul director fiind numit pictorul Horia BERNEA (5 feb. 
1990); 

- 20 de ani de la moartea biologului Viorica SIMIONESCU (1 
sept. 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 pentru studiul mamiferelor mici; 

6 

- 135 de ani de la numirea lui Spiru HARET ca secretar general 
al Ministerului Instrucţiei şi al Cultelor (6 feb. 1885), începutul 
reformei sale; 

- 100 de ani de la moartea omului politic Dimitrie STURDZA 
ŞCHEIANU (19 mai 1839, Iaşi – 6 feb. 1920, Bucureşti) mem-
bru 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; 

- 75 de ani de la nașterea cântăreţului jamaican Bob MARLEY (6 
feb. 1945, Nune Mille – 11 mai 1981, Florida, SUA) cantautor, 
inițiatorul muzicii reggae; 

- 65 de ani de la moartea omului politic Constantin 
ARGETOIANU (3 mart. 1871, Craiova – 6 feb. 1955, penitencia-
rul Sighet), jurist, medic, diplomat; 
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- 30 de ani de la înregistrarea oficială a Frontului Salvării 
Naţionale ca formaţiune politică, preşedintele formaţiunii a 
devenit Ion Iliescu (6 feb. 1990); 

- 20 de ani de la moartea matematicianului Niculai COLIBABA 
(30 dec. 1918, Răşcani – 6 feb. 2000, Iaşi) profesor emerit al 
Liceului Internat „C. Negruzzi”; 

- 25 de ani de la moartea biologului Nicolae SIMIONESCU (27 
iun. 1926, Bucureşti – 6 feb. 1995, Bucureşti) academician, a 
fondat şi organizat, împreună cu Maya Simionescu, Institutul de 
Biologie şi Patologie Celulară;  

7 

- 515 ani de la încheierea Tratatului moldo-polon, arbitrat de 
regele Ungariei, în problema Pocuţiei (7 feb. 1505); 

- 115 ani de la nașterea sociologului Alexandru BĂRBAT (7 feb. 
1905, Ucea, jud. Brasov – 14 dec. 1991, Iași) statistician, profe-
sor la Universitatea „Al. I. Cuza”; 

- 105 ani de la nașterea Preafericitului Părinte Patriarh 
TEOCTIST (Toader Arăpașu, 7 feb. 1915, Tocileni, jud. Botoșani 
– 30 iul. 2007, București) patriarh al Bisericii Ortodoxe Române 
între anii 1986 și 2007, Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al 
Moldovei (1977-1986); 

- 25 de ani de la moartea artistului liric Ion HUMIŢĂ, (4 iul. 
1932, Borlovenii Noi, jud. Caraş-Severin – 7 febr. 1995, Iaşi) solist 
al Operei ieșene; 

- 15 ani de la apariția, la Iași, la 7 feb. 2005, a primului număr a 
ziarului „Lumina”, cotidianul Patriarhiei Ortodoxe Române, 
care apare în prezent cu redacția la București; 

8  

- 295 de ani de la moartea țarului Rusiei PETRU CEL MARE, 
(Piotr I Alekseievici 9 iun. /S.V. 30 mai 1672, Moscova – 8 feb. 
/S.V. 28 ian. 1725, Moscova) a condus Rusia din 7 mai/27 apr. 
1682 până la moartea sa; 
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- 140 de ani de la recunoașterea independenţei de stat a 
României de către Franţa, Germania şi Marea Britanie, trimişii 
diplomatici de la Bucureşti au fost ridicaţi la rang de miniştri 
plenipotenţiari (8/20 feb. 1880); 

- 135 de ani de la nașterea scriitorului american Lewis SINCLAIR 
(7 feb. 1885, Minnesota – 10 ian. 1951, Roma), laureat Nobel în 
1930; 

- 95 de ani de la nașterea actriței Eugenia BOSÂNCEANU (8 feb. 
1925, Rădăuți-Prut, Botoșani – 24 dec.2018, București) prezen-
tă în teatru și film; 

- 45 de ani de la nașterea teologului Ioan Valentin ISTRATI (8 
feb. 1975, Iaşi), cadru didactic la Facultatea de Teologie de la 
Universitatea ieşeană, autorul volumelor: Odele lui Solomon – 
rugăciuni creştine din secolele I-II, Sfântul Ierarh Nicolae – Mirul 
iubirii lui Hristos; 

- 45 de ani de la moartea actorului George POPOVICI (4 sept. 
1897, Iaşi – 8 feb. 1975, Iaşi) profesor de artă dramatică la 
Institutul de teatru „Matei Millo” din Iaşi, societar de onoare al 
Teatrului Naţional, distins cu titlul de Artist emerit; 

- 20 de ani de la moartea liderului comunist Ion Gheorghe 
MAURER (23 sept. 1902, București – 8 feb. 2000, București) 
prim-ministru în perioada 1961-1974 și președinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale în perioada 11 ian. 1958 – 21 mart. 1961; 

9  

- Ziua siguranței pe Internet; 

- 180 de ani de la nașterea filologului Vasile BURLĂ (9 feb. 
1840, Opăiţeni-Bucovina – 9 ian. 1905, Iaşi) unul dintre cei mai 
erudiţi şi stimaţi profesori pe care i-a avut Colegiul Naţional din 
Iaşi, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dascălul a 30 de 
generaţii de elevi, printre care s-au numărat Nicolae Iorga şi 
Mihail Sadoveanu, membru al Societăţii literare Junimea; 

- 120 de ani de la nașterea botanistului Emilian ŢOPA (9 feb. 
1900, Cuciurul Mic, Cernăuţi – 10 feb. 1987, Iaşi), a reorganizat 
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Grădina Botanică Iași pe noul amplasament din Dealul 
Copoului; 

- 100 de ani de la nașterea arhitectului Ion Mircea ENESCU (9 
feb. 1920, Cluj-Napoca – 25 oct. 2010, București), a proiectat 
Sala Polivalentă din Iași (1970); 

- 95 de ani de la nașterea 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; 

- 95 de ani de la moartea juristului Dimitrie ALEXANDRESCO (4 
oct. 1850, Iaşi – 9 febr. 1925, Iaşi) profesor de Drept civil la 
Facultatea Juridică din Iaşi, publicist, specialist în problemele 
speciale ale dreptului şi ale practicii judiciare, a scris poezii şi 
lucrări dramatice; 

- 90 de ani de la nașterea pictorului Constantin BACIU (9 feb. 
1930, Iaşi – 6 oct. 2005, Iaşi) eseist, ilustrator de carte, 
colaborator la „Contemporanul”, „România literară”, 
„Luceafărul”, „Tribuna României”, „Secolul XX”, expoziţie de 
grafică personale în ţară (Bucureşti, Iaşi etc.) şi în străinătate, la 
Moscova, Budapesta, Berlin, Praga, Cairo, Geneva, Damasc, 
Leipzig, Roma, New York, Palermo, Buenos-Aires, Madrid, 
deţinător a numeroase premii naţionale pentru grafică şi 
ilustraţii ale unor cărţi; 

- 25 de ani de la moartea actorului Mihai GROSARIU (1908, 
Cernăuţi – 9 febr. 1995, Iaşi); 

10 

- 265 de ani de la moartea filosofului iluminist francez 
MONTESQUIEU (Charles-Louis de Secondat, baron de la Brede, 
18 ian. 1689, La Brède – 10 feb. 1755, Paris) scriitor, opera sa 
majoră o reprezintă Scrisori persane (1721); 

- 130 de ani de la naşterea eseistei Alice VOINESCU (10 feb. 
1885, Drobeta Turnu Severin – 4 iun. 1961, București) prima 
româncă doctor în filosofie (Sorbona, Paris, 1913), a avut 
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domiciliul obligatoriu în comuna Costeşti de lângă Târgu 
Frumos, Iași, 1948-1954;  

- 110 ani de la nașterea 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; 

- 100 de ani de la nașterea scriitorului spaniol José Manuel 
CASTAÑÓN (10 feb. 1920, Pola de Lena – 6 iun. 2001, Madrid); 

- 70 de ani de la nașterea scriitoarei Catinca AGACHE (10 feb. 
1950, Deleni, jud. Iaşi), publicistă şi istoric literar, membră a 
Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iași și Rep. Moldova, 
cadru didactic asociat la cursul de Istoria cărţii şi a bibliotecii, 
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, directoare adjunctă la Biblioteca 
jud. „Gh. Asachi” Iaşi, autoarea unor volume precum: Biblioteci în 
timp, Literatură română în ţările vecine, Biblioteconomie. Valori 
tradiţionale şi moderne şi Fenomenul literar din Voivodina; 

- 15 ani de la moartea dramaturgului american Arthur MILLER 
(17 oct. 1915, New York – 10 feb. 2005, Roxbury) laureat al 
Premiului Pulitzer pentru piesele sale precum: Moartea unui 
comis-voiajor, După cădere, Prețul; 

11 

- Ziua Mondială a Bolnavului; 

- 370 de ani de la moartea filosofului francez René DESCARTES 
(31 mart. 1596, Descartes – 11 feb. 1650, Stockholm, Suedia) 
scriitor, opera sa majoră o reprezintă Discurs asupra metodei, 
Meditaţii metafizice, autorul celebrei maxime: „Gandesc, prin 
urmare, exist” („Je pense, donc je suis”, lat. „Cogito, ergo sum”); 

- 140 de ani de la recunoașterea independenţei de stat a 
României de către Grecia (11/23 feb. 1880); 

- 100 de ani de la nașterea scriitorului american de literatură 
științifico-fantastică Daniel Francis GALOUYE (11 feb. 1920, 
New Orleans, Luisiana – 7 sept. 1976, New Orleans); 

- 75 de ani de la finalizarea lucrărilor Conferinței de la Ialta, 
(Crimeea, URSS), 4-11 feb. 1945, în cadrul căreia liderii 
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învingători, Anglia, SUA și URSS (Churchill, Roosevelt și Stalin) 
au hotărât configurarea lumii postbelice; 

- 70 de ani de la moartea scriitorului Nicolae OTTESCU (1 mai 
1885, Galați – 11 feb. 1950, București) prozator și dramaturg, 
fondatorul revistei „Pontice” din Constanța (1938);  

12  

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

- 115 ani de la nașterea medicului Theodor BURGHELE (12 feb. 
1905, Iaşi – 3 iun. 1977, Bucureşti) chirurg urolog, rector la 
Institutul de Medicină şi Farmacie din Bucureşti, ministrul 
Sănătăţii şi preşedinte al Academiei; 

- 110 ani de la nașterea scriitorului argentinian Enrique 
Anderson IMBERT (12 feb. 1910, Cordoba – 6 dec. 2000, 
Buenos Aires) critic şi istoric literar, reprezentant al literaturii 
fantastico-magice; 

- 100 de ani de la nașterea muzicianului Ion GOIA (12 feb. 1920, 
Micești de Pădure, jud. Bistrița – 29 mai 1986, Bucureşti) unul 
dintre fondatorii Corului „Gavriil Musicescu” al Operei Române, 
şi al Conservatorului „George Enescu” Iași; 

13 

- Ziua mondială a Radioului; 

- 140 de ani de la nașterea sociologului Dimitrie GUSTI (13 feb. 
1880, Iași – 30 oct. 1955, București), filosof şi estetician, 
membru al Academiei, profesor la Universitatea din Iaşi (1910-
1920) şi la cea din Bucureşti (1920-1945), creatorul unei „școli 
de sociologie de cercetare monografică rurală”; 

- 80 de ani de la moartea filologului Ioan BIANU (1 oct. 1856, 
Făget – 13 feb. 1935, București), bibliograf, academician, 
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autorul lucrărilor de referință: Bibliografia românească veche 
1508-1830 și Catalogul manuscriptelor românești; 

- 35 de ani de la moartea medicului chirurg Iosif NICULESCU (13 
feb. 1914, Cernavodă, jud. Constanţa – 14 febr. 1985, Iaşi), 
profesor şi cercetător la Institutul de Anatomie şi la Clinica a II-
a Chirurgicală şi Urologică de la Spitalul „C. I. Parhon”; 

- 235 de ani de la moartea lui CRIȘAN, unul dintre conducătorii 
răscoalei tărănești din Munţii Apuseni, care s-a sinucis 
spânzurându-se cu nojițele de la opinci în timpul detenției în 
închisoare (13 feb. 1785), Horea şi Cloşca, ceilalți conducători 
ai răscoalei, fiind traşi pe roată la Alba Iulia (28 feb. 1785); 

- 60 de ani de la detonarea de către Franța a primei sale bombe 
nucleare, cu o putere de 70 kilotone, în deșertul algerian (13 
feb. 1960); 

14 

- „Ziua Sf. Valentin” – Ziua darurilor şi a iubirii; 

- Ziua internațională a cărții dăruite; 

- 90 de ani de la nașterea pictoriţei Elena UŢĂ CHELARU (14 
feb. 1930, Chişinău – 13 iun. 2013, București) membră Honoris 
Causa a Academiei Internaţionale „Mario Gori” – Gela (Italia), a 
Academiei Internaţionale de Litere, Ştiinţă şi Artă „Pontzen” 
(Napoli), membră onorifică a Academiei Internaţionale 
„Lutece” din Paris; 

- 85 ani de la nașterea poetului basarabean Grigore VIERU (14 
feb. 1935, Pererîta, fostul județ Hotin – 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 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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- 80 de ani de la nașterea scriitorului Constantin BLĂNARU (14 
feb. 1940, Cornu-Luncii, jud. Suceava), publicist şi istoric 
literar, membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iași, 
autor al unor volume precum: Copilul şi soarele în Zori noi, La 
lumina zilei, Ucenicul vinului, Liantul, Povestiri şi nuvele, Vertij 
prin memorie; 

- 45 de ani de la moartea actorului de comedie Grigore VASILIU 
BIRLIC (24 ian. 1905, Fălticeni – 14 feb. 1970, București );  

- 25 de ani de la moartea psihologului Ion HOLBAN (14 ian. 
1916, Iași – 14 feb. 1995, Iași). A organizat Institutul 
Psihotehnic şi Oficiul de orientare profesională din Iaşi, 
cercetător principal la Centrul de ştiinţe social-umane al 
Universităţii  „Al. I. Cuza”; 

- 10 ani de la moartea scriitorului britanic Dick FRANCIS (31 
oct. 1920, Lawrenny – 14 feb. 2010, Grand Cayman, Insulele 
Cayman), cunoscut pentru romanele sale poliţiste: Dead Cert 
(1962), For Kicks (1965), Odds Against (1965), Flying Finish 
(1966) şi Blood Sport (1967); 

15 

- 275 de ani de la moartea cronicarului Ion Neculce (1672 – 15 
feb. 1745, Tîrgu Frumos, jud. Iași). Opera sa capitală este 
Letopiseţul Țării Moldovei de la Dabija Vodă până la a doua 
domnie a lui Constantin Mavrocordat (1743), fiind martor 
ocular al majorităţii evenimentelor pe care le consemnează; 

- 180 de ani de la nașterea filosofului Titu Liviu MAIORESCU 
(15 feb. 1840, Craiova – 18 iun. 1917, Bucureşti), eseist, 
estetician, traducător, critic literar, avocat şi politician; 

- 165 de ani de la naşterea pictorului Ion ANDREESCU (15 feb. 
1850, Bucureşti – 22 oct. 1882, Bucureşti); 

- 145 de ani de la nașterea scriitorului Grigore CONSTANTINESCU 
(15 feb. 1875, Iaşi – 8 apr. 1932, Năpădeni, jud. Bălţi), teolog şi 
publicist, redactor şi director al ziarului „Glasul Basarabiei” și al 
revistei „Luminătorul”; 
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- 115 ani de la nașterea chirurgului Gheorghe CHIPAIL (15 feb. 
1905, Durneşti, jud. Botoşani – 2 aug. 1997, Iaşi); 

- 100 de ani de la moartea actorului State DRAGOMIR (dec. 
1870, Constanglia-Basarabia – 15 feb. 1920, Iaşi) actor și regi-
zor al Teatrului Naţional din Iaşi, profesor de declamaţie la 
Conservatorul din Iaşi pentru Şt. Braborescu, C. Ramadan, 
Miluţă Gheorghiu. A adaptat pentru scenă opere de Mihai 
Eminescu și piese originale; 

- 85 de ani de la nașterea scriitorului Cornel COTUȚIU (15 feb. 
1945, Beclean, jud. Bistriţa-Năsăud), autor al volumelor: În 
căutarea altui final (nuvele, 1978); Opt zile pentru totdeauna 
(roman, 1982); Şarpele albastru (roman, 1989); Taifas în 
purgatoriu (publicitică, 1995; Scorbură în cuib (2009), membru 
al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Cluj; 

16 

- Ziua Naţională a Republicii Lituania; 

- 115 ani de la nașterea istoricului Constantin C. ANGELESCU 
(16 feb. 1905, Bucureşti – 5 oct. 2000, Iaşi), jurist, profesor la 
Facultatea de Drept a Universităţii din Iaşi, din 1937 până în 
1956, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”; 

- 110 ani de la nașterea scriitoarei Lucia DEMETRIUS (16 feb. 
1910, București – 29 feb. 1992, București), prozatoare, poetă, 
autoare dramatică şi traducătoare; 

- 25 de ani de la moartea scriitorului Victor KERNBACH (14 oct. 
1923, Chişinău – 16 feb. 1995, București), prozator, poet, eseist 
şi traducător, cercetător al mitologiei româneşti şi universale; 

- 20 de ani de la moartea anglistei Viorica DOBROVICI (13 ian. 
1913, Roman, jud. Neamţ – 16 feb. 2000, Iaşi), profesoară la 
Institutul de Medicină şi la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi; 

- 20 de ani de la moartea artistei franceze de origine rusă Lila 
KEDROVA (9 oct. 1918, Petrograd, Rusia – 16 feb. 2000, Sault 
Sainte Marie, Canada). A câștigat Premiul Oscar pentru cea mai 
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bună actriță într-un rol secundar pentru interpretarea doamnei 
Hortense (Bubulina) în filmul Zorba Grecul (1964); 

17 

- 420 de ani de la moartea filosofului italian Giordano BRUNO 
(1548, Nola – 17 feb. 1600, Roma), teolog și umanist din epoca 
Renașterii, condamnat și ars pe rug de Inchiziție pentru 
concepția sa panteistă și pentru convingerea asupra infinității 
universului, idei considerate eretice; 

- 100 de ani de la moartea actorului State DRAGOMIR (27 dec. 
1870, Chișinău – 17 feb. 1920, Iași), scriitor și regizor la Națio-
nalul ieșean, partenerul constant al Aglaei Pruteanu, profesor 
de declamaţie la Conservatorul din Iaşi; 

- 65 de ani de la nașterea scriitorului chinez Mo Yan (pseudo-
nimul sub care scrie Guan Muoye, 17 feb. 1955, Guaomi), 
premiul Nobel pentru Literatură în anul 2012; 

- 50 de ani de la moartea scriitorului israelian Samuel Joseph 
AGNON (pseudonimul lui Shmuel Yosef Halevi Czaczkes, 8 aug. 
1888, Buceaci, Ucraina – 17 feb. 1970, Ierusalim), premiul 
Nobel pentru literatură pe 1966;  

18 

- 330 de ani de la apariția, la Iași, a periodicul de limbă franceză 
și română „Courier de Moldavie”, considerat a fi primul ziar din 
spaţiul românesc, publicație cu caracter de informare militară, 
editată de soldaţii ruşi ai armatei lui Potemkin, stabiliţi în acea 
vreme la Iași, în timpul războiului ruso-turc dintre anii 1787 și 
1792 (18 feb. 1790); 

- 135 de ani de la nașterea scriitorului Eugen BOUREANU (18 
feb. 1885, Tecuci, jud. Galaţi – 28 nov. 1971, Bucureşti), 
publicist, prezent în viaţa culturală şi socială a Iaşului timp de 
aproape trei decenii ca profesor, avocat şi ziarist; 

- 25 de ani de la moartea inginerului constructor Paul-Petru 
COSMULESCU (17 dec. 1927, Slatina, jud. Olt – 18 febr. 1995, 
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Iaşi), profesor la disciplina Construcţii Metalice, la Facultatea 
de Construcţii a Institutului Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi, 
autor al unor volume precum: Construcţii Metalice,1975; 
Construcţii Metalice Uşoare, 1984 şi Construcţii Metalice 
Spaţiale, 1991), cursuri şi îndrumare de Construcţii Metalice; 

19 

- Ziua națională „Constantin Brâncuși”; 

- 195 de ani de la nașterea scriitorului maghiar Jokai MÓR (19 
febr. 1825, Komárom – 5 mai 1904, Budapesta); 

- 80 de ani de la nașterea scriitorului Mircea Radu IACOBAN 
(19 febr. 1940, Iași), dramaturg, director al Editurii „Junimea”, 
al Teatrului Național „Vasile Alecsandri” și „Luceafărul”; 

- 70 de ani de la nașterea scriitorului Liviu Ioan STOICIU (19 
febr. 1950, Dumbrava Roșie, jud. Neamț) ; 

- 30 de ani de la înfiinţarea Uniunii Teatrale din România 
(UNITER), preşedinte, de la fondare, actorul Ion Caramitru (19 
feb. 1990); 

20 

- Ziua Dezrobirii Romilor; 

- Ziua Mondială a Justiţiei Sociale; 

- 105 ani de la moartea inginerului britanic Sir Charles 
Augustus HARTLEY (3 feb. 1825, Heworth – 20 feb.1915, 
Londra ), cunoscut ca „Părintele Dunării”. A realizat lucrări de 
regularizare a Canalului Sulina, reuşind să asigure tranzitarea 
de către nave mari, mebru al Academiei Române;  

- 55 de ani de la moartea biologului francez René JEANNEL (23 
mart. 1879, Paris – 20 feb. 1965, Paris). A întemeiat, în 1920, 
împreună cu Emil Racoviţă, Institutul de Speologie din Cluj, 
primul de acest fel din lume; membru al Academiei Române;  

 



44 

- 20 de ani de la moartea inginerului constructor Tudor SILION 
(30 iul. 1924, Cernăuți – 20 feb. 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 
international, de geotehnică şi fundaţii; 

21 

- Ziua Internaţională a Limbilor Materne (UNESCO); 

- 215 ani de la naștera filologului Timotei CIPARIU (21 feb. 
1805, Pănade, jud. Alba – 3 sept. 1887, Blaj), revoluţionar 
paşoptist din Transilvania, lingvist, membru fondator şi 
vicepreşedinte al Societăţii Academice Române; 

- 100 de ani de la moartea juristului Constantin NACU (29 iun. 
1844, Bucureşti – 21 feb. 1920), profesor de drept civil la 
Facultatea de Drept din Bucureşti. Opera sa principal – Drept 
civil român (3 vol., 1901-1903) – constituie primul comentator 
sistematic al Codului civil român; 

- 65 de ani de la nașterea publicistului Gheorghe (George) 
SAMOILĂ (21 feb. 1955, Târgu Jiu – 21 iul. 2019, Iași), ziarist la 
Radio Iași, bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai 
Eminescu” Iaşi; 

- 25 de ani de la moartea 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; 

- 25 de ani de la moartea poetului Cristian POPESCU (1 iun. 
1959, București – 21 feb. 1995, București) afiliat nouăzecismu-
lui literar; a publicat volumele: Cuvînt înainte (Ed. Cartea 
Românească, 1988); Arta Popescu (Societatea Adevărul, 1994), 
Familia Popescu (Atelier literar, 1987); 
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22 

- Ziua Mondială a Cercetaşilor; 

- Ziua Europeană dedicată Victimelor Criminalităţii; 

- 120 de ani de la prima audiţie, la Paris, a „Sonatei a II-a pentru 
pian şi vioară”, de George ENESCU (22 feb. 1900); 

- 115 ani de la constituirea, la Bucureşti, a primului sindicat 
muncitoresc din România, Sindicatul lucrătorilor tâmplari, în 
frunte cu I. C. Frimu şi Voicu Andreescu-Râureanu, urmat la 13 
şi 20 martie de înfiinţarea sindicatului strungarilor şi, 
respectiv, al lucrătorilor din fabricile de încălţăminte (22 feb./7 
mart. 1905); 

- 210 ani de la nașterea scriitorului Grigore ALEXANDRESCU 
(22 feb. 1810, Târgoviște – 25 nov. 1885 București), poet 
romantic; a impus în literatura română, ca specii literare, satira 
(Duhului meu), fabula (Boul şi viţelul) şi epistola (Epistolă către 
Voltaire); Notă: unele surse indică anul nașterii 1812, altele 
1814; 

- 50 de ani de la moartea preotului Mihai MĂNUCĂ (19 iul. 1909 
Flămânzi, jud. Botoşani – 22 febr. 1970, Iaşi), teolog şi public-
cist; a slujit la Biserica „Toma Cozma” din Iaşi, în perioada 
1940-1970, a publicat articole de istorie literară, predici, studii 
de istorie bisericească; 

23 

- Ziua Hidrografului Militar; 

- 130 de ani de la nașterea actorulului american de film Arthur 
Stanley JEFFERSON (cunoscut ca Stan Laurel, 16 iun. 1890, 
Ulverston, Anglia – 23 feb. 1965, Santa Monica), devenit celebru 
în cuplul de comici Stan și Bran; 

- 30 de ani de la moartea artistului plastic Florin Pucă (24 apr. 
1932, București – 23 feb. 1990, București ), poet și actor; 

- 35 de ani de la moartea muzicianului Constantin CONSTANTINESCU 
(28 oct. 1903, Truşeşti, jud. Botoşani – 23 feb.1985, Iaşi) com-
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pozitor, dirijor şi muzicolog profesor la Conservatorul „G. 
Enescu” (1939-1950) şi la Liceul de Artă „Octav Băncilă” (1950-
1960); 

- 75 de ani de la moartea scriitorului rus Alexei N. TOLSTOI (10 
ian. 1883, Pugaciov – 23 feb. 1945, Moscova); 

24 

- Ziua Naţională a Estoniei; 

- Sărbătoarea populară „Dragobetele”, „Ziua îndrăgostiţilor”, 
„Cap de primăvară” sau „Logodnicul păsărilor”; începutul 
anului agricol; este considerat momentul în care natura se 
trezeşte; 

- 70 de ani de la nașterea scenografului Călin PAPURĂ (24 feb. 
1950, Bucureşti – 21 sept. 2019, București); a fost premiat 
pentru scenografia filmelor Pas în doi, Adela, Noiembrie, ultimul 
bal, O vară de neuitat, Restul e tăcere; 

- 150 de ani de la inaugurarea oficială a Monetăriei Statului, 
București, 24 feb./8 mart. 1870, unde se bat primii bani de aur 
(20 lei) şi de argint (1 leu) cu efigia domnitorul Carol I; 
Monetăria va funcţiona până în 1890 şi va fi reînfiinţată în 
1935; 

- 110 ani de la moartea omului de știință britanic Henry 
CAVENDISH (10 oct. 1731, Nisa, Franța – 24 feb. 1810, 
Londra), fizician şi chemist; a descoperit hidrogenul, în 1766 şi 
a realizat sinteza apei, în 1784; 

- 70 de ani de la moartea agronului Pavel BĂBĂLEAN (28 iun. 
1910, Gălăneşti, jud. Suceava – 24 febr. 1950, Iaşi); a pus bazele 
ştiinţei pomicole în învăţământul agronomic din Moldova; 

- 15 ani de la moartea pictorului Mircea ISPIR (1 mart. 1939, 
Cernăuţi – 24 feb. 2005, Iaşi), membru al Uniunii Artiştilor 
Plastici din România; din creaţia sa se detaşează portretele, 
dintre care menţionăm: Bunicul; Paznicul pădurii; Rapsodii; 
Copilărie; Copil sau poetica trandafirului; Fata cu ochii albaştri; 
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a fost profesor la Liceul de Artă „O. Băncilă” (1968-1995) şi la 
Facultatea deTeologie din Iaşi, Catedra de pictură (1992-2001); 

25 

- Ziua Pontonierilor; 

- Ziua Internaţională a Implantului Cohlear (dispozitiv care redă 
parțial auzul unor persoane surde); 

- 200 de ani de la nașterea publicistei Maria ROSETTI (25 feb. 
1820, Guernesey, Anglia – 13 feb. 1893, București), prima 
femeie ziarist din România; a luat parte la Revoluția din Țara 
Românească, în 1848, a editat publicaţia „Mama şi copilul”, 
revistă literară săptămânală, care a funcţionat din iulie 1865 
până în aprilie 1866, profilată pe articole şi traduceri în 
sprijinul educaţiei copilului. NOTĂ: Unele surse dau ca an al 
naşterii 1819; 

- 125 de ani de la înființarea primei organizații profesionale a 
ziariștilor români, Societatea Presei, sub președenția lui C. A. 
ROSETTI (25 feb. 1885, București); 

- 25 de ani de la moartea muzicologului Petre V. BRÂNCUȘI (1 
iun. 1928, Brădiceni, com. Peştişani, jud. Gorj – 25 feb. 1995, 
Bucureşti), director al Direcţiei muzicale a Radioteleviziunii 
Române, rector al Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din 
Bucureşti (1972-1982), preşedinte al Uniunii Compozitorilor şi 
Muzicologilor din România, director al Operei Române din 
Bucureşti; 

- 15 ani de la moartea juristului britanic Peter BENENSON (31 
iul. 1921, Londra – 25 feb. 2005, Oxford), fondatorul 
organizaţiei internaţionale „Amnesty International” (28 iun. 
1961, Londra); principalele preocupări ale organizaţiei sunt 
legate de „prizonierii uitaţi”, deţinuţii politici, lagărele de 
muncă, delictul de opinie ş.a.; 

- 10 ani de la moartea muzicianului Dan MIZRAHY (28 feb. 
1926, București – 25 feb. 2010, București), pianist şi compo-
zitor; a promovat muzica lui George Gershwin în România 
anilor ’50; 
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26 

- 35 de ani de la moartea 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; 

- 120 de ani de la nașterea actorului de comedie Costache 
ANTONIU (26 feb. 1900, Ţigănaşi, jud. Iaşi – 15 iun. 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. Notă: 
unele surse indică nașterea în 25 feb.; 

- 100 de ani de la nașterea scriitoarei franceze de origine greacă 
Gisèle PRASSINOS (26 feb. 1920, Constantinopol, Turcia – 15 
nov. 2015, Paris), asociată cu mișcarea suprarealistă; 

- 90 de ani de la nașterea medicului Ioan DRĂGAN (26 feb. 
1930, București – 7 mart. 2010, Elveția), considerat „părintele” 
medicinei sportive din România, director al Centrului Naţional 
de Medicină Sportivă, cel care a pus bazele Agenţiei Naţionale 
Anti-Doping; 

- 80 de ani de la moartea pictorului Nicolae TONITZA (13 apr. 
1886, Bîrlad – 27 feb. 1940, București), grafician şi critic de 
artă; a urmat Şcoala Normală din Iaşi, a lucrat la decorarea 
capelei Palatului Mitropoliei Iași; unele surse indică decesul în 
27 feb.; 

27 

- 120 de ani de la fondarea Partidului Laburist din Marea 
Britanie, unul dintre cele trei partide importante din Regatul 
Unit, autodefinit ca partid social-democrat, cu o politică 
centristă (27 feb. 1900); 

- 100 de ani de la moartea istoricului Alexandru D. XENOPOL 
(23 mart. 1847, Iași – 27 feb. 1920, Bucureşti), membru al 
Academiei Române, membru de onoare al Societăţii de 
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arheologie din Bruxelles, membru titular al Academiei de 
ştiinţe morale şi politice din Paris, membru de onoare la 
Societatea Academică Română din Cernăuţi, profesor la Catedra 
de Istoria românilor a Universităţii din Iaşi şi rectorul acesteia 
între anii 1898-1901; 

- 95 de ani de la nașterea muzicianului Constantin MARIN (27 
feb. 1925, Bănești, Prahova – 1 ian. 2011, București), compozi-
tor, dirijor al Corului Național de Cameră Madrigal, specialist 
renumit în muzica renascentistă, cântul gregorian și baroc; 

- 30 de ani de la moartea filologului Alexandru ROSETTI (20 
oct. 1895, Bucureşti – 27 feb. 1990, Bucureşti) lingvist, memo-
rialist, editor şi istoric literar; a fondat şi condus publicaţii de 
specialitate: „Bulletin linguistique” (1933-1948), „Studii şi 
cercetări lingvistice” (din 1950), „Fonetică şi dialectologie” 
(1958-1969), „Revue roumaine de linguistique” „Revista 
Fundaţiilor Regale” (director în perioada 1945-1947), membru 
al academiilor Română, Suedeză şi Iugoslavă; 

28 

- Ziua Protecţiei Civile; 

- Ziua internaţională a ursului polar; 

- „Ziua Kalevalei” este o sărbătoare naţională a Finlandei şi 
marchează apariţia, în anul 1835, a primului volum al epopeei 
naţionale Kalevala ; 

- 235 de ani de la execuția lui Horea şi Cloşca, conducători ai 
răscoalei ţărăneşti din Munţii Apuseni, fiind traşi pe roată la 
Alba Iulia (28 feb. 1785); 

- 200 de ani de la nașterea 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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- 40 de ani de la nașterea boxerului Lucian BUTE (28 feb. 1980, 
satul Pechea, jud. Galați), campion mondial IBF, profesionist la 
categoria supermijlocie;  

29 

- Ziua internațională a bolilor rare (ultima zi a lunii februarie); 

- 40 de ani de la moartea istoricului Gheorghe ȘTEFAN (9 nov. 
1899, Băteșani, Vâlcea – 29 feb. 1980, București), arheolog, 
membru al Academiei, profesor și decan al Facultății de istorie 
a Universității București; 
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MARTIE 

1 

- Ziua Mărţişorului (România); 

- Ziua Naţionala A Ţării Galilor; 

- Ziua Automobilismului Militar (România); 

- Ziua Mondială a Protecţiei Civile; 

- Ziua Internațională a Radioului și Televiziunii pentru Copii 
(UNICEF) (prima duminică din martie); 

- 575 de ani de la nașterea pictorului italian Sandro BOTTICELLI 
(Alessandro di Mariano Filipepi, 1 mart. 1445, Florența – 17 
mai 1510, Florența), unul dintre cei mai mari reprezentanți ai 
Renașterii; 

- 455 de ani de la fondarea orașului RIO DE JANEIRO (Brazilia) la 
1 mart. 1565 în onoarea regelui Sebastian I al Portugaliei. 
Celebru pentru arhitectura sa, pentru statuia lui Christos 
Mântuitorul (Cristo Redentor), al cărui chip a fost realizat de 
sculptorul român Gheorghe Leonida (1892-1942), pentru 
carnavalul anual, capitală a Braziliei din 1764 până în 1960; 

- 210 ani de la moartea muzicianului polonez Frédéric CHOPIN 
(1 mart. 1810, Żelazowa Wola – 17 oct. 1849, Paris), pianist și 
compozitor; 

- 160 de ani de la nașterea publicistului socialist Mihai PASTIA 
(1 mart. 1860, Huşi, jud. Vaslui – 16 iun. 1928, Iaşi), redactor al 
revistei „Viaţa românească”; a înfiinţat revista „Comoara 
Tinerimii”; 

- 120 de ani de la inaugurarea primei linii de tramvai electric din 
Iași, 1 mart. 1900, pe traseul Gară-Hală; 

- 110 ani de la nașterea agronomului 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; 
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- 95 de ani de la nașterea matematicianului Solomon MARCUS 
(1 mart. 1925, Bacău – 17 mart. 2016, București), membru al 
Academiei, specialist cu recunoaștere internațională în 
lingvistica computațională; a publicat numeroase cărți și arti-
cole de poetică, lingvistică, semiotică și educație; 

- 70 de ani de la inaugurarea Teatrului pentru copii și tineret 
„Luceafărul” din Iași (1 mart. 1950); 

2 

- 150 de ani de la apariția la Bucureşti, la 2 mart. 1860, a 
publicației „Columna lui Traian”, condusă de Bogdan Petriceicu 
Hasdeu, revistă politică, economică, literară, cu apariţie 
bisăptămânală până în 1883 (cu întreruperi); 

- 115 ani de la nașterea scriitorului Radu GYR (pseudonimul 
literar al lui Radu Demetrescu, 2 mart. 1905, Câmpulung 
Muscel – 29 apr. 1975, București), poet, dramaturg, eseist, 
asistent universitar la catedra de estetică a profesorului Mihail 
Dragomirescu, conferențiar la Facultatea de Litere și Filosofie 
din București; 

- 110 ani de la nașterea pedologului Nicolae N. BUCUR (2 mart. 
1910, Bughea de Jos, jud. Argeş – 14 ian. 1969, Iaşi); a predat 
cursul de Geografia solurilor la Facultatea de Ştiinţe naturale şi 
geografie a Universităţii „Al. I. Cuza”, contribuind la Sistema-
tizarea solurilor din România, la elaborarea Hărții solurilor din 
ţara noastră; 

- 90 de ani de la moartea scriitorului englez David Herbert 
Richards LAWRENCE (11 sept. 1885, Eastwood – 2 mart. 
1930, Vence, Franța), autorul unor romane care analizează 
efectul industrializării asupra ființei umane; 
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- Ziua Mondială a Scriitorului; 

- Ziua Naţionala a BULGARIEI; 

- 145 de ani de la nașterea medicului Elena PUŞCARIU-
DENSUŞIANU (3 mart. 1875, Făgăraş, jud. Braşov – 20 mai 
1965, Bucureşti), oftalmolog, prima deţinătoare a titlului de 
profesor universitar din ţara noastră (1910), medic primar al 
serviciului de Oftalmologie de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iaşi 
din 1916, profesor titular la Clinica Oftalmologică a Facultăţii 
de Medicină Iași din 1920; 

- 90 de ani de la nașterea omului politic Ion ILIESCU (3 mart. 
1930, Oltenița), inginer; a condus statul român în trei rânduri, 
ca președinte al CFSN în perioada dec. 1989-1992, apoi ca 
președinte ales al României între anii 1992 și 1996, respectiv 
2000 și 2004, preşedinte al Consiliului judeţean Iaşi, între anii 
1974-1979; 

- 100 de ani de la anunțul Consiliul Suprem al Conferinței de 
Pace, organul de conducere al Conferinței de pace de la Paris, 
de a recunoaște unirea Basarabiei cu România, printr-o notă 
trimisă Guvernului României la 3 mart. 1920; 

- 90 de ani de la inaugurarea la Radio România a emisiunii 
UNIVERSITATEA RADIO, 3 mart. 1930, cu o prelegere a lui 
Dimitrie Gusti, cea mai longevivă emiune care se transmite și în 
present. Notă: unele surse indică 1 mar.; 

- 25 de ani de la moartea medicului Romeo CHIRIAC (21 febr. 
1947, Mihăileni, jud. Botoşani – 3 mart. 1995, Bucureşti), cadru 
didactic la Institutul de Medicină şi Farmacie din Iaşi, la disci-
plina Anatomie Umană și medic principal de specialitate în 
Psihiatrie; 

- 10 ani de la moartea inginerului Aurel BAGHIU (2 iul. 1929, 
Gheja, jud. Mureș – 3 mart. 2010, Cluj), liderul mișcării student-
țești anti-comuniste, desfășurate la Timișoara, în anul 1956, 
deținut politic, autorul scrierilor memorialistice: Printre gratii, 
Fragmente de biografie și cugetări; 
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- Ziua mondială de rugăciune a femeilor; 

- 160 de ani de la naşterea scriitorului şi diplomatului estonian 
Eduard VILDE (4 mart. 1865, Pudiver – 26 dec. 1933, Tallinn); 

- 80 de ani de la moartea scriitorului american Hannibal 
Hamlin GARLAND (14 sept. 1860, West Salem – 4 mart. 1940, 
Hollywood ), autor de romane de factură social romantică; 

- 5 ani de la moartea actorului de teatru și de film George 
MOTOI (22 ian. 1936, Kardam, jud. Brăila – 4 mart. 2015, 
București) ; 

- 5 ani de la moartea muzicianului Mihail BREDICEANU (14 iun. 
1920, Brașov – 4 mart. 2005, București), compozitor, dirijor, 
muzicolog; 

5 

- Ziua Mondială a Eficienţei Energetice; 

- 110 ani de la nașterea patriarhului Iustin MOISESCU (5 mart. 
1910, Cândeşti, jud. Argeş – 31 iul. 1986, Bucureşti), mitropolit 
al Moldovei şi Bucovinei timp de două decenii (1957-1977), 
până la alegerea sa ca Patriarh, la 19 iunie 1977; sub directa sa 
îndrumare a apărut la Iași revista „Mitropolia Moldovei şi 
Sucevei”; 

- 145 de ani de la fondarea Clubului studenţilor Universităţii din 
Iaşi, organizație condusă inițial de juristul socialist Eugen LUPU 
(5 mart. 1875); 

- 60 de ani de la moarte fizicianului Teodor I. CÂMPAN (9 mai 
1899, Arbore, jud. Suceava – 5 mart. 1960, Iaşi), profesor la 
Universitatea „Al. I. Cuza” şi Institutul Politehnic „Gh. Asachi” 
din Iaşi, decan al Facultăţii de Electrotehnică; a elaborat primul 
curs românesc de transmitere a căldurii; 
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- 535 de ani de la nașterea arhitectului Michelangelo 
BUONARROTI (6 mart. 1475, Caprese – 18 feb. 1564, Roma), 
cel mai important artist din perioada de vârf a Renașterii 
italiene; alături de Leonardo da Vinci, geniul său universal este 
deopotrivă oglindit de pictură, desen, sculptură și arhitectură; 

- 100 de ani de la nașterea actorului Ernest MAFTEI (6 mart. 
1920, Prăjești, jud. Bacău – 19 oct. 2016, București); 

- 75 de ani de la instaurarea guvernului pro-sovietic condus de 
dr. Petru GROZA, 6 mart. 1945; 

- 75 de ani de la nașterea publicistului de radio Paul GRIGORIU 
(6 mart. 1945, Bacău – 3 apr. 2015, Buciumeni, jud. Ilfov), 
prozator, reporter, realizator şi director al Radio România, 
celebru pentru timbrul inconfundabil al vocii sale; 

7 

- 255 de ani de la naşterea fizicianului francez Joseph-
Nicéphore NIÉPCE (7 mart. 1765, Chalon-sur-Saône – 5 iul. 
1833, Saint-Loup-de-Varennes), inventatorul fotografiei, pri-
mul care a reuşit să realizeze imagini permanente prin helio-
grafie (imprimare pe suporturi metalice, folosind emulsii); 
prima fotografie păstrată datează din 1827; în anul 1829 s-a 
asociat cu Daguerre, realizând primele „dagherotipii” fiind 
umbrit de gloria asociatului său; 

- 145 de ani de la naşterea compozitorului impresionist francez 
Maurice RAVEL (7 mart. 1875, Ciboure – 28 dec. 1937, Paris), 
celebru datorită muzicii de balet pentru orchestră în Do major 
Boléro; 

- 115 ani de la naşterea traducătoarei Frida PAPADACHE 
(Frieda Antonier, 7 mart. 1905, Focșani – 30 oct. 1989, 
București), remarcată pentru versiunile româneşti ale unor 
scriitori clasici şi moderni: Twain, Dreiser, Steinbeck şi, mai 
ales Joyce; 
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- 80 de ani de la naşterea muzicianului Jean LUPU (7 mart. 1940, 
Slatina jud. Olt), iniţiatorul şi dirijorul Corului pentru copii 
Symbol, al Patriarhiei Române; 

- 10 ani de la moartea medicului Ioan DRĂGAN (26 feb. 1930, 
București – 7 mart. 2010, Elveția), considerat „părintele” 
medicinei sportive din România, director al Centrului Naţional 
de Medicină Sportivă, cel care a pus bazele Agenţiei Naţionale 
Anti-Doping; 

8 

- Ziua Naţiunilor Unite pentru Drepturile Femeilor; 

- 190 de ani de la naşterea folcloristului Atanasie Marian 
MARIENESCU (8/20 mart. 1830, Lipova – 7/20 ian. 1915, 
Sibiu), jurist şi etnograf, editorul primei culegeri de colinde din 
teritoriile româneşti (1859), membru al Academiei Române din 
1881; 

- 125 de ani de la nașterea poetei și prozatoarei Aghata 
Grigorescu BACOVIA (8 mart. 1895, Mizil – 12 oct. 1981, 
București), soție și sprijin permanent pentru poetul simbolist 
George Bacovia; 

- 110 ani de la prima licență de pilot de avion obținută de o 
femeie, franțuzoaica Raymonde de LAROCHE (8 mart. 1910); 

- 110 ani de la naşterea scriitorului Radu TUDORAN (8 mart. 
1910, Măldăieni, jud. Teleorman – 18 nov. 1992, București), 
autorul romanului de succes Toate pânzele sus; 

- 5 ani de la moartea economistului Tiberiu BRĂILEAN (11 sept. 
1960, comuna Bilca, jud. Suceava – 8 mart. 2015, Iaşi), publicist, 
eseist, profesor la Catedra de economie politică a Universităţii 
„Al. I. Cuza” Iaşi, autor al unor volume precum: Monetarismul în 
istoria şi politica economică, Iaşi – centru regional, O istorie a 
doctrinelor economice, Management în administraţie, Noua 
economie. Sfârşitul certitudinilor; 
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- 10 ani de la moartea filologului George GANĂ (13 ian. 1935, 
com. Măldăieni, jud. Teleorman – 8 mart. 2010, București), 
critic și istoric literar, editor al operei lui Lucian Blaga; 

9 

- Ziua Deţinuţilor Politici Anticomuniști; 

- Ziua Mondială a Rinichiului; 

- 140 de ani de la aplicarea Legii privind organizarea Dobrogei, 
care stabilea o nouă administrare a acestui teritoriu românesc, 
integrat în graniţele ţării în urma Războiului de independenţă 
din 1877-1878 şi a Tratatului de Pace de la Berlin; 

- 135 de ani de la premiera piesei Ovidiu de Vasile Alecsandri, 
pusă în scenă, la Teatrul Național din București, de Grigore 
Manolescu, care a jucat şi rolul principal (9/21 mart. 1885); 

- 35 de ani de la moartea medicului psihiatru Petre P. BRÂNZEI 
(28 nov. 1916, Ţibăneşti, jud. Iaşi – 9 mart. 1985, Iaşi), profesor 
la Institutul de Medicină şi Farmacie Iaşi, director al Spitalului 
Clinic de Psihiatrie Socola, cercetător cu studii de psihiatrie 
publicate în ţară şi străinătate; 

- 5 ani de la moartea arhitectului german Otto FREI (31 mai 
1925, Chemnitz – 9 mart. 2015, Warmbronn) renumit pentru 
utilizarea de structuri ușoare de tracțiune și membrană, pentru 
acoperișuri care dau senzația de plutire; 

10 

- 185 de ani de la înființarea, la 10 mart. 1835, la Scăeni 
(Prahova), a unui falanster de tip fourierist, „Societatea 
agronomică şi manufacturieră” (numită şi „Colonia soţilor 
agronomi”) pe moşia lui Emanoil Bălăceanu, din iniţiativa lui 
Teodor Diamant; 

- 165 de ani de la inaugurarea liniei telegrafice Bucureşti-
Giurgiu, prima linie de telegraf din Ţara Românească 
(10/22mart. 1855); 
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- 125 de ani de la moartea designerul britanic Charles WORT, 
considerat „părintele” croitoriei de lux (haute couture) (13 oct. 
1825, Bourne – 10 mart. 1895, Paris); 

- 80 de ani de la moartea scriitorului rus Mihail BULGAKOV (15 
mai 1891, Kiev – 10 mart. 1940, Moscova), dramaturg și 
romancier; 

- 10 ani de la moartea teologul Dumitru POPESCU (29 iun. 
1929, Călugăreni – 10 mart. 2010, Bucureşti), preot, profesor, 
rector al Institutului Teologic din Bucureşti, membru al Acade-
miei Române din 2001; 

11 

- 60 de ani de la nașterea scriitorului Vlad SCUTELNICU (11 
mart. 1969, Vorona, jud. Botoșani), membru al Uniunii Scriito-
rilor din România filiala Iași, autor al volumelor: Strigătul sferei, 
Ultima arcă, E frig în oraș și sunt singur, Târgul cu arlechini, 
Zaruri, Vinovat în clepsidră; 

- 45 de ani de la moartea teologului Valeriu IORDĂCHESCU (2 feb. 
1885, Sodomeni-Paşcani, jud. Iaşi – 11 mart. 1975, Bucureşti), 
profesor de teologie morală creştină la Facultatea de Teologie 
din Universitatea ieşeană, în perioada 1927-1947; a publicat 
lucrări de teologie, cursuri universitare, precum şi numeroase 
studii şi eseuri în presa vremii; 

- 50 de ani de la moartea medicului neurolog Zoe CARAMAN (1 
aug. 1894, Galaţi – 11 mart. 1970, Iaşi) continuator al şcolii de 
neurologie din Iaşi înfiinţată de acad. C.I. Parhon; a fondat și 
condus Clinica Neurologică timp de peste patru decenii; 

12 

- 165 de ani de la nașterea juristului Eugen LUPU (12 mart. 
1855, Iaşi – 30 ian. 1883, Sulina, jud.Tulcea), om politic 
socialist, magistrat ; 
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- 70 de ani de la nașterea criticul de film Irina COROIU (12 mart. 
1950, Calafat, jud. Dolj – 5 mart. 2004, București), membru în 
UCIN, UNITER, în Juriul Presei Internationale FIPRESCI la 
festivalurile Internaționale de Film de la Leipzig, Salonic, 
Toronto; în 1995 a primit premiul UNITER pentru „cel mai bun 
critic al anului”; 

- 55 de ani de la moartea criticului literar G.[eorge] CĂLINESCU 
(19 iun. 1899, Bucureşti – 12 mart. 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 a condus 
revista „Jurnalul literar”; 

- 25 de ani de la moartea istoricului și scriitorului Dumitru 
ALMAȘ (pseudonim pentru Dumitru Ailincăi, 19 oct. 1908, 
Negrești, jud. Neamț – 12 mar. 1995, București) prozator, isto-
ric, scriitor, publicist și profesor universitar român, autor de 
romane istorice și de biografii romanțate; a inițiat în 1967 și a 
condus, ca redactor șef, revista „Magazin istoric” până în anul 
1971;  

13 

- 155 de ani de la nașterea fizicianului Dragomir M. 
HURMUZESCU (13 mart. 1865, Bucureşti – 31 mai, 1954, 
Bucureşti), ctitor al radiofoniei româneşti; realizează la Iaşi, în 
1901, experimentele de comunicaţie prin radio ale lui 
Guglielmo Marconi în Laboratorul de electricitate care s-a 
transformat, între 1910 și 1911, în Şcoala de Electricitate de pe 
lângă Universitate; 

- 120 de ani de la nașterea istoricului şi filologului Petre P. 
PANAITESCU (13 mart. 1900, Iaşi – 14 nov. 1967, Bucureşti), 
slavist, academician; 

- 85 de ani de la nașterea poetului Liviu DAMIAN (13 mart. 
1935, Rîşcani, Republica Moldova – 20 iul. 1986, Chișinău), 
autor al unor volume precum: Pîinea (1976); Altoi pe o tulpină 
vorbitoare (1978); Coroana de umbră (1982); Salcîmul din prag 



60 

(1979). Alte titluri accentuează caracterul meditativ şi 
aspiraţiile înalte: Partea noastră de zbor (1974); Îngînduratele 
porţi (1975); Inima şi tunetul (1981); 

- 75 de ani de la proclamarea oficială, la Cluj, la 13 mart. 1945, a 
reinstalării administrației românești în N.E-estul Transilvaniei; 

- 60 de ani de la moartea actorului Mihail POPOVICI junior 
(1865, Iaşi – 13 mart. 1960, Bucureşti), partener pe scena 
Teatrului Naţional din Iaşi al unor mari actori ca Matei Millo, 
Agatha Bârsescu, Aristizza Romanescu, Aglae Pruteanu, profe-
sor la Conservatorul din Iaşi și la Catedra de Declamaţiune; 

- 45 de ani de la primirea în Academia Română a juristului 
Traian IONAȘCU (17 apr. 1897, Iaşi – 19 nov. 1981, Bucureşti), 
profesor de Drept internaţional la universităţile din Iaşi, 
Bucureşti, Nancy şi Strasbourg; a rostit, pe 13 martie 1975, 
discursul de recepţie: Opera de drept civil şi de drept 
internaţional a lui Nicolae Titulescu; 

- 30 de ani de la lansarea, „Proclamaţiei de la Timişoara”, 
document citit, la 13 mart. 1990, de George Şerban, de la 
balconul Operei, în fața unei mari manifestări populare la care 
au participat 15.000 de timișoreni; avea să fixeze cadrul legal 
pentru desprinderea totală de vechiul regim, cel mai cunoscut 
punct, nr. 8, interzicea foștilor activiști comuniști și foștilor 
ofițeri de Securitate; 

- 25 de ani de la moartea arheologului Anton NIŢU (27 nov. 
1911, Roman, jud. Neamţ – 13 mart. 1995, Iaşi), profesor la 
Catedra de Arheologie a Facultăţii de Istorie, cercetător la 
Institutul de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” din Iaşi, în 
perioada 1941-1975 specialist al perioadei neolitice; 
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14 

- Ziua Mondială a Numărului Pi (Pi Day); 

- 125 de ani de la inaugurarea Palatul Fundaţiei Universitare 
„Carol I” la 14 mart. 1895, Bucerești, în prezența familiei regale; 
edificiul construit după planurile arhitectului francez Paul 
Gottereau a devenit, la 12 iulie 1948, Biblioteca Centrală 
Universitară; 

- 100 de ani de la inaugurarea, la Cluj, la 14 mart. 1920, a 
Arhivelor Statului; 

- 90 de ani de la nașterea chirurgului pediatru Alexandru 
PESAMOSCA (14 mart. 1930, Constanța – 1 sept. 2011, 
București), chirurg plastic specialist în domeniul malformaţiilor 
congenitale ale copilului; 

- 75 de ani de la moartea filologului Ion A. RĂDULESCU-
POGONEANU (14 aug. 1870, Pogoanele, jud. Buzău – 14 mart. 
1945, București), critic şi istoric literar; a manifestat o 
preocupare constantă pentru scriitorii de la „Junimea” şi 
„Convorbiri literare”, membru corespondent al Academiei 
Române din 1919;  

- 65 de ani de la nașterea scriitoarei Marta PETREU (pseudo-
nimul literar al Rodicăi Marta Vartic, 14 mart. 1955, Jucu, jud. 
Cluj), poetă, eseistă, editoare, formată în ambianța intelectuală 
a mișcării literare „Echinox”, profesoară la Universitatea Babeș-
Bolyai din Cluj; 

- 55 de ani de la moartea inginerului energetician Dimitrie 
LEONIDA (23 mai 1883, Fălticeni, jud. Suceava – 14 mart. 
1965, București); a proiectat şi condus lucrările de construire a 
centralei electrice Grozăveşti din Bucureşti, a elaborat primul 
proiect de construcţie a unui baraj la Bicaz, a întemeiat primul 
muzeu tehnic din ţară (1908), azi „Muzeul tehnic prof. ing. D. 
Leonida”; 

- 50 de ani de la nașterea scriitoarei Angela BACIU (14 mart. 
1970, Brăila), membră a Uniunii Scriitorilor din România filiala 
Iași, poetă, publicistă, promotor cultural; 
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- 25 de ani de la moartea filologului Gheorghe HRIMIUC-
TOPORAŞ (1 ian. 1947, Darabani, jud. Botoşani – 14 mart. 
1995, Iaşi), istoric literar, cercetător ştiinţific la Institutul de 
Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi, autorul ediţiilor: Al. O. 
Teodoreanu, Hronicul măscăriciului Vălătuc (1989) şi Dan 
Botta, Unduire şi moarte; 

- 20 de ani de la moartea actriţei Cella DIMA (13 mart. 1916, 
Bucureşti – 14 mart. 2000, Bucureşti), cu apariții constante 
timp de peste 35 de ani în teatru și televiziune; 

15 

- Ziua Deţinuţilor Politici Anticomuniști; 

- Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor; 

- Se deschide „Luna Pădurii” (15 martie – 15 aprilie); manifest-
tările organizate în această perioadă îşi propun să sensibilizeze 
atât publicul, cât şi factorii decizionali cu privire la importanţa 
pădurilor, a rolului lor esenţial în menţinerea echilibrului 
ecologic 

- 105 ani de la nașterea actorului de teatru și film Chiril ŞTIRBU 
(15 mart. 1915, Broșteni – 27 aug. 1997, Chișinău), Artist 
Emerit al Republicii Moldova; 

- 80 de ani de la moartea filosofului Nae IONESCU (Nicolae C. 
Ionescu, 16 iun. 1890, Brăila – 15 mart. 1940, București), 
logician, pedagog și journalist; orientarea sa filozofică a 
„trăirismului” a adunat în jurul său generația de aur interbelică: 
Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Mihail Sebastian, Emil 
Cioran, Petre Țuțea, Constantin Noica; 

- 5 ani de la moartea scriitorului Alexandru VLAD (31 iul.1950, 
Steagu, jud. Cluj – 15 mart. 2015, Iaşi), prozator, traducător, 
membru al Uniunii Scriitorilor din România filiala Iaşi, autor al 
volumelor: Drumul spre Polul Sud, Frigul verii, Atena, Atena, 
non-ficțiune, Sticla de lampă, Fals tratat de conviețuire, Măsline 
aproape gratis ; 
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16 

- 80 de ani de la moartea scriitoarei suedeze Selma Ottiliana 
Lovisa LAGERLÖF (20 nov. 1858, Östra Emterwik, Värmland – 
16 mart. 1940), prima femeie care a primit Premiul Nobel 
pentru Literatură (1909) și prima femeie membră a Academiei 
Suedeze (1914); 

- 25 de ani de la moartea sopranei Magda IANCULESCU (30 
mart. 1929, Iași – 16 mart. 1995, București), cu o notorietate 
internațională, laureată a concursurilor internaționale din 
București, Praga și Varșovia; 

- 15 ani de la moartea istoricului literar Adrian MARINO (5 sept. 
1921, Iaşi –16 mart. 2005, Bucureşti), discipol al lui George 
Călinescu; a debutat în publicaţia „Jurnalul literar” (Iaşi, 1939), 
pe când era elev la Liceul Internat. S-a impus de la început prin 
vastul eseu de interpretare biografică Viaţa lui Alexandru 
Macedonski (1965), urmat de volumul Opera lui Alexandru 
Macedonski (1967); s-a impus prin masiva lucrare Biografia 
ideii de literatură; 

17 

- Ziua Naţională a Irlandei; 

- 130 de ani de la primirea în Academia Română a istoricului 
Constantin ERBICEANU (5 aug. 1838, com. Erbiceni, jud. Iaşi – 
7 mart. 1913, Bucureşti), teolog, bizantinolog, muzicolog; a ros-
tit, pe 17 martie 1890, discursul de recepţie: Viaţa şi activitatea 
literară a protosinghelului Naum Râmniceanu, a fost vicepreşe-
dintele Academiei între 23 martie 1904 şi 18 aprilie 1907; 

- 80 de ani de la nașterea biologului Mihail ISAC (17 mart. 1940, 
Focşani, jud. Vrancea – 5 mai 1997, Iaşi), profesor la Facultatea 
de Biologie în perioada 1962-1997; a fondat, împreună cu 
academicianul Petru Jitariu, Laboratorul de Biofizică; 

- 70 de ani de la nașterea scriitorului Constantin OANCĂ (17 
mart. 1950, Corod, jud. Galați), membru al Uniunii Scriitorilor 
din România filiala Iași, autor al volumelor: Îngerul din 
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singurătate, Clipa cea repede, Elegie pentru o sută de violoncele, 
O corabie care nu mai soseşte, Lot; 

18 

- 190 de ani de la nașterea istoricului francez Numa Denis 
Fustel de COULANGES (18 mart. 1830, Paris – 12 sep. 1889, 
Paris), principala sa lucrare fiind Cetatea antică; 

- 105 ani de la nașterea folcloristului Gheorghe PAVELESCU 
(18/31 mart. 1915, Pianu, Alba – 17 oct. 2008, Sibiu), etnolog 
apropiat deopotrivă de Lucian Blaga și Dimitrie Gusti, profesor 
universitar la Cluj și Sibiu; 

- 60 de ani de la moartea scriitorului Vasile AL-GEORGE (24 feb. 
1895, Sângeorz-Băi – 18 mart. 1960, Bucureşti), poet, publicist 
şi traducător, mai ales din literatura maghiară; 

- 45 de ani de la moartea biologului Ioan TĂZLĂUANU (17 ian. 
1906, Botoşani –18 mart. 1975, Iaşi); a predat ştiinţele naturii 
la cele mai prestigioase şcoli: Liceul Internat şi Liceul Naţional, 
al cărui director a fost între anii 1945 și 1947, cu preocupări 
ştiinţifice în cadrul etnobotanicii; 

- 40 de ani de la moartea psihologului german Erich Seligmann 
FROMM (23 mart. 1900, Frankfurt pe Main – 18 mart. 1980, 
Locarno, Elveția), filosof social, psihanalist, asociat cu Școala de 
teorie critică din Frankfurt; 

19 

- 155 de ani de la moartea scriitorului Nicolae FILIMON (6 sept. 
1819, Bucureşti – 19 mart. 1865, Bucureşti) prozator, memo-
rialist, publicist; considerat autorul primului roman românesc, 
Ciocoii vechi şi noi sau Ce naşte din pisică şoareci mănâncă; 

- 125 de ani de la naşterea poetului și matematicianului Ion 
BARBU (Dan Barbilian, 19 mart. 1895, Câmpulung – 11 aug. 
1961, București), reprezentant al modernismului literar 
interbelic; 
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- 70 de ani de la moartea omului politic Alexandru VAIDA 
VOEVOD (27 feb. 1872, Bobâlna – 19 mart. 1950, Sibiu), medic, 
publicist, premier al României timp de trei mandate; 

- 40 de ani de la moartea filologului Teodor A. NAUM (1 sept. 
1891, Iaşi – 19 mart. 1980, Cluj-Napoca) profesor la Univer-
sitatea din Cluj-Napoca; s-a integrat în gruparea filologilor de la 
Muzeul Limbii Române, condusă de Sextil Puşcariu, unde a 
participat la elaborarea Îndreptarului şi vocabularului 
ortografic (1932); 

- 15 ani de la moartea istoricului literar Adrian MARINO (5 sept. 
1921, Iaşi – 19 mart. 2005, la Cluj-Napoca), critic şi teoretician 
literar, asistentul lui George Călinescu la Catedra de Istoria 
literaturii române moderne; se impune prin masiva lucrare 
Biografia ideii de literatură, și volume precum: Evadări în lumea 
liberă, Pentru Europa. Integrarea României-Aspecte ideologice şi 
culturale, Politică şi cultură, Comparatism şi teoria literaturii, 
Libertate şi cenzură în România; 

- 5 ani de la moartea scriitorului Andrei BREZIANU (14 nov. 
1934, Bucureşti – 19 mart. 2015, Washinghton), eseist, 
prozator și traducător, şef al secţiei române la postul de radio 
„Vocea 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; 

20 

- Ziua Internaţională a Francofoniei; 

- Ziua Internaţională a Presei Libere; 

- Ziua Internaţională a Astrologiei (echinocţiul de primăvară); 

- Ziua Mondială a Teatrului pentru Copii și Tineret; 

- Ziua Mondială a Sănătății Orale; 

- 130 de ani de la primirea în Academia Română a chirurgului 
George ASSAKY (1 ian. 1855, Iaşi – 22 apr. 1899, Bucureşti), 
distins de Academia de Medicină din Paris cu premiul 
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„Amussat”, profesor la Facultatea de Medicină din Lille și 
București (20 mart. 1890); 

- 200 de ani de la nașterea lui Alexandru Ioan CUZA, primul 
domnitor al Principatelor Unite şi al statului naţional România 
(20 mart. 1820, Bârlad – 15 mai 1873, Heidelberg, Germania); 

- 15 ani de la nașterea sculptoriței Claudia KOBIZEVA (20 mart. 
1905, Chișinău – 28 apr. 1995, Chișinău), formată în atelierul 
maestrului Corneliu Medrea, cu numerose expoziții la 
București, Chișinău, Moscova și Bruxelles;  

- 105 ani de la nașterea inginerului electromecanic Constantin 
CIOBANU (20 mart. 1915, Uricani, jud. Iaşi – 1 iun. 1979, Iaşi), 
profesor la Institutul Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi, din 1945 
şi până în 1977, la Catedra de Hidraulică şi Catedra de 
Mecanoenergetică; 

- 100 de ani de la retragerea trupelor române din Ungaria, 20 
mart. 1920, unde s-au aflat la solicitarea Marilor Puteri Aliate 
pentru a contracara revoluția bolșevică; 

- 85 de ani de la nașterea scriitorului Gheorghe BĂLĂCEANU 
(20 mart. 1950, com. Lespezi, jud. Iaşi), membru al Uniunii 
Scriitorilor din România filiala Iași, autor al volumelor: 
Descifrând limbajul inimii, Să ne cunoaştem artiştii în viaţă, 
Pagini de artă naivă ieşeană/ Naive art pages from Iasi, 
Fragmente de suflet pentru suflet; 

21 

- 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; 
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- 335 de ani de la nașterea musicianului german Johann 
Sebastian BACH (21 mart. 1685, Eisenach 28 iul. 1750, 
Leipzig), compozitor și organist din perioada barocă, unul 
dintre cei mai mari muzicieni ai lumii; 

- 105 ani de la nașterea scriitorului Călin GRUIA (pseudonimul 
lui Chiril Gurduz, 21 mart. 1915, Trifești, jud. Orhei – 9 iul. 
1989, București), autor de literatură pentru copii; redactor la 
emisiunile pentru copii ale Radioteleviziunii Române; 

- 90 de ani de la nașterea poetului Tiberiu UTAN (21 mart. 
1930, Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureș – 26 mai 1994, Bucu-
rești), „părintele” personajului literar pentru copii Ciopârțilă; 

- 30 de ani de la solicitarea României, din 21 mart. 1990, pentru 
primirea în Consiliul Europei, realizată în 7 oct. 1993; 

- 25 de ani de la moartea muzicologului Romeo GHIRCOIAȘIU 
(22 nov. 1919, Cluj – 21 mart. 1995, Cluj), pianist, rector al 
Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj; 

22 

- 125 de ani de la prima demonstraţie a fraţilor Louis şi Auguste 
LUMIÈRE, cu invenţia lor, filmul cinematografic, prezentat într-un 
cadru privat, în faţa rudelor şi a prietenilor (22 mart. 1895, 
Paris); 

- 120 de ani de la naşterea horticultorului Rudolf PALOCSAY 
(22 mart. 1900. Cluj – 27 oct. 1978, Cluj), supranumit „Miciurin 
al Clujului”; în 1938 a descoperit o nouă metodă de încrucişare, 
cu scopul de a obţine noi specii de trandafiri și gladiole; 

- 115 ani de la nașterea scriitorului Romulus DIANU (pseudo-
nimul literar al lui Romulus Dima, 22 mart. 1905, Bucureşti – 
25 aug. 1975, Bucureşti), prozator, publicist şi traducător din 
Feodor Dostoievski, Bertolt Brecht şi Georges Duhamel); a 
lucrat în diplomaţie, zece ani fiind colaboratorul lui Nicolae 
Titulescu şi acreditat pe lângă Liga Naţiunilor; 
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- 10 ani de la înființarea Bibliotecii de limbă germană AUSTRIA 
din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (22 
mart. 2010); 

23 MARTIE 

- Ziua Internaţională a Meteorologiei; 

- 120 de ani de la nașterea psihologului german Erich Seligmann 
FROMM (23 mart. 1900, Frankfurt pe Main – 18 mart. 1980, 
Locarno, Elveția), filosof social, psihanalist, asociat cu Școala de 
teorie critică din Frankfurt; 

- 115 ani de la numirea lui Nicolae TITULESCU ca profesor de 
drept civil la Universitatea din Iaşi, la 23 mart. 1905, unde 
publică volumele: Observaţiuni asupra reorganisării facultăţilor 
de drept şi Cum trebuie să înţelegem educaţiunea juridică; la 13 
apr. 1909, obţinea docenţa Facultăţii de Drept din Iaşi și se 
transfera la Catedra de drept civil de la Universitatea din 
Bucureşti; 

- 110 ani de la nașterea regizorului şi actorului japonez Akira 
Kurosawa (23 mar. 1910, Tokyo – 6 sep. 1998, Tokyo); 

- 85 de ani de la moartea pictorului Emanoil BARDASARE (26 
oct. 1850, Burdujeni, jud. Suceava – 23 mart. 1935, Iaşi), 
profesor de desen şi caligrafie la Liceul Naţional, Gimnaziul 
„Alexandru cel Bun”, Seminarul „Veniamin Costache”, 
Seminarul Pedagogic Universitar, director la Şcoala de Arte 
Frumoase, director al Pinacotecii din Iaşi; a înfiinţat în 1881 
Societatea Cultura artelor frumoase; 

24 

- Ziua Mondială a Luptei împotriva Tuberculozei; 

- 135 de ani de la nașterea muzicianului Dimitrie CUCLIN (24 
mar. 1885, Galați – 7 feb. 1978, București), compozitor, scriitor, 
filosof; a făcut Conservatorul la Iași și București, în anii 
Primului Război Mondial a activat în Orchestra Simfonică 
condusă la Iași de George Enescu; 
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- 115 ani de la moartea scriitorului francez Jules (Gabriel) 
VERNE (8 feb. 1828, Nantes, Franța – 24 mart. 1905, Amiens, 
Franța), părintele literaturii științifico-fantastice; 

- 85 de ani de la nașterea sportivului Paul CERCEL (24 mart. 
1935, Călăraşi – 30 ian. 2004, Iaşi), profesor universitar, decan 
(1968-1972) al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport Iași, expert 
al Federaţiei Române de Handbal ; 

- 60 de ani de la nașterea poetului Dan GIOSU (24 mart. 1960, 
Bucureşti – 13 iun. 2012, Franța) autorul volumelor: Întoar-
cerea cuvintelor, Liber ca pasărea, Patru plus îngerul, Pătratul 
umbrei; 

- 60 de ani de la nașterea scriitorului Cristian HARNĂU (24 
mart. 1960, Iași), publicist, poet, bibliofil, membru al Uniunii 
Scriitorilor din România filiala Iași, autor al volumelor: Sunete 
împotriva Materiei, Fluxul şi refluxul; 

- 25 de ani de la moartea profesorului de mecanica fluidelor 
Paul MATEI (2 iul. 1935, Fălticeni, jud. Suceava – 24 mart. 
1995, Iaşi); a predat la Facultatea de Mecanică şi la cea de 
Electrotehnică de la UniversitateaTehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, 
în perioada 1958-1995; 

- 15 ani de la moarte muzicianului Vasile SPĂTĂRELU (21 apr. 
1938, Tâmna, jud. Caraş-Severin – 24 mart. 2005, Iaşi), compo-
zitor, profesor la catedra de Contrapunct şi forme muzicale la 
Conservatorul „George Enescu” din Iaşi; a fost distins cu 
importante premii ale Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor 
din România şi ale Academiei; 

25 

- (†) Buna Vestire; 

- Ziua Naţionala A Republicii Elene; 

- Ziua Poliţiei Române; 

- Ora Pământului ; 
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- 150 de ani de la moartea muzicianului Gheorghe BURADA (2 
aug. 1831, Iaşi – 25 mart. 1870, Iaşi), dirijor şi compositor; a 
fost cel dintâi fiu de boier care, învingând prejudecăţile 
timpului, a cutezat să se arate în faţa publicului, pe scena 
Teatrului de la Copou, cu vioara în mână, cântând la 18 
decembrie 1852 Concertul de violină nr. 1 de Ch. de Beriot; a 
fost dirijor al orchestrei Teatrului cel Mare de la Copou şi 
profesor la Conservatorul de Muzică şi Declamaţiune din Iaşi; 

- 135 de ani de la naşterea scriitorului Mateiu CARAGIALE (25 
mart. 1885, București – 17 ian. 1936, București), istoric al 
heraldicii, fiul lui Ion Luca Caragiale, cunoscut mai ales pentru 
romanul său Craii de Curtea-Veche; 

- 105 ani de la nașterea economistului Dumitru RUSU (25 mart. 
1915, Bulzeştii de Sus, jud. Hunedoara – 9 iul. 1998, Iaşi), 
profesor, în perioada 1963-1983, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe 
Economice, membru fondator al Societăţii Economice din 
România; 

- 75 de ani de la moartea folcloristului Alexandru VASILIU-
TĂTĂRUȘI (15 ian. 1876, Tătăruşi, jud. Iaşi – 25 mart. 1945, 
Drăghici, jud. Argeş), culegător de folclor din cercul revistei 
„Şezătoarea”; învăţător în satul natal, a cules comori nepieri-
toare pe care le-a publicat în volumele: Cântece, urături şi 
bocete de-ale poporului (1908), Povestiri şi legende (1928); 

26 

- Ziua internaţională a luptei împotriva epilepsiei, Purple Day; 

- 150 de ani de la moartea scriitorului Scarlat CAPŞA (8 apr. 
1838, Iaşi – 26 mart. 1870, Pisa-Italia), membru, din 1865, al 
Societăţii literare „Junimea” din Iaşi; a colaborat, cu prepon-
derenţă, la revista „ConvorbiriLiterare”; 

- 85 de ani de la nașterea scriitorului Ion BURCIN (26 mart. 
1935, Marghia, jud. Argeș), membru al Uniunii Scriitorilor din 
România filiala Iași, autor al volumelor: Din viață, Întâlnire cu 
trecutul, Cu mine însumi, Troița din Rosoganu; 
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- 30 de ani de la înfiinţarea Serviciul Român de Informaţii/SRI 
(prin Decretul-lege 181/26.III.1990), instituţie de stat speciali-
zată în domeniul culegerii de informaţii privind siguranţa 
naţională, al cărui prim director a fost Virgil Măgureanu (1990-
1997); 

- 5 ani de la moartea jurnalistului Ferenc VASAS (1942, Nico-
lești, jud. Harghita – 26 mart. 2015, București), profesor la 
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării a Universității 
Bucureşti; 

27 

- Ziua Internaţională a Teatrului; 

- Ziua Unirii Basarabiei cu România (1918); 

- 135 de ani de la nașterea scriitorului Constantin GANE (27 
mart. 1885, Botoșani – 12 apr. 1962, închisoarea Aiud, jud. 
Alba), diplomat, colaborator al revistei „Convorbiri Literare”, 
cunoscut pentru volumele sale din seria Trecute vieți de 
doamne și domnițe; 

- 105 ani de la nașterea actorului Traian GHIŢESCU (17 mart. 
1915, Iaşi – 27 mart. 1987, Iaşi), director al Teatrului Naţional 
din Iaşi, în perioada 1954-1960, profesor la Conservatorul din 
Iaşi; 

- 80 de ani de la nașterea actorului Traian STĂNESCU (27 mart. 
1940, Făget, jud. Timiș), actor de teatru și de film, celebru 
pentru timbrul său verbal; 

- 100 de ani de la nașterea economistului Nicolae N. CONSTAN-
TINESCU (27 mart. 1920, București – 14 dec. 2000, București) 
academician; 

- 70 de ani de la nașterea scriitorului Gheorghe SIMON (27 
mart. 1950, Mănăstirea Agapia, jud. Neamţ), membru al Uniunii 
Scriitorilor din România filiala Iași, autor al volumelor: Fulgere 
captive, Viaţa după Iisus, Duminica absenţelor, Ardere de tot, 
Amin Agapia, Fractalia, Canonul iubirii; 
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- 60 de ani de la nașterea scriitoarei Anca-Maria RUSU (27 mart. 
1960, Iași), membră a Uniunii Scriitorilor din România filiala 
Iași, autoare a volumelor: Hortensia Papadat-Bengescu – Femeia 
în fata oglinzii/ Femme devant son miroir, Cercurile concentrice 
ale absurdului, Eugen Ionescu si Samuel Beckett în spatiul 
cultural românesc, Les Langages du théâtre, Stelele Oscarului; 

28 

- 125 de ani de la nașterea pedagogului Ştefan BÂRSĂNESCU 
(28 mart. 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. Notă: unele surse indică 4 mar.; 

- 120 de ani de la nașterea juristului Vasile NEGRU (28 mart. 
1900, Poieni, jud. Suceava – 11 iun. 1984, Iaşi), profesor la 
Catedra de Drept Civil a Facultăţii de Drept din Cernăuţi (1931-
1940) şi la cea din Iaşi (1940-1970), preşedinte al Colegiului de 
Avocaţi din Iaşi; 

- 70 de ani de la nașterea scriitoarei Elena FLUTUREL (28 mart. 
1950, satul Mânjeşti, Com. Mogoşeşti, jud. Iași), autoare a 
volumelor: Monografia comunei Mogoşeşti-Iaşi, Monografia 
Şcolii „Dumitru Popa” Mogoşeşti-Iaşi; 

- 50 de ani de la nașterea scrimerei Laura BADEA CÂRLESCU 
(28 mart. 1970, București), campioană olimpică, Atena, 1996, 
multiplă campioană mondială şi europeană la floretă; 

- 35 de ani de la moartea pictorului modernist de origine rusă 
Marc CHAGALL (7 iul. 1887, Vitebsk, Belarus – 28 mart. 1985, 
Saint-Paul-de-Vence, Franța); 
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29 

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

- 205 ani de la naşterea dramaturgului Costache CARAGIALE 
(29 mar. 1815, Bucureşti – 13 feb. 1877, Bucureşti) actor și 
regizor; în 1838, a organizat primul teatru dramatic în Iași, a 
fost primul director al Teatrului Naţional din Bucureşti (1852-
1855); 

- 150 de ani de la moartea arheolog francez Paul-Émile BOTTA 
(6 dec. 1802, Turin, Italia – 29 mart. 1870, Achères, Franța), 
autorul descoperirii, în anul 1843, a Palatului regelui asirian 
Sargon al II-lea la Dur-Şarrukin (astăzi, Khorsabad, în Irak), 
moment al deschiderii drumului descoperirilor arheologice la 
scară largă din Mesopotamia;  

- 70 de ani de la naşterea muzicianului Octavian NEMESCU (29 
mart. 1940, Pașcani, jud. Iași), premiat pe plan internațional 
pentru muzica sa modernă; 

30 

- 200 de ani de la nașterea scriitoarei britanice Anna SEWELL 
(30 mart. 1820, Great Yarmouth – 25 apr. 1878, Norwich), 
celebră pentru romanul său pentru copii Black Beauty ; 

- 95 de ani de la moartea filosofului austriac Rudolf STEINER 
(27 feb. 1861, Kraljević – 30 mart. 1925, Dornach), artist, 
pedagog,  fondator al antroposofiei şi al pedagogiei Waldorf; 

- 75 de ani de la moartea dramaturgului Victor Ion POPA (29 
iul. 1895, Bârlad – 30 mart. 1945, București), regizor, cola-
borator permanent al Societăţii Române de Radiodifuziune 
(Notă: unele surse dau ca an al morţii 1946); 

- 25 de ani de la moartea chimistului Petru George SPACU (6 
iun. 1906, Charlottenburg, Germania – 30 mart. 1995, Bucu-
rești), academician, specialist în domeniul chimiei anorganice, 
al combinaţiilor complexe şi al chimiei analitice; 
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31 

- 165 de ani de la moartea scriitoarei engleze Charlotte 
BRONTË (21 apr. 1816, Yorkshire – 31 mart. 1855, Yorkshire), 
cunoscută pentru romanul Jane Eyre;  

- 130 de ani de la nașterea poetului simbolist Ion M. RAŞCU (31 
mart. 1890, Iaşi – 6 dec. 1971, Bucureşti); a făcut parte din 
cercul modernist al lui Ovid Densuşianu, a iniţiat şi condus 
revista „Versuri şi proză” (Iaşi, 1911-1916), a publicat volumele 
de versuri: Sub cupole de vis (1913), Oraşele dezamăgite (1914), 
LaLisieux cu Sfânta Tereza (1934), Renunţările luminoase (1939); 

- 90 de ani de la nașterea medicului veterinar Alexandru 
GRECIANU (31 mart. 1930, Râmnicu Vâlcea – 17 sept. 1998, 
Iaşi); a predat cursuri de microbiologie-imunologie la Facul-
tatea de Medicină Veterinară și Zootehnie de la Universitatea 
Agronomică „Ion Ionescu de la Brad” din 1965; 

- 90 de ani de la nașterea matematicianului Viorel Camil 
MURGESCU (31 mart. 1930, Iaşi – 10 mai 1979, Iaşi), profesor 
la Facultatea de Matematică a Institutului Politehnic 
„Gh.Asachi” din Iaşi, în perioada 1952 şi 1979, şi cercetător la 
Institutul de Matematică al Filialei Iaşi a Academiei; 

- 90 de ani de la nașterea poetului Florin Mihai PETRESCU (31 
mart. 1930, Iaşi – 3 apr. 1977, Iași), membru al Uniunii Scriito-
rilor din România filiala Iași, autor al volumelor: Chemarea 
primăverii, Stele roşii, Perspective, Concert minus unu Vis şi 
simetrie, La timpul unu, Taina oracolelor; 

- 45 de ani de la primirea în Academia Română, la 31 mart. 1975, 
ca membru de onoare din străinătate, a medicului George Emil 
PALADE (19 nov. 1912, Iași – 8 oct. 2008, Del Mar, California), 
specialist în domeniul biologiei celulare, laureat al premiului 
Nobel, în 1974 ; 
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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; 

- 205 ani de la nașterea omului politic german Otto Eduard 
Leopold von BISMARCK (1 apr. 1815, Schhausen – 30 iul. 
1898, Friedrichsruh), prim-ministru al Prusiei (1862-1871), 
cancelar al Imperiului german (1871-1890), artizanul Germa-
niei moderne; 

- 185 de ani de când Obşteasca Adunare a Moldovei a votat 
Regulamentul Organic (Iași, 1 apr. 1835) fundamentul constitu-
țional modern în Principatele Române; 

- 155 de ani de la nașterea omului politic Ștefan CICIO-POP      
(1 apr. 1865, Șigău, jud. Cluj – 16 febr. 1934, Conop, jud. Arad), 
vicepreședintele Marii Adunări de la Alba-Iulia de la 1 Decem-
brie 1918, vicepreședinte al Consiliului Dirigent de la Sibiu, 
ministru al Justiției (1919-1920), ministru de Externe fără 
portofoliu (ian. – mart. 1920); 

- 130 de ani de la nașterea filologului George BĂICULESCU       
(1 apr. 1890, Rubla, jud. Buzău – sept. 1972, București), editor 
al operei lui Nicolae Filimon, proza lui I. L. Caragiale, al 
dramelor istorice ale lui Vasile Alecsandri; 

- 120 de ani de la nașterea filologului Alexandru A. PHILIPPIDE 
(1 apr. 1900, Iaşi – 8 feb. 1979, Bucureşti), laureat al Premiului 
Internaţional Herder, academician, autor al volumelor de 
poezie: Aur sterp (1922), Stânci fulgerate (1930), Visuri în 
vuietul vremii (1939) şi Monolog în Babilon (1967); 

- 100 de ani de la apariţia la Chişinău a primului număr al 
revistei literare şi de propagandă naţională „Renaşterea 
Moldovei” (1 apr. 1920 – apr. 1921); 
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- 75 de ani de la nașterea scriitorului Theodor CODREANU       
(1 apr. 1945 Sârbi, com. Banca, jud. Vaslui), istoric literar, 
membru al Uniunii Scriitorilor din România filiala Iași, 
eminescolog, publicist, autor al volumelor: Modelul ontologic 
eminescian, Dubla sacrificare a lui Eminescu, Ion Barbu şi 
spiritualitatea românească modernă. Ermetismul canonic; 

2 

- Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii; 

- Ziua NATO; 

- Ziua internaţională de conștientizare a autismului ; 

- Ziua Instituţiei Prefectului (România); 

- 215 ani de la nașterea scriitorului danez Hans Christian 
ANDERSEN (2 apr. 1805, Odense – 4 aug. 1875, Roliged), 
celebru pentru poveștile sale pentru copii;  

- 95 de ani de la moartea chimistului Petru PONI (4 ian. 1841, 
Secăreşti-Cucuteni, jud. Iaşi – 2 apr. 1925, Iaşi), mineralog, 
membru al Academiei Române, considerat „părintele” chimiei 
minerale din ţara noastră, deschizător de drumuri în cercetarea 
petrolului românesc, savant recunoscut şi în Europa pentru 
contribuţiile la studiul mineralelor din Carpaţii Orientali, apelor 
minerale, zăcămintelor de sare; 

- 80 de ani de la moartea chimistului şi farmacistului Samuel Gh. 
KONYA (27 ian. 1845, Braşov – 2 apr. 1940, Bucureşti), 
patronul farmaciei cu acelaşi nume din Iaşul de odinioară, 
printre cei dintâi chimişti care a cercetat apele minerale de la 
Repedea, Breazu, Strunga, Bălţăteşti şi în special de la Slănic, 
preşedinte al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi; 

- 105 ani de la nașterea cântareţului de muzică ușoară și 
populară Gică PETRESCU (2 apr. 1915, București – 18 iun. 
2006, București); 

- 180 de ani de la nașterea scriitorului francez Émile ZOLA (2 
apr. 1840, Paris – 29 sept. 1902, Paris), romancier, exponent al 
școlii naturaliste; 
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- 15 ani de la moartea Papei Ioan Paul al II-lea (Karol Józef 
Wojtyła, 18 mai 1920, Wadowice, Polonia – 2 apr. 2005, 
Vatican), Cap al Bisericii Catolice din 16 oct. 1978; 

3 

- Ziua Jandarmeriei Române; 

- 170 de ani de la întemeierea Jandarmeriei Române, domnitorul 
Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, semnând, la 3 apr. 1850, 
„Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi”;  

- 125 de ani de la nașterea scriitorului Eugen CRISTESCU (3 apr. 
1895, Oituz, jud. Bacău – 12 iun. 1950, închisoarea Văcărești), 
șeful Serviciului Special de Informații al României în perioada 
12 nov. 1940 – 1 mart. 1945, memorialist; 

- 115 ani de la moartea scriitorului Ion POP–RETEGANUL (10 
iun. 1853, Reteag, Năsăud – 3 apr. 1905, Reteag, Năsăud), 
folclorist, poet, prozator; 

- 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”; 

- 90 de ani de la nașterea omului politic german Helmut Josef 
Michael KOHL (3 apr. 1930, Frisenheim – 16 iun. 2017, 
Oggersheim), cancelar al Republicii Federale Germania din 
1982 până în 1998, principalul arhitect al reunificării 
Germaniei; 

- 35 de ani de la moartea biologului Eugen MACOVSCHI (4 feb. 
1906, Chișinău – 3 apr. 1985, București), biochimist, academician; 

- 5 ani de la moartea publicistului de radio Paul GRIGORIU (6 
mart. 1945, Bacău – 3 apr. 2015, Buciumeni, jud. Ilfov), 
prozator, reporter, realizator şi director al Postului Radio 
România, celebru pentru timbrul inconfundabil al vocii sale; 
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4 

- Ziua internațională a animalelor fără stăpân; 

- Ziua Academiei Române; 

- 560 de ani de la deschidere Universității din Basel, cea mai 
veche universitate din Elveția, fondată de Papa Pius al II-lea (4 
apr. 1460); 

- 105 ani de la nașterea scriitorului Vasile FLORESCU (4 apr. 
1915, com. Manga-Pietrari, jud. Dambovița – 14 ian. 1982, 
București), critic literar; 

- 100 de ani de la moartea scriitorului satiric Dimitriu TELEOR 
(10 mai 1858, Cernețu, jud. Teleorman – 4 apr. 1920, 
București), publicist, folclorist, prieten al lui I. L. Caragiale; 

- 100 de ani de la realizarea primul film românesc de desen 
animat „Păcală în Lună” (4 apr. 1920); 

5 

- Ziua Automobilistului (România); 

- (†) Sărbătoarea Floriilor, Intrarea Domnului Iisus Hristos în 
Ierusalim, calendarul creștin romano-catolic; 

- 255 de ani de la moartea scriitorului englez Edward YOUNG (3 
iul. 1683, Upham – 5 apr. 1765, Welwyn), filosof și poet; 

- 135 de ani de la nașterea scriitorului Alexandru LASCAROV–
MOLDOVANU (5 apr. 1885, Tecuci, jud. Galați – 18 apr. 1971, 
București ), jurist, avocat, prozator și publicist; 

- 50 de ani de la moartea 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; 

- 20 de ani de la moartea juristului Paul OLCESCU (19 iun. 1928, 
Iaşi – 5 apr. 2000, Iaşi), profesor la Facultatea de Drept a 
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Universităţii ieşene, la disciplinele de Drept internaţional 
public şi Drept financiar, prodecan; 

6 

- 500 de ani de la moartea pictorului italian RAFAEL SANZIO 
(Urbino, 1483 – 6 apr. 1520, Roma), cunoscut și ca Rafael sau 
Raffaello pictor și arhitect de primă mărime a Renașterii 
italiene; 

- 105 ani de la nașterea dramaturgului polonez Tadeusz 
KANTOR (6 apr. 1915, Wielopole – 8 dec. 1990, Cracovia), 
regizor de teatru, actor; 

- 90 de ani de la nașterea scriitorului George ALEXANDRU        
(6 apr. 1930, București – 28 sept. 2012, București), filosof, critic 
și istoric literar;  

- 35 de ani de la moartea muzicianului Viorel DOBOȘ (14 apr. 
1917, Iași – 6 apr. 1985, București), compozitor și dirijor, 
director artistic al ansamblului de cîntece și dansuri „Ciocîrlia”; 

7 

- Ziua Mondială a Sănătăţii; 

- 250 de ani de la nașterea scriitorului englez William 
WORDSWORTH (7 apr. 1770, Cockermouth – 23 apr. 1850, 
Rydal), poet romantic britanic reprezentant al „Şcolii lacurilor”; 

- 215 ani de la prima audiţie a „Simfoniei a III-a” de Ludwig van 
Beethoven, „EROICA”, 7 aprilie 1805, la „Theater an der Wien“. 
Frescă muzicală impresionantă, lucrarea relevă o nouă 
concepţie compoziţională şi o motivaţie cu totul deosebită, care 
se evidenţiază chiar din titlul şi subtitlul ei; 

- 135 ani de la apariţia pulicației „Revista Literară” (1885–1905), 
care apare în continuarea „Literatorului”, săptămânal, la 
București, dir. Ștefan Velescu, Ion Radoi;  

- 20 de ani de la moartea chirurgului Mircea CHIFAN (28 mart. 
1926, Stănileşti, jud.Vaslui – 7 apr. 2000, Iaşi), profesor la 
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Catedra de Anatomie descriptivă şi topografică a Facultăţii de 
Medicină şi medic la Clinica I Chirurgicală de la Spitalul „Sf. 
Spiridon”, specialist în probleme de chirurgie digestivă, tora-
cică, esofagiană și tiroidiană; 

8 

- Ziua Internaţională a Romilor; 

- 185 de ani de la moartea lingvistului german Friedrich 
Wilhelm Christian Carl Ferdinand VON HUMBOLDT (22 iun. 
1767, Potsdam – 8 apr.1835, Tegel), filosof, unul dintre 
fondatorii Universității din Berlin; 

- 140 de ani de la premiera piesei lui I. L. Caragiale, “D-ale 
Carnavalului”,  8 apr. 1880, la Teatrul Naţional din Bucureşti; 

- 135 de ani de la moartea omului politic liberal C. A. ROSETTI 
(2 iun. 1816, București – 8 apr. 1885, București), ziarist, 
publicist, academician;  

- 25 de ani de la moartea artistului liric Dumitru POPA (1 mart. 
1922, Brăila – 8 apr. 1995, Iaşi), tenor al Operei Române Iași; 

9 

- 170 de ani de la premiera comediei „Chiriţa în Iaşi” (sau „Două 
fete ş-o neneacă”) de Vasile Alecsandri; în rolul Chiriţei, actorul 
Matei Millo, Teatrul Naţional din Iaşi, 9 apr. 1850; 

- 95 de ani de la nașterea folcloristei Emilia PAVEL (9 apr. 1925, 
Popești, jud. Iași – 16 oct. 2014, Iași), cercetător al Muzeului de 
etnografie și folclor al Moldovei; 

- 70 de ani de la nașterea scriitorului Cassian Maria SPIRIDON 
(9 apr. 1950, Iaşi), președinte al Uniunii Scriitorilor din 
România filiala Iași, promotor cultural, autor al volumelor de 
versuri: Pornind de la zero, Zodia nopţii, Piatră de încercare, De 
dragoste şi moarte, Intrarea în apocalipsă;  
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- 50 de ani de la inaugurarea Aeroportului Internațional 
București-Otopeni „Henri Coandă”, cel mai mare aeroport din 
România; 

10 

- (†)Sfânta şi Marea Vineri (Patima şi moartea Domnului) 
calendarul creștin romano-catolic; 

- „Ziua Sportului Curat” („Play True Day”); 

- 380 de ani de la moartea muzicianului italian baroc Agostino 
AGAZZARI (2 dec. 1578, Siena – 10 apr. 1640, Siena), compozitor; 

- 265 de ani de la nașterea medicul german Samuel 
HAHNEMANN (10 apr. 1755, Meisen – 2 iul. 1843, la Paris), 
creatorul homeopatiei; 

- 145 de ani de la nașterea scriitorului englez Edgar WALLACE 
(Richard Horatio Edgar, 10 apr. 1875 – 10 febr. 1932), autor de 
literatură polițistă, regizor și jurnalist; 

- 75 de ani de la nașterea publicistei Alexandra HASAN (10 apr. 
1945,Galaţi), membră a Uniunii Scriitorilor din România filiala 
Iași, redactor la Postul de Radio Iaşi, la ziarul „Flacăra Iaşului”, 
la Postul de radioteleviziune „Europa Nova” din Iaşi, autoarea 
volumului Fals tratat de jurnalism; 

- 65 de ani de la nașterea pictorului Vasile DOHOTARU (10 apr. 
1955, comuna Curchi, Orhei, Republica Moldova), membru al 
Uniunii Artiştilor Plastici din R. Moldova și al Şcolii de Acuarelă 
„Aldo Raimond” de la Roma, distins cu titlul onorific de Maestru 
al Artelor; 

- 50 de ani de la nașterea pugilistul Leonard DOROFTEI (10 apr. 
1970, Ploiești), campion mondial de box profesionist, deţinător 
(în perioada ianuarie 2002 – octombrie 2003) al centurii la 
categoria semi-uşoară (versiunea WBA), preşedinte al 
Federaţiei Române de Box; 
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11 

- „Ziua Internaţională de Luptă împotriva Bolii Parkinson”; 

- 140 de ani de la înfiinţarea BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI 
(BNR) prin promulgarea de principele Carol I, la 11 aprilie 
1880, a „Legii pentru înfiinţarea unei bănci de scompt şi 
circulaţiune”, publicată în „Monitorul oficial” nr. 90 din 17 
aprilie 1880; 

- 90 de ani de la moartea scriitorului Aureliu CORNEA (1897, 
Iaşi – 11 aprilie 1930, București), publicist, autorul volumelor: 
Odaia ambulantă, Flori de întuneric; 

- 50 de ani de la moartea scriitorului american John Henry 
O'HARA (31 ian. 1905, Pottsville – 11 apr. 1970, Princeton), ul 
cel mai bine vândut înainte de vârsta de 30 de ani prin 
romanele Numirea în Samarra și BUtterfield 8, ulterior 
ecranizate; 

- 30 de ani de la apariția primului număr al cotidianului „Azi”, 
redactor-şef Octavian Ştireanu (Bucureşti, 11 apr. 1990); 

12 

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

- (†) Sărbătoarea Floriilor, Intrarea Domnului Iisus Hristos în 
Ierusalim, calendarul creștin orthodox; 

- 205 ani de la nașterea arheologului maghiar Flóris RÓMER (12 
apr. 1815, Bratislava – 18 mart. 1889, Oradea), profesor, istoric 
de artă; 

- 120 de ani de la nașterea 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; 

- 85 de ani de la moartea aviatorului Gheorghe BĂNCIULESCU 
(28 dec. 1898, Iaşi – 12 apr. 1935, Cairo, Egipt); cu proteze la 
ambele picioare, a efectuat, între 1933 și 1935, mii de km de 
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zbor pe rutele Bucureşti-Paris, Bucureşti-Varşovia, Bucureşti-
Damasc etc., record admirat de întreaga lume; 

- 80 de ani de la nașterea scriitorului Mircea MARTIN (12 apr. 
1940, Reșița), critic literar, editor, membru al Academiei 
Române; 

- 45 de ani de la nașterea scriitorului Ionuţ CARAGEA (12 apr. 
1975, Constanța), membru al Uniunii Scriitorilor din România 
filiala Iași, poet optzecist; 

13 

- 100 de ani de la nașterea filologului Gheorghe BULGAR (13 
apr. 1920, Sanislău, jud. Satu Mare – 13 iun. 2002, București), 
lingvist, eminescolog, profesor la universitățile Sorbona, Lyon 
și Bordeaux; 

- 90 de ani de la nașterea omului de film Sergiu (Florin) 
NICOLAESCU (13 apr. 1930, Târgu Jiu – 3 ian. 2013, București), 
regizor, actor, scenarist, cel mai prolific și mai vizionat regizor 
român din toate timpurile: 54 filme și 27 coproducții; 

- 85 de ani de la nașterea scriitorului C.D. ZELETIN (pseudonim 
al lui Constantin Dimoftache, 13 apr. 1935, Burdusaci, com. 
Răchitoasa, jud. Bacău – 18 feb. 2020, București), poet, eseist, 
traducător, medic fondator al Societății Medicilor Scriitori și 
Publiciști din România; 

- 80 de ani de la nașterea muzicianului francez de origine 
română Vladimir COSMA (13 apr. 1940, București), violonist, 
dirijor și compozitor ; 

14 

- 135 de ani de la nașterea medicului Iuliu HAȚIEGANU (14 apr. 
1885, Dârja, Cluj – 4 sept. 1959, Cluj), recunoscut pentru 
cercetările făcute în domeniul tuberculozei, academician, 
Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj îi poartă în 
prezent numele; 
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- 125 de ani de la nașterea poetului și dramaturgului rus 
Vladimir Vladimirovici MAIAKOVSKI (19 iul. 1893, Bagdadi – 
Moscova, 14 apr. 1930); 

- 85 de ani de la nașterea scriitorului elvețian Erich Anton PAUL 
VON DÄNIKEN (14 apr. 1935, Zofingen); este un scriitor 
elvețian cunoscut pentru cărțile sale în care a dezvoltat diverse 
teorii despre existența extratereștrilor și despre influența pe 
care aceștia au avut-o de-a lungul existenței rasei umane; 

- 70 de ani de la nașterea scriitoarei Daniela-Carmen 
CRĂSNARU (14 apr. 1950, Craiova), director al Accademia di 
Romania din Roma și al Editurii Ion Creangă; 

15 

- Ziua mondială a artei – World Art Day; 

- Ziua Mondială a Diagnosticării Diabetului; 

- 255 de ani de la moartea scriitorului rus Mihail Vasilievici 
LOMONOSOV (8/19 nov. 1711, Moscova – 4/15 apr. 1765, 
Sankt Petersburg), poet și filolog; 

- 250 de ani de la ridicarea în scaunul de Mitropolit al Moldovei a 
lui Gavriil CALLIMACHI, Iași, 15 aprilie 1760, unde a păstorit 
timp de 15 ani;  

- 155 de ani de la moartea președintelui Statelor Unite ale 
Americii Abraham LINCOLN (12 feb. 1809, Hodgenville – 15 
apr. 1865, Washington); 

- 150 de ani de la debutul lui Mihai EMINESCU, în „Convorbiri 
literare”, cu  Venere și Madonă (15 apr. 1870); 

- 130 de ani de la nașterea agronomului Gheorghe BONTEA (15 
apr. 1890, Albeşti, jud. Vaslui – 16 aug. 1965, Bucureşti); a creat 
soiul de porumb Portocaliu de Ezăreni, răspândit astăzi în 
cultură sub denumirea de Portocaliu de Tg. Frumos; 

- 70 de ani de la nașterea artistului plastic Mircea CIOBANU (15 
apr. 1950, București – 9 ian. 1991 Geneva, Elveția), pictor, 
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sculptor, filozof, membru al Academiei Regale a Artiștilor 
Profesioniști din Belgia; 

- 30 de ani de la moartea actriţei suedeze Greta GARBO (Greta 
Lovisa Gustafsson, 18 sept. 1905, Stockholm – 15 apr. 1990, 
New York), considerată un star internațional încă din vremea 
filmului mut; 

16 

- Ziua națională a Regatului DANEMARCA; 

- 85 de ani de la moartea 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; 

- 85 de ani de la nașterea muzicianului Nicolae BRÂNDUS (6 
apr. 1935, București), compozitor, pianist, muzicolog, profesor 
la Catedra de Muzică de Cameră a Universităţii Naţionale de 
Muzică din Bucureşti, redactor la revista „Muzica”; 

- 75 de ani de la nașterea scriitorului Ion ȚICALO (16 apr. 1945, 
sat Sinăuții de Jos, com. Mihăileni, jud. Botoșani), membru al 
Uniunii Scriitorilor din România filiala Iași, eminescolog, 
promotor cultural, autor al volumelor: Poetica instrumentelor 
muzicale în lirica eminesciană, Mihail Eminescu–poetul neamului 
românesc, Scara (roman), Ghimpele (roman), Dor-Împărat 
(basme și legend); 

17  

- (†) Sfânta şi Marea Vineri (Patima şi moartea Domnului) 
calendarul creștin orthodox; 

- Ziua Bancherului (România); 

- 230 de ani de la moartea omului politic american Benjamin 
FRANKLIN (17 ian. 1706, Boston – 17 apr. 1790, Philadelphia), 
inventator, filozof;  
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- 125 de ani de la nașterea scriitorului Ion VINEA (pseudonimul 
literar al lui Ion Eugen Iovanachi 17 apr. 1895, Giurgiu – 6 iul. 
1964, București), poet simbolist și suprarealist; 

- 85 de ani de la nașterea scriitorului George BĂLĂIȚĂ (17 apr. 
1935, Bacău – 16 apr. 2017, București), prozator, eseist, 
publicist, absolvent al Facultății de Filologie, Universitatea „Al.I. 
Cuza” din Iași (1967), redactor al revistei „Ateneu”, director al 
Editurii Cartea Românească; 

- 75 de ani de la moartea scriitorului Mircea STREINUL (2 ian. 
1910, Cuciurul Mare – 17 apr. 1945, București); 

- 65 de ani de la nașterea scriitorului Val Butnaru (17 apr. 1955, 
Chișinău), dramaturg, publicist; 

- 45 de ani de la moartea scriitorului Octav PANCU-IAŞI (14 apr. 
1929, Iaşi – 17 apr. 1975, Bucureşti), prozator, poet şi drama-
turg, specializat în scrieri pentru copii, redactor la Radio, 
Cinematografie şi revista „Cutezătorii”; opera sa cuprinde 
volume precum: Marea bătălie de la Iazul mic (1953) şi Cartea 
cu ochi albaştri (1959); 

18 

- Ziua mondială a radioamatorismului; 

- Ziua internațională pentru conservarea monumentelor şi 
siturilor Arheologice şi a Patrimoniului Industrial; 

- Ziua Europeană a Drepturilor Pacienţilor; 

- Ziua națională a Republicii ZIMBABWE (40 de ani de la procla-
marea independenței); 

- 140 de ani de la moartea actorului Costache ARISTIA (1800, 
București – 18 apr. 1880, București), poet, traducător, 
cofondator, împreună cu Ion Heliade-Rădulescu al Teatrului 
Național din București (1852); 

- 75 de ani de la nașterea scriitorului Marius TUPAN (18 apr. 
1945, Tâmna, jud. Mehedinți – 6 dec. 2007, București), 
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prozator, eseist și dramaturg, redactor-șef al revistei de cultură 
„Luceafărul”; 

- 75 de ani de la nașterea compozitoarei canadiene de origine 
română Maya BANDIAN (18 apr. 1945, București), profesoră la 
Royal Conservatory of Music, Canada; 

- 65 de ani de la moartea fizicianului german Albert EINSTEIN 
(14 mart. 1879, Ulm – 18 apr. 1955, Princeton, New Jersey, 
S.U.A.), autor al teoriei relativităţii, Premiul Nobel pentru fizică 
în 1921; 

- 20 de ani de la moartea filosofului Ernő Gáll (4 apr. 1917, 
Oradea – 18 apr. 2000, Cluj), membru al Academiei Române, 
autor al volumelor: Sociologia burgheză din România (1958), 
Intelectualitatea în viața socială (1965), Idealul prometeic 
(1970); 

19 

- (†) Învierea Domnului, Paștele, calendarul creștin orthodox; 

- 160 de ani de la nașterea arhitectului George STERIAN (19 
apr. 1860, Iași – 19 apr. 1936, Bacău), urbanist, decorator, 
restaurator și publicist; 

- 130 de ani de la nașterea geografului Vintilă M. MIHĂILESCU 
(19 apr. 1890, București – 27 mai 1978, București); a pus 
bazele geografiei oraşelor în România pe principiul integrării în 
teritoriu; a introdus noţiunile de zonă preorăşenească şi 
topoclimă sau spaţiu microclimatic; membru al Academiei; 

- 80 de ani de la nașterea scriitorului Ion ŢĂRANU (19 apr. 
1940, com. Sadova jud. Iaşi – 31 mart. 2017, Iaşi), dramaturg, 
membru al Uniunii Scriitorilor din România filiala Iași, 
eminescolog, promotor cultural, consilier al Ambasadei 
României la Chișinău, autor al volumelor: Sub zodia Dragonului, 
O aventură de zile mari, Numai tinereţii i se iartă totul; 

- 65 de ani de la nașterea scriitorului Ştefan GHIDOVEANU (19 
apr. 1955, Bîrlad – 27 oct. 2014, București), scriitor, traducător, 
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editor, antologator, blogger, redactor şi publicist-comentator la 
Radio România, promotor al literaturii SF; 

- 55 de ani de la nașterea teologului Î.P.S. Ciprian (numele de 
mirean: Cezar Spiridon, 19 apr. 1965, Suhuleț, com. Tansa jud. 
Iași), Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei (din martie 2013); 
episcop vicar patriarhal cu numele de Câmpineanul; 

- 40 de ani de la moartea lingvistului de origine franceză Henri 
JACQUIER (25 sept. 1900, Grenoble/Franţa – 19 apr. 1980, 
Cluj); stabilit în România, profesor la Universtitatea din Cluj, cu 
contribuții valoroase în domeniul lingvisticii generale, stilisticii, 
literaturii comparate şi teoriei traducerii; 

- 15 ani de la moartea chimistei Maria BREZEANU (19 mart. 
1924, Râșnov, jud. Brașov – 19 apr. 2005, București), fonda-
toare a şcolii româneşti de chimie a combinaţiilor complexe 
polinucleare; membru al Academiei; 

20  

- Ziua internaţională a astronomiei; 

- (†) Învierea Domnului, Paștele, calendarul creștin ortodox (a 
doua zi); 

- 190 de ani de la moartea omului politic Ionică TĂUTU (1795 
Cerchejeni, jud. Botoșani – 20 apr. 1830, Constantinopol), auto-
rul proiectului primei Constituții românești, Constituția Carvu-
narilor, poet prepașoptist. Notă: unele surse indică decesul în 
1828; 

- 120 de ani de la nașterea istoricului Constantin S. Nicolaescu-
Plopșor (20 apr. 1900, Plopșor, jud. Dolj – 30 mai 1968, 
București), arheolog, etnograf, folclorist antropolog, geograf, 
muzeograf, academician; a reorganizat Muzeul Olteniei; 

- 50 de ani de la moartea scriitorului Paul CELAN (pseudonimul 
lui Paul Peisah Antschel, 23 nov. 1920, Cernăuți – 20 apr. 1970, 
Paris), poet, traducător și eseist de limba germană stabilit în 
Franța; 
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- 25 de ani de la moartea inginerului constructor Nicolae 
ORLOVSCHI (1 mai 1923, Atachi, Soroca – 20 apr. 1995, Iaşi), 
profesor al Facultăţii de Construcţii a Institutului Politehnic 
„Gh. Asachi”, unde a dezvoltat noi concepte de calcul a structu-
rilor de inginerie civilă; 

21  

- Ziua Internațională a Presei Libere; 

- 115 ani de la nașterea actorului american de film Anthony 
QUINN (Antonio Rodolfo Ouinn Oaxaca, 21 apr. 1915, 
Chihuahua, Mexic – 3 iun. 2001, Boston), dublu laureat al 
premiului Oscar; roluri memorabile în filme precum: Zorba 
Grecul, Ultimul tren din Gun Hill, Lawrence al Arabiei, Secretul 
din Santa Vittoria, Cocoșatul de la Notre Dame, La strada; 

- 110 ani de la moartea scriitorului american Mark TWAIN (30 
nov. 1835, Florida – 21 apr. 1910, Redding), umorist, autorul 
popularelor romane: Aventurile lui Tom Sawyer, Prinț și 
cerșetor, Aventurile lui Huckleberry Finn și Un yankeu la curtea 
regelui Arthur; 

- 25 de ani de la monentul la care primul român atingea Polul 
Nord, pe schiuri, exploratorul Teodor Gh. NEGOIŢĂ, 21 
apr.1995, în cadrul unei expediţii internaționale de cercetare; 

- 20 de ani de la moartea juristului Aurel CIOPRAGA (21 oct. 
1933, Paşcani, jud. Iaşi – 21 apr. 2000, Iaşi), reputat criminalist 
la catedra de Drept Penal de la Facultatea de Drept a 
Universităţii „Al. I. Cuza”; 

- 10 ani de la moartea diplomatului spaniol Juan Antonio 
SAMARANCH (17 iul. 1920, Barcelona – 21 apr. 2010, 
Barcelona), președintele Comitetului Internațional Olimpic în 
perioada 1980-2001; 

  



90 

22 

- Ziua Planetei Pământ; 

- 240 de ani de la nașterea episcopul greco-catolic Ioan LEMENI 
(22 apr. 1780, Dezmir, jud. Cluj – 1861, Viena); a prezidat, 
alături de Andrei Şaguna, Adunarea Naţională de la Blaj (din 
3/15-5/17.V.1848), în cadrul căreia românii ardeleni au adop-
tat programul Revoluţiei române, intitulat „Petiţiunea Naţio-
nală”: 

- 170 de ani de la nașterea 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; 

- 150 de ani de la nașterea liderului bolșevic Vladimir I. LENIN 
(Ulianov, 10/22 apr. 1870, Ulianovsk – 21 ian. 1924, Gorki), 
teoretician şi conducător al mişcării comuniste ruse şi interna-
ţionale; întemeietor al partidului comunist al bolşevicilor 
(1903) şi al statului sovietic (preşedinte al guvernului sovietic 
– Consiliul Comisarilor Poporului, între anii 1917 şi 1924); 

- 105 ani de la primul atac cu gaze asfixiante, folosite de germani 
pe frontul din Flandra, în timpul primului război mondial (22 
apr. 1915); 

- 95 de ani de la nașterea scriitorului Alexandru GROMOV (22 
apr. 1925, Ismail – 12 iul. 2011, Chișinău), prozator din R. 
Moldova, cunoscut ca autor de scrieri ştiinţifico-fantastice şi 
publicistice pentru copii şi tineret; 

- 20 de ani de la moartea biologului Maria CRISTESCU (6 mart. 
1929, Slobozia, jud. Ialomiţa – 22 apr. 2000, Iaşi), cercetător 
ştiinţific la Colectivul de Antropologie al Filialei Iaşi a Acade-
miei Române, specialist în domenii precum Antropologia 
populaţiilor contemporane, Ecologia umană, Paleoantropologie 
şi anatomie comparată; 
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23  

- Ziua Bibliotecarului (România); 

- Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor (UNESCO); 

- Ziua Forţelor Terestre din România; 

- 620 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a domnitorului 
Alexandru cel Bun (23 apr. 1400, Suceava – 1 ian. 1432, 
Suceava), o perioadă de dezvoltare economică şi de organizare 
a ţării, de afirmare a statului în relaţiile politice externe, prin 
susţinerea luptei polonilor împotriva cavalerilor teutoni şi 
respingerea primului atac otoman asupra Moldovei, emitentul 
primei menţiuni a oraşului Iaşi, Privilegiu comercial dat 
neguţătorilor din Liov (6 oct. 1408); 

- 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; 

- 170 ani de la moartea scriitorului englez William WORDSWORTH 
(7 apr. 1770, Cockermouth – 23 apr. 1850, Rydal), poet romantic;  

- 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; 

- 110 ani de la nașterea agronomului Anton LIACU (23 apr. 
1910, Nijopole-Macedonia – 15 ian. 1991, Iaşi), profesor al 
Institutului Agronomic „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi; a 
contribuit la modernizarea Fermei „V. Adamachi”, prin 
înfiinţarea unor livezi intensive; 

- 100 de ani de la nașterea artistului liric George POPA (23 apr. 
1920, Arţar, jud. Ialomiţa – 2 nov. 2001, Iaşi), bas al Operei 
Române din Iaşi; 

- 45 de ani de la moartea fiziopotologului Iuliu NIŢULESCU (6 
aug. 1895, Piatra Neamţ – 23 apr. 1975, Iaşi), membru al 
Academiei Române şi membru de onoare al Academiei de 
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Ştiinţe Medicale din România, profesor la Catedra de Patologie 
generală şi Medicină experimentală, directorul Institutului de 
Cercetări Medicale din cadrul Filialei Iaşi a Academiei de 
Medicină, specialist în fiziopatologia metabolismului şi 
nutriţiei; 

24 

- Ziua Justiţiei Militare (România); 

- Ziua Mondială a Protecţiei Animalelor de Laborator; 

- Ziua Internațională a ADN-ului (Acidul Dezoxiribonucleic); 

- 425 de ani de la moartea poetului italian Torquato TASSO (11 
mart. 1544, Sorrento – 25 apr. 1595, Roma), unul dintre cei mai 
însemnați reprezentanți ai Renașterii italiene, cea mai cunos-
cută operă a sa este epopea în versuri La Gerusalemme liberata 
(Ierusalimul eliberat, 1581); 

- 220 de ani de la înființarea Bibliotecii Congresului Statelor Unite 
ale Americii; 

- 105 ani de la declanșarea acțiunilor antiarmene din partea 
Imperiului Otoman, prin deportări și confiscarea averilor (24 
apr. 1915); 

- 95 de ani de la nașterea istoricului american de origine română 
Eugen Weber (24 apr. 1925, București – 17 mai 2007, Los 
Angeles), o autoritate în domeniul istoriei europene moderne; 

- 30 de ani de la moartea scriitorului şi compozitorului cubanez 
Alejo CARPENTIER (26 dec. 1904, Lausanne, Elveția – 24 apr. 
1980, Paris); a fost unul dintre primii autori care au scris în 
genul realismului magic; 

25 

- 180 de ani de la nașterea compozitorului romantic rus Piotr 
Ilici CEAIKOVSKI (25 apr/7 mai 1840, Votkinsk – 6 nov. 1893, 
Sankt Petersburg); 
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- 135 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe 
Române; Sfântul Sinod al Patriarhiei de Constantinopol a emis 
Tomosul sinodal şi patriarhal (25 apr. 1885); 

- 100 de ani de la nașterea medicului Sofia IONESCU (25 apr. 
1920, Fălticeni, jud. Suceava – 21 mar. 2008, Bucureşti), prima 
femeie neurochirurg din lume, membră în echipa condusă de 
prof. dr. Dimitrie Bagdasar şi Constantin Arseni și membră a 
Academiei de Ştiinţe Medicale;  

- 95 de ani de la nașterea poetei Lucreția ANDRONIC (25 apr. 
1925, Dumbrăveni, Suceava), membră a Uniunii Scriitorilor, 
filiala Iași, autoare a unor volume precum: Păcate omenești, În 
calea misterelor, Pentru tot și pentru toate; 

- 95 de ani de la moartea muzicianului George STEPHĂNESCU 
(13 dec. 1843, București – 25 apr. 1925 București), compozitor, 
pedagog și dirijor; 

- 80 de ani de la nașterea scriitorului Gheorghe MACARIE (25 
apr. 1940, com. Sadova jud. Iaşi – 10 ian. 2018, Iași), membru al 
Uniunii Scriitorilor din România filiala Iași, critic de artă, autor 
al volumelor: Sentimentul naturii în proza românească a 
secolului al XIX-lea, Geografie literară – Orizonturi spirituale în 
proză, Dimitrie Hârlescu, Între literatură şi arte plastice 
Mănăstirea Horaița L-au cunoscut pe Dumitru Furtună, De pe la 
noi ce-a fost odată;  

- 25 de ani de la moartea coregrafei Mihaela ATANASIU (12 iul. 
1944, București – 25 apr. 1995, Bari, Italia), balerină şi regi-
zoare 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; 

26  

- Ziua Proprietăţii Intelectuale; 

- 120 de ani de la nașterea fizicianului şi seismologului american 
Charles RICHTER (26 apr. 1900, Overpeck – 30 sept. 1985, 
Pasadena), inventatorul scării ce măsoară intensitatea cutre-
murelor, care-i poartă numele; 



94 

- 100 de ani de la nașterea 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, Ideea europeană, Lecţiile istoriei, 
Anti-Gog, Cetăţi de pe Nistru, Periplu prin memorie, O tempora, 
Întoarcerea la literatură, Poeme de odinioară, Pro Eminescu ; 

- 70 de ani de la nașterea scriitorului Valentin COŞEREANU (26 
apr. 1950, com. Ţigănaşi, jud. Iaşi), membru al Uniunii 
Scriitorilor din România filiala Iași, eminescolog, promotor 
cultural, autor al volumelor: Eminescu – realitate şi sublimare 
poetică, Casa memorială „Mihai Eminescu”; 

- 65 de ani de la nașterea scriitoarei Elena-Brânduşa STEICIUC 
(26 apr. 1955, Suceava), membră a Uniunii Scriitorilor din 
România filiala Iași, membră a Comisiei de folclor a Academiei 
Române, profesoară la Universitatea din Suceava, autoarea 
volumelor: Patrick Modiano : une lecture multiple, Panorama 
des littératures francophones. Le roman, SYMBIOSES; 

27  

- Ziua Naţională a OLANDEI ; 

- 200 de ani de la nașterea filosofului britanic Herbert SPENCER (27 
apr. 1820, la Derby – 8 dec. 1903, Londra), sociology și psiholog; 

- 105 ani de la moartea compozitorului rus Alexandr SCRIABIN 
(6 ian. 1872, Moscova – 25 apr. 1915, Moscova), pianist; 

- 70 de ani de la moartea scriitorului Horia Bonciu (pseudo-
nimul lui Beniamin Haimovici, 19 mai 1893, Iași – 27 apr. 1950, 
București), poet şi prozator de avangardă al perioadei inter-
belice; 

- 65 de ani de la nașterea inginerului mecanic Cezar OPRIȘAN 
(27 apr. 1955, Tupilaţi jud. Neamţ – 11 sept. 2018, Iași), 
profesor universitar dr. al Universității Tehnice „Gheorghe 
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Asachi” Iași, Decanul Facultăţii de Mecanică în perioada 2008-
2016, Prorector (2016-2018) specialist, recunoscut interna-
țional în mecanotronică și robotică; 

28 

- Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă; 

- 80 de ani de la nașterea pianistei Elena COSMA (28 apr. 1940, 
Leningrad, URSS – 19 oct. 2001, București), profesoară la 
Conservatorul din București; 

- 70 de ani de la nașterea economistului Neculai CLIPA (28 apr. 
1950, Râşca, jud. Suceava – 19 dec. 2000, Iaşi), profesor la 
Catedra de Economie politică a Universităţii din Iaşi, prodecan 
al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Iaşi; 

- 25 de ani de la moartea sculptoriței Claudia KOBIZEVA (20 
mart. 1905, Chișinău – 28 apr. 1995, Chișinău), formată în 
atelierul maestrului Corneliu Medrea, cu numeroase expoziții la 
București, Chișinău, Moscova și Bruxelles;  

- 20 de ani de la moartea criticului literar Ovid S. CROHMĂLNICEANU 
(Moise Cohn, 16 aug. 1921, Galaţi – 27 apr. 2000, Berlin), critic și 
istoric literar, profesor la Facultatea de Litere din București; 

29  

- Ziua Veteranilor de Război (România); 

- Ziua mondială a dansului (UNESCO); 

- Ziua europeană a solidarităţii și cooperării între generaţii; 

- Ziua internațională de comemorare a tuturor victimelor războ-
iului chimic; 

- 190 de ani de la nașterea fizicianului Emanoil (Emanuel) 
BACALOGLU (29 apr./11 mai 1830, București – 30 aug. 1891, 
București), matematician şi chemist, cu contribuţii originale 
îndeosebi în geometrie şi optică, membru al Academiei;  

- 65 de ani de la moartea medicului Daniel DANIELOPOLU (12 
apr. 1984, București – 29 apr. 1955, București), fiziolog şi 
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farmacolog, a iniţiat înfiinţarea Academiei de Medicină, a 
abordat, printre primii în lume, o concepţie nouă în desco-
perirea funcţiilor biologice, numită azi concepţia cibernetică, 
academician, a fondat şi condus Institutul de Fiziologie 
Normală şi Patologică; 

- 40 de ani de la moartea regizorului britanic Alfred Joseph 
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; 

- 35 de ani de la moartea scriitorului Radu GYR (pseudonimul 
literar al lui Radu Demetrescu, 2 mart. 1905, Câmpulung 
Muscel – 29 apr. 1975, București), poet, dramaturg, eseist, 
asistent universitar la catedra de estetică a profesorului Mihail 
Dragomirescu, conferențiar la Facultatea de Litere și Filosofie 
din București; 

- 15 ani de la moartea chimistului Mircea Desideriu BANCIU (19 
aug. 1941, Hunedoara – 29 apr. 2005, București), cercetări de 
sinteză organică şi mecanisme de reacţie, membru al 
Academiei; 

- 10 ani de la moartea artistului plastic Avigdor ARIKHA (28 apr. 
1929, Rădăuți – 29 apr. 2010, Paris), pictor, desenator, gravor 
şi istoric de artă, stabilit în Franța; 

- 95 de ani de la nașterea ingineruluielectrotehnic Alexandru 
TIMOTIN (29 aprilie 1925, Iaşi – 4 iunie 2007, București), 
membru corespondent (9 martie 1991) al Academiei Române; 

30 

- Ziua Infanteriei Române; 

- Ziua Naţională a Transplantului (România); 

- Ziua Internaţională a Jazz-ului; 

- 380 de ani de la moartea pictorului flamand Peter Paul 
RUBENS (28 iun. 1577, Siegen – 30 apr. 1640, Anvers), condu-
cătorul școlii olandeze de pictură din Antwerpen; 
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- 190 de ani de la momentul de început pentru infanteria română 
modernă, prin organizarea, în Valahia, a 6 batalioane de 
infanterie şi a 6 escadroane de călărimea străjii pământeşti (30 
apr. 11 mai 1830); 

- 150 de ani de la nașterea muzicianului austriac de origine 
maghiară Franz LEHÁR (30 apr. 1870, Komárom – 24 oct. 
1948, Bad Ischl), dirijorul orchestrei teatrului de operetă din 
Viena, compozitorul a peste 30 de operete de mare succes 
precum: Văduva veselă, Bărbatul cu trei neveste, Contele de 
Luxemburg, Dragoste de țigan; 

- 75 de ani de la moartea omului politic german Adolf HITLER 
(Schicklgruber 20 apr. 1889, Braunau am Inn, Austria – 30 apr. 
1945, Berlin), lider al Partidului Muncitoresc German Național-
Socialist (NSDAP), cancelar al Germaniei, din 1933, iar din 1934 
conducător absolut, Führer, în anii celui de al doilea război 
mondial; 
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MAI 

1 

- Ziua Internaţională a Muncii; 

- 165 de ani de la nașterea scriitorului Petru V. GRIGORIU         
(1 mai 1855, Iaşi – 29 nov.1903, Iaşi), poet şi traducător; a 
colaborat la revista „Familia” condusă de Iosif Vulcan, membru 
al Societăţii „Junimea”, traducător din lirica franceză; 

- 155 de ani de la intrarea în vigoare, la 1 mai 1865, a Codului 
Penal (aprobat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza la 21 
aprilie/3 mai 1864); 

- 135 de ani de la nașterea scriitorului Nicolae OTTESCU (1 mai 
1885, Galați – 11 feb. 1950, București), prozator și dramaturg; a 
fondat, la Constanța, revista „Pontice” (1938);  

- 100 de ani de la nașterea inginerului Petru Vasile HANGANU 
(1 mai 1920, Iaşi – 12 dec. 1999, Iaşi), profesor şi cercetător 
ştiinţific cu contribuţii deosebite în industria textilă, decan al 
Facultăţii de Textile și Pielărie (1972-1981); 

- 90 de ani de la nașterea lingvistului Theodor HRISTEA (1 mai 
1930, Drănic, jud. Dolj – 25 nov 2009, București), cu lucrări 
fundamentale în domeniul lexicologiei şi etimologiei, apărute la 
Institutul de Lingvistică din Bucureşti, sub egida Academiei 
Române; 

- 50 de ani de la reapariția la Iaşi a revistei „Convorbiri literare” 
– serie nouă, fiind urmaşa publicaţiei omonime fondată la 1 
martie 1867, la Iaşi, de Societatea literară „Junimea”; primul 
redactor şef a fost scriitorul D. Ignea (1 mai 1970); 
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2 

- Ziua Naţională a Tineretului (România); 

- Ziua Mondială a Astmului; 

- 360 de ani de la naşterea muzicianului italian Alessandro 
SCARLATTI (2 mai 1660, Palermo – 22 oct. 1725, Napoli), 
compozitor de muzică barocă; 

- 90 de ani de la nașterea inventatorului Vitalie BELOUSOV        
(2 mai 1930, Bălți – 4 aug. 2015, Iași), inginer, profesor 
universitar, multiplu medaliat internațional la Saloanele de 
inventică; 

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; 

- Ziua Mamei (prima duminică a lunii mai); 

- Ziua Mondială a Râsului (prima duminică a lunii mai); 

- 125 de ani de la nașterea medicului Mihail KERNBACH (3 mai 
1895, Vidra, judeţul Vrancea – 13 oct. 1976, Iaşi), profesor la 
Facultăţile de Medicină din Cluj şi Iaşi, membru al Societăţii de 
medicină legală din Germania şi Franţa; 

- 100 de ani de la nașterea artistei lirice Eugenia BABAD (3 mai 
1920, Bălți – 26 dec. 1986, București), mezzosoprană, solistă a 
Operei Române din București, cu o recunoaștere internațională; 

- 60 de ani de la nașterea artistului plastic Teodor BUZU (3 mai 
1960, Chișinău), pictor, profesează cu succes în Cehia; 

- 100 de ani de la nașterea muzicianului Alexandru PAȘCANU 
(3 mai 1920, București – 6 iul. 1989, București), compozitor, 
foarte popular pentru compzițiile sale pentru corurile de copii; 
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4 

- Ziua Naţională a Inimii (România); 

- Ziua Naţională a Mediatorului (România); 

- 180 de ani de la nașterea chirurgului Constantin Dimitrescu 
SEVEREANU (4 mai 1840, Turnu Severin – 1 dec. 1930, 
București), profesor la Universitatea de medicină din București, 
unde a pus bazele chirugiei moderne; 

- 145 de ani de la nașterea sociologului Dumitru Drăghicescu 
(4 mai 1875, Zăvoieni, jud. Vâlcea – 14 sept. 1945, București), 
diplomat, politican, primul român titrat la Paris în sociologie; 

- 95 de ani de la nașterea sociologului Paul H. STAHL (4 mai 
1925, București – 16 sept. 2008, Paris), cercetător în echipele 
Gusti, profesor universitar, membru de onoare al Academiei 
Române; 

- 80 de ani de la nașterea scriitorului Grigore Constantin 
BOSTAN (4 mai 1940, Budineț, Bucovina – 17 nov. 2004, 
Cernăuți), poet, istoric literar, folclorist, etnograf, publicist, 
profesor universitar la Universitatea din Cernăuți, membru de 
onoare al Ascademiei Române; 

- 40 de ani de la moartea medicului Vasile RĂŞCANU (20 iul. 
1885, Bârlad, jud. Vaslui – 4 mai 1980, Bucureşti), profesor de 
Fiziologie la Facultatea de Medicină din Iaşi (1911-1962), 
academician, membru al Societăţilor internaţionale de fizio-
logie şi al Societăţii de biologie din Paris; 

5 

- Ziua limbii tătare (România); 

- 205 ani de la nașterea dramaturgului francez Eugène-Marin 
LABICHE (5 mai 1815 – 23 ian. 1888, Paris); a dominat drama-
turgia franceză de secol XIX de tip bulevardier, cu comedii 
precum: 29 grade la umbră, Călătoria domnului Perichon, 
Caniota, Crima din strada Lourcine, Pălăria florentină; 
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- 150 de ani de la nașterea anatomistului Ernest JUVARA (5 mai 
1870, Bârlad, jud. Vaslui – 5 mai 1933, Bucureşti), chirurg şi 
profesor la Facultatea de Medicină din Iaşi (1898-1912) și 
Bucureşti, autor a numeroase tehnici chirurgicale originale, a 
unor aparate şi instrumente utilizate în chirurgie, membru al 
Societăţii Internaţionale de Chirurgie; Notă: unele surse indică 
nașterea în 14 mai; 

- 75 de ani de la nașterea artistului plastic Eugen TĂUTU (5 mai 
1945, Sibiu – 13 mart. 2018, Paris), pictor, stabilit în Franța; 

- 65 de ani de la moartea muzicianului George ENESCU (7/19 
aug. 1881, Liveni-Vârnav, jud. Botoşani – 5 mai 1955, Paris), 
compozitor, violonist, pianist și dirijor; 

6 

- 140 de ani de la nașterea pictorului german Ernst Lidwig 
KIRCHNER (6 mai 1880, Aschaffenburg – 15 iun. 1938, Davos), 
exponent al expresionismului în grupul Die Brücke; 

- 105 ani de la nașterea regizorului american Orson WELLES     
(6 mai 1915, Kenosha – 10 oct. 1985, Los Angeles), nume de 
referință al cinematografiei mondiale prin pelicule precum: 
Cetățeanul Kane, Străinul, Dosar secret, Procesul; 

- 30 de ani de la „Podul de flori" de peste râul Prut, prima 
deschidere a frontierelor dintre România și actuala Republica 
Moldova (6 mai 1990); 

- 20 de ani de la moarte artistului liric Ion PRISACARIU (23 dec. 
1927, Iţcani, jud. Suceava – 6 mai 2000, Iaşi), bas, solist al 
Operei Române din Iaşi; 
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7 

- 245 de ani de la anexarea Nord-Vestului Moldovei, zona 
Bucovina, de către Imperiul austriac (7 mai 1775), în urma 
Păcii de la Kuciuk-Kainargi; 

- 100 de ani de la moartea criticului Constantin DOBROGEANU-
GHEREA (Solomon Katz, 21 mai 1855, Slavuanka, Rusia – 7 mai 
1920, București), sociolog şi om politic socialist; membru post-
mortem al Academiei, mentor al revistei „Contemporanul”, a 
polemizat cu Titu Maiorescu, susţinând principiul „artei cu 
tendinţă” şi „critica ştiinţifică”; 

- 75 de ani de la capitularea fără condiții a comandanților 
militari germani, la Reims, Franța, în fața generalului american 
Eisenhower, 7 mai 1945, în cel de-al doilea război mondial; 

- 180 de ani de la nașterea muzicianului rus Piotr I. 
CEAIKOVSKI (7 mai 1840, Votkinsk – 6 nov. 1893, Sank 
Petersburg), compozitor celebru pentru simfoniile sale și 
muzica sa pentru balet; 

8 

- Ziua Mondială a Crucii Roşii şi a Semilunii Roşii; 

- Ziua Internaţională a Comerţului Liber; 

- 135 de ani de la nașterea medicului Titu VASILIU (8 mai 1885, 
Hârlău, jud. Iaşi – 18 aug. 1961, Cluj-Napoca); a condus 
Institutul de Anatomie Patologică din Cluj; 

- 140 de ani de la moartea scriitorului francez Gustave 
FLAUBERT (12 dec. 1821, Rouen – 8 mai 1880 Croisset), 
romancier și dramaturg, foarte cunoscut datorită romanului 
Madame Bovary; 

- 70 de ani de la nașterea scriitorului Gheorghe CRĂCIUN (8 mai 
1950, com. Tohanu Vechi, jud. Brașov – 30 ian. 2007, com. 
Tohanu Vechi, jud. Brașov), romancier, teoretician literar 
profesor universitar de teoria literaturii la Facultatea de Litere 
a Universității din Brașov; 
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- 50 de ani de la lansarea ultimul album al trupei BEATLES, Let It 
Be (Londra, 8 apr.1970); 

9 

- Ziua Uniunii Europene (Ziua Schuman); 

- Ziua Victoriei asupra Fascismului (1945); 

- Ziua Independenţei (România); 

- „Ziua Internaţională a Comerţului Echitabil” (a doua sâmbătă 
din luna mai); 

- 215 ani de la moartea 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; 

- 125 de ani de la nașterea scriitorului Lucian BLAGA (9 mai 
1895, Lancrăm, Alba – 6 mai 1961 Cluj), filosof, poet, 
dramaturg, traducător, jurnalist, profesor universitar, 
academician și diplomat; 

- 110 ani de la nașterea matematicianului Constantin P. 
BOGDAN (9 mai 1910, Iaşi – 8 aug. 1965, Iaşi), profesor în 
învăţământul superior ieşean; a determinat ecuaţiile unor 
curbe care poartă în geometria proiectivă numele de quadricele 
lui Bogdan; 

- 105 ani de la nașterea inginerului electromecanic Neculai 
BOŢAN (9 mai 1915, Tătărăşti, jud. Lăpuşna – 28 iul. 1985, 
Iaşi), profesor şi cercetător ştiinţific, fondatorul şi animatorul 
şcolii ieşene de Acţionări electrice; 

- 50 de ani de la nașterea scriitoarei Cristina CÎRSTEA (9 mai 
1970, Bucureşti), poetă şi eseistă, membră a Uniunii Scriitorilor 
din România; debutează în revista „Convorbiri literare” (1990), 
publică în „Cronica”, „Dacia literară”, „Caiete botoşănene”, 
„Luceafărul”, „Steaua”, „Timpul”, „Poesis”, volumul Noi, fiii 
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melcului (Junimea, 1997), distins cu Premiul Asociaţiei 
Scriitorilor din Iaşi (1998); 

- 30 de ani de la moartea biologului Matilda JITARIU (11 apr. 
1909, Piatra Neamţ – 9 mai 1990, Iași), profesor de Fiziologie 
animală în cadrul Universităţii „Al. I. Cuza”; 

10 

- Ziua Tatălui (România) (a doua duminică a lunii mai); 

- „Ziua Adolescenţilor” (România) (a doua duminică a lunii mai);  

- Ziua Regalităţii (România); 

- Ziua Păsărilor şi a Arborilor (România); 

- 95 de ani de la moartea omului politic Alexandru 
MARGHILOMAN (27 ian. 1854, Buzău – 10 mai 1925, Buzău), 
jurist, președinte al al Partidului Conservator, prim-ministru; 

- 80 de ani de la numirea politicianului britanic Sir Winston 
CHURCHILL (Leonard Spencer 30 nov. 1874 – 24 ian. 1965, 
Londra), prim-ministru al Regatului Unit, funcție pe care o 
deține în tot cel de-al Doilea Război Mondial (10 mai 1940); 

- 80 de ani de la nașterea scriitorul american Wayne DYER (10 
mai 1940, Detroit – 29 aug. 2015, Hawaii), psiholog, considerat 
„părintele motivației” și totodată inițiatorul mișcării de „self-
development” sau „self-empowerment” (autodezvoltare psiho-
logică); a publicat în 1976 cartea Zonele tale eronate (Your 
Erroneous Zones) care s-a vândut în peste 30 milioane de 
exemplare; 

11 

- Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare (al doilea weekend din 
luna mai); 

- 120 de ani de la nașterea actorului Costache SAVA (11 mai 
1900, Bosia jud. Iaşi – 27 mai 1983, Iaşi), actor al Naționalului 
ieșean timp de 60 de ani; a realizat un repertoriu bogat, 
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cuprinzând circa 300 de roluri de operetă, comedie, dramă și 
tragedie; 

- 115 ani de la nașterea biologului Petre JITARIU (11 mai 1905, 
Giuleşti-Boroaia, jud. Suceava – 30 iun. 1989, Iaşi), membru al 
Academiei, profesor Emerit al Facultății de Biologie din Iași; a 
organizat Laboratorul de Fiziologia animalelor, a înfiinţat 
Staţiunea de Cercetări Stejarul (1958) de la Pângăraţi, pe valea 
Bistriţei; 

- 115 ani de la nașterea 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 mondială; 

- 110 ani de la nașterea matematicianului Alexandru CLIMESCU 
(11 mai 1910, Bacău – 7 iun. 1990, Iaşi), profesor la Institutul 
Politehnic „Gh. Asachi” şi la Facultatea de Matematică; 

- 25 de ani de la moartea inginerului electrotehnic Dumitru 
BĂRBULESCU (20 dec. 1919, Iaşi – 11 mai 1995, Iaşi), decan al 
Facultății de Electrotehnică Iași, inventator în domeniul 
aparatelor de măsură; 

- 25 de ani de la moartea 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); 

12 

- Ziua Internaţională a Asistentului Medical; 

- 160 de ani de la moartea arhitectului britanic Sir Charles 
BARRY (23 mai 1795, Londra – 12 mai 1860, Londra), 
inițiatorul stilului renascentist în Marea Britanie, cu un rol 
important  în reconstruirea Palatului Westminster; 

- 30 de ani de la moartea medicului Louis ŢURCANU (8 dec. 
1919, Iaşi – 12 mai 1990, Timişoara), creator de şcoală 
pediatrică la Institutul de Medicină Timişoara; 
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13 

- Ziua Naţională a Transplantului; 

- 60 de ani de la nașterea filologului Puiu IONIȚĂ (13 mai 1960 
– 27 dec. 2017, Iaşi), critic, comparatist şi istoric literar, lector 
dr. al Facultăţii de Litere, Universitatea „Al.I.Cuza”; 

- 10 ani de la moartea medicului Ioan D. HAULICĂ (29 oct. 1924, 
Ipatele, jud. Iași – 13 mai 2010, Iași), profesor de fiziologie la 
Facultatea de Medicină din Iași, membru al Academiei; 

- 10 ani de la moartea scriitorului Alexandru SEVER (pseudo-
nim al lui Solomon Silberman; 22 ian. 1921, Moineşti, jud. 
Bacău – 13 mai 2010, Beer Șeva, Israel), prozator, dramaturg, 
eseist şi traducător; 

14 

- 40 de ani de la moartea muzicienei Hilda JEREA (17 mart. 
1916, Iaşi – 14 mai 1980, Bucureşti), compozitoare şi pianistă 
la Conservatorul din Bucureşti; a înfiinţat formaţia de muzică 
de cameră Musica Nova; 

- 15 ani de la moartea clasicistului Neculai BARAN (2 aug. 1909, 
Tomeşti, jud. Iaşi – 14 mai 2005, Iaşi), profesor la Facultatea de 
Litere, Catedra de Latină a Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, 
membru al unor Societăţi de studii clasice din România, Franţa, 
Brazilia, Italia şi Germania. Dintre volumele publicate, cităm: 
Maxime şi cugetări latine în opera lui Mihai Eminescu (1997), 
Jurământul lui Hippocrate (1998); 

15 

- Ziua Internaţională a Medicului Veterinar; 

- Ziua Poliţiei Militare (România); 

- Ziua Chimiştilor Militari (România); 

- Ziua Internaţională a Familiei; 

- Ziua Latinităţii; 
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- 125 de ani de la nașterea geologului Mircea Ion SAVUL (15 
mai 1895, Iaşi – 13 mai 1964, Bucureşti), geochimist, profesor 
universitar, fondatorul şcolii de geochimie din Iaşi, membru al 
Academiei Române, fondatorul şcolii de geochimie din Iaşi; 

- 130 de ani de la moartea scriitoarei americane Katherine 
Anne PORTER (15 mai 1890, Indian reek, Texas – 18 sept. 
1980, Silver Spring), jurnalistă, eseistă, scriitoare, cunoscută 
pentru romanul Ship of Fools din 1962; 

16 

- 155 de ani de la nașterea medicului Ştefan STÂNCĂ (16 mai 
1865, Iaşi – 11 ian. 1897, Iaşi), academician, medic şi om 
politic; 

- 40 de ani de la moartea scriitorului Marin PREDA (5 aug. 1922, 
Siliștea-Gumești, jud. Teleorman – 16 mai 1980, Mogoșoaia), 
director al editurii „Cartea Românească”, autorul unor romane 
de referință precum: Moromeții, Intrusul, Marele singuratic, 
Delirul, Viața ca o pradă, Cel mai iubit dintre pământeni; 

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); 

- Ziua Internaţională a Lumânărilor Aprinse (comemorarea 
victimelor SIDA) (anual, a treia duminică a lunii mai); 

- 625 de ani de la Bătălia de la Rovine, conflict între oștile 
conduse de Mircea cel Bătrân și cele ale lui Baiazid I, încheiată 
cu victoria muntenilor și retragerea otomanilor (17 mai 1395); 

- 100 de ani de la nașterea scriitorului Geo DUMITRESCU (17 
mai 1920, București – 28 sept. 2004, București), poet, tradu-
cător, director al revistei „România literară”, unde a susținut 
ani la rând rubric „Atelier literar”; un model de orientare a 
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debutanților, cu o generoasă exigență, autorul volumelor: 
Nevoia de cercuri, Aventuri lirice, Libertatea de a trage cu pușca; 

18 

- Ziua Internaţională a Muzeelor; 

- Ziua Europeană de Prevenție a Obezității; 

- 175 de ani de la publicare, la Iaşi, de către Mihail 
Kogălniceanu, a Letopiseţelor Ţării Moldovei, reprezentând 
prima editare a cronicilor lui Miron Costin, Grigore Ureche şi 
Ion Neculce (18 mai 1845);  

- 100 de ani de la nașterea Papei Ioan Paul al II-lea (Karol Józef 
Wojtyła, 18 mai 1920, Wadowice, Polonia – 2 apr. 2005, 
Vatican), Cap al Bisericii Catolice din 16 oct. 1978; 

- 20 de ani de la moartea scriitoarei Maria ROVAN (11 feb. 1919, 
Brăila – 18 mai 2000, București), autoarea volumelor: Neamu-
rile Stăniloaiei, Cojoacele babei Dochi, Teatru pentru copii, Tăria 
firului, Destine; 

- 155 de ani de la numirea teologului Calinic MICLESCU (16 apr. 
1822, Suceava – 14 aug. 1886, Bucureşti) ca mitropolit al 
Moldovei (18 mai 1865) ulterior primul mitropolit primat al 
României; 

19 

- Ziua pictorilor (România); 

- Ziua Internaţională a Lumânărilor Aprinse (comemorarea 
victimelor SIDA) (anual, a treia duminică a lunii mai); 

- 125 de ani de la moartea scriitorului cubanez José MARTI (28 
ian. 1853, Almendralejo, Spania – 19 mai 1895, Havana); 

- 45 de ani de la moartea muzicianului Traian MIHĂILESCU (17 
nov. 1916, Brăila – 19 mai 1975, Iaşi), dirijor şi compozitor, 
membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din 
România, dirijor la Opera ieșeană, profesor la Catedra de 
Orchestraţie din cadrul Conservatorului „G. Enescu”; 
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20 

- Ziua Internaţională a Educației Non-Formale; 

- 255 de ani de la apariția la Iaşi, la 20 mai 1865, până la 31 
august 1866, „Icoana lumei”, publicaţie periodică de literatură 
şi ştiinţă, având ca redactor pe Gh. Asachi; a fost ediţia a II-a a 
publicaţiei cu acelaşi nume (1840-1846); 

- 125 de ani de la nașterea chimistului Ilie MATEI (20 mai 1895, 
Cernicari, jud. Galaţi – 31 mart. 1969, Iaşi), profesor la 
Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, prodecan al Facultăţii de 
Chimie Industrială, academician, director ştiinţific Institutul de 
Chimie Macromoleculară „Petru Poni”; 

- 100 de ani de la prima vizită a regelui Ferdinand la Chișinău, cu 
ocazia Zilei Eroilor (20 mai 1920); 

- 90 de ani de la nașterea scriitorului Geo ŞERBAN (20 mai 
1930, Iaşi), critic şi istoric literar, membru al Uniunii Scriito-
rilor din România, autor al volumelor: Exegeze, Idei trăite, Ispita 
istoriei, cu o importantă activitate de prefaţator şi editor; 

- 55 de ani de la moartea medicului Elena PUŞCARIU-
DENSUŞIANU (3 mart. 1875, Făgăraş, jud. Braşov – 20 mai 
1965, Bucureşti), oftalmolog, prima femeie deţinătoare a 
titlului de profesor universitar în medicină, din ţara noastră 
(1910), medic primar al serviciului de Oftalmologie de la 
Spitalul „Sf. Spiridon” din Iaşi, în 1916, profesor titular la 
Clinica Oftalmologică a Facultăţii de Medicină Iași, din 1920; 

- 20 de ani de la înființarea la Iași, a CENTRULUI DE CHIRURGIE 
CARDIOVASCULARĂ, în cadrul Spitalului „C. I. Parhon”, 20 mai 
2000, condus de prof. univ. dr. George GEORGESCU; 

21 

- Ziua Mondială pentru Diversitatea Culturală, pentru Dialog şi 
Dezvoltare (UNESCO); 

- (†)Sfinţii Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama 
sa Elena; 
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- calendarul creștin ortodox, romano și greco-catolic ; 

- (†) Înălțarea Domnului Calendarul romano-catolic; 

- 165 de ani de la nașterea criticului Constantin DOBROGEANU-
GHEREA (Solomon Katz, 21 mai 1855, Slavuanka, Rusia – 7 mai 
1920, București), sociolog şi om politic socialist, membru post-
mortem al Academiei, mentor al revistei „Contemporanul”; a 
polemizat cu Titu Maiorescu, susţinând principiul „artei cu 
tendinţă” şi „critica ştiinţifică”; 

- 140 de ani de la nașterea scriitorului Tudor ARGHEZI 
(pseudonimul lui Ion Nae Theodorescu, 21 mai 1880, București 
– 14 iul. 1967, București); 

- 125 de ani de la nașterea muzicianului Constantin GEORGESCU 
(21 mai 1895, București – 24 mai, 1960, Iaşi), compozitor, pro-
fesor al Conservatorului Iaşi, între anii 1924 și 1948, la Catedra 
de armonie, contrapunct, fugă şi compoziţie; creaţia sa 
cuprinde muzică simfonică, de cameră, corală şi lieduri pe 
versuri de Mihai Codreanu; 

- 55 de ani de la ultimul spectacol pe scena ieșeană al artistului 
liric Victor POPOVICI (31 dec. 1920, Iacobeni-Vlădeni, jud. Iaşi 
– 22 dec. 1975, Iaşi), cu Rodolfo din Boema de G. Puccini, 21 
mai 1975, cu prezențe numeroase pe scenele unor prestigioase 
instituţii muzicale din Iaşi, Bucureşti, Cluj şi Timişoara; 

22 

- Ziua Internaţională a Biodiversităţii Biologice; 

- 420 de ani de la venirea în Iași a lui Mihai Viteazul, 22 mai 
1600, unde a luat primele măsuri pentru organizarea ţării, s-a 
îngrijit de formarea unei cancelarii, cu o pecete cu exerga: „Io 
Mihai Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Ţării 
Româneşti, al Ardealului şi toată ţara Moldovei”; 

- 155 de ani de la nașterea artistului plastic Constantin JIQUIDI 
(22 mai 1865, Iaşi – 1 feb. 1899, Bucureşti), desenator, pictor, 
foarte popular caricaturist; 
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- 135 de ani de la moartea scriitorului francez Victor HUGO (26 
feb. 1802, Besancon – 22 mai 1885, Paris), poet, dramaturg și 
romancier, cel mai de seamă exponent al romantismului în 
literatura franceză ; 

23 

- Ziua Naţională a Aromânilor de Pretutindeni; 

- Ziua Mondială a Broaștelor Țestoase; 

- 225 de ani de la nașterea arhitectului britanic Sir Charles 
BARRY (23 mai 1795, Londra – 12 mai 1860, Londra), 
inițiatorul stilului renascentist în Marea Britanie cu un rol 
important în reconstruirea Palatului Westminster; 

- 210 ani de la nașterea scriitoarei americane Margaret FULLER 
(23 mai 1810, Cambridge – 19 iul. 1850, Ney York), jurnalistă, 
cunoscută militantă pentru drepturile femeilor, autoarea 
volumului Woman in the Nineteenth Century – 1845; 

- 85 de ani de la nașterea scriitorului francez Jacques SALOMÉ 
(23 mai 1935, Toulouse), psihosociolog, formator, profesor şi 
poet; a creat metoda ESPERE (Energie Specială pentru o 
Ecologie Relaţională Esenţială), care oferă oamenilor un mod 
de a relaţiona viabil, facil şi eficient. NOTĂ: Mai multe surse 
menţionează ca dată a naşterii 20 mai; 

24 

- Ziua Europeană a Parcurilor Naţionale; 

- 60 de ani de la moartea muzicianului Constantin GEORGESCU (21 
mai 1895, București – 24 mai, 1960, Iaşi), compozitor, profesor al 
Conservatorului Iaşi, între anii 1924 și 1948, la Catedra de armonie, 
contrapunct, fugă şi compoziţie; creaţia sa cuprinde muzică simfo-
nică, de cameră, corală şi lieduri pe versuri de Mihai Codreanu; 

- 25 de ani de la moartea inginerului electromecanic Gheorghe 
AILINCĂI (21 apr. 1921, Petia-Buneşti, jud. Suceava – 24 mai 
1995, Iaşi) şef al catedrei Tehnologia metalelor din Institutul 
Politehnic „Gh. Asachi”; 
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25 

- Ziua Internaţională a Copiilor Dispăruţi; 

- Ziua Naţională a ARGENTINEI; 

- Ziua Africii; 

- 315 ani de la ridicarea cronicarului Ion NECULCE (1672-1745) 
la rangul de mare sluger de către domnul Moldovei Antioh 
Cantemir (25 mai 1705); 

- 100 de ani de la spectacolul inaugural al Operei Române din 
Cluj, opera Aida de G. Verdi, 25 mai 1920; 

- 90 de ani de la moartea muzicianului Enrico MEZZETTI (17 
nov. 1870, Iaşi – 25 mai 1930, Iaşi), compozitor, profesor și 
director al Conservatorului Iaşi, între anii 1894 și 1930; a 
înfiinţat o orchestră simfonică şi Ansamblul coral Muzica, pe 
care le-a şi dirijat; 

- 25 de ani de la moartea istoricului Alexandru ANDRONIC (2 
iun. 1915, Jora de Jos, jud. Orhei – 25 mai 1995, Iaşi), cercetător 
în domeniul Istoriei medievale şi moderne a României, profe-
sor la Facultatea de Litere şi Filosofie din Iaşi, între 1943 şi 
1951 și la Institutul de Istorie şi Arheologie „A. D.Xenopol”; 

26 

- 155 de ani de la capitularea ultimei armate a Confederaţiei (26 
mai 1865), sfârşitul Războiul Civil din America de Nord; 

- 100 de ani de la participarea sculptorului Constantin 
BRÂNCUŞI, la Paris, la „Festivalul Dada” împreună cu André 
Gide, Paul Valéry, Fernand Léger şi alţii, fiind unul dintre 
semnatarii manifestului intitulat „Contre Cubisme, contre 
Dadaisme” (26 mai 1920); 

- 145 de ani de la naşterea muzicianului Stan GOLESTAN (26 
mai/7 iun. 1875, Vaslui – 21 apr. 1956, Paris), compozitor şi 
critic muzical stabilit la Paris; 
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- 10 ani de la moartea actorului de comedie Jean CONSTATIN 
(21 aug. 1928, Techirghiol, jud. Constanta – 26 mai 2010,  
Constanța); 

27 

- Ziua Psihologului (România); 

- 420 de ani de la Unirea celor trei ţări româneşti, sub Mihai 
Viteazul (Iași, 27 mai 1600); 

- 400 de ani de la nașterea filosofului englez Sir William PETTY 
(27 mai 1620 – 16 dec. 1687), economist, om de știință și 
membru fondator al Societății Regale și al economiei politice; 

- 110 ani de la moartea bacteriologului german Robert KOCH 
(11 dec. 1843, Clausthal – 27 mai 1910 Baden-Baden), desco-
peritorul bacilului tuberculozei; 

- 45 de ani de la nașterea bucătarului britanic Jamie OLIVER (27 
mai 1975 Essex), cunoscut în întreaga lume datorită emisiu-
nilor Tv care promovează diete sănătoase; 

28 

- Ziua Românilor de pretutindeni (România); 

- Ziua Internaţională de Acţiune pentru Sănătatea Femeilor (O. 
M. S.); 

- (†) – Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor, în Calendarul 
creştin-orthodox; 

- 45 de ani de la moartea medicului Ioan Gr. NUBERT (18 nov. 
1886, Paşcani, jud. Iaşi – 28 mai 1975, Timişoara), profesor al 
Facultăţii de Medicină din Iași, la Catedra de Anatomie Topo-
grafică și la Clinica oftalmologică de la Spitalul „Sf. Spiridon”; 

- 30 de ani de la moartea inginerului agronom Alexandru 
LAZĂR (4 feb. 1927, Fărcăşeni-Strunga, jud. Iaşi – 28 mai 1990, 
Iaşi), membru al Academiei de Ştiinţe Agricole din România, 
prodecan al Facultăţii de Agronomie, decan la Facultăţii de Hor-
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ticultură şi rector al Institutului Agronomic „Ion Ionescu de la 
Brad”; 

- 10 ani de la moartea 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); 

29 

- Ziua Internaţională a Trupelor ONU de Menţinere a Păcii; 

- 95 de ani de la nașterea fizicianului Erwin M. FRIEDLÄNDER 
(29 mai 1925, Cluj – 22 ian. 2004, California), membru al 
Academiei, profesor al Facultății de Fizică și Matematică a 
Universității bucureștene, cercetător la Institutul de Fizică 
Atomică de pe platforma Măgurele;  

- 110 ani de la nașterea chimistului Ioan ZUGRĂVESCU (29 mai 
1910, Iași – 12 dec. 1989, Iași), profesor universitar, membru al 
Academiei, cunoscut în special pentru contribuțiile sale la 
chimia heterociclurilor, Doctor Honoris Causa al Universităţii 
din Nantes, director ştiinţific (1963-1971) la Institutul de 
Chimie „Petru Poni” al Academiei Române, Filiala Iaşi; 

30 

- Ziua Gardianului Public (România); 

- Ziua Limbii şi a Teatrului Idiş (România); 

- Ziua Mondială a Sclerozei multiple (O.M.S.); 

- 15 ani de la moartea prozatorului, eseistului, publicistului şi 
omului politic Aurel Dragoş MUNTEANU (16 ian. 1942 – 30 
mai 2005), ambasador al României în SUA, ambasador al 
României la ONU și președinte al Consiliului de Securitate ONU; 



115 

- 80 de ani de la nașterea artistei lirice Adriana SEVERIN (30 
mai 1940, Bacău), solistă a Operei Române din Iaşi și profe-
soară la Conservatorul „G.Enescu”; 

- 60 de ani de la moartea scriitorului rus Boris Leonidovici 
PASTERNAK (29 ian. 1890, Moscova – 30 mai 1960), poet şi 
prozator, laureat al Premiului Nobel (1958), autorul romanului 
Doctor Jivago; 

- 40 de ani de la moartea compozitorului Matei SOCOR (15 sept. 
1908, Iaşi – 30 mai 1980, Bucureşti), membru al Academiei 
Române, distins cu titlul de Maestru Emerit al Artei; 

31 

- Ziua Geniştilor (România); 

- Ziua Mondială fără Tutun; 

- Ziua Românilor de Pretutindeni (ultima duminică a lunii mai); 

- (†) Sărbătoarea Rusaliilor, calendarul creștin romano-catolic;  

- 95 de ani de la nașterea arhitectului german Otto FREI (31 mai 
1925, Chemnitz – 9 mart. 2015, Warmbronn), renumit pentru 
utilizarea de structuri ușoare de tracțiune și membrane, pentru 
acoperișurile care dau senzația de plutire; 

- 25 de ani de la moartea scriitoarei Ştefana VELISAR-
TEODOREANU, (17 oct. 1897, Saint Moritz, Elveţia – 31 mai 
1995, Bucureşti), soția lui Ionel Teodoreanu, autoarea unor 
romane și memorii; 

- 25 de ani de la moartea scriitorului Vasile NICOLESCU (1 nov. 
1929, Podenii Vechi, jud. Prahova – 31 mai 1990, București), 
poet, eseist şi traducător, director al Editurii pentru Literatură 
Universală; 
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IUNIE 

1 

- Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor; 

- Ziua Mondială a Laptelui (ONU, FAO); 

- 545 de ani de la prima atestare documentară a Craiovei, într-un 
hrisov dat de voievodul Laiotă Basarab şi în care se aminteşte 
de jupân Neagoe de la Craiova (1 iun. 1475); 

- 155 de ani de la nașterea juristului Constantin STERE (1 iun. 
1865, Ciripcău, jud. Soroca, Basarabia – 26 iun. 1936, Bucov 
jud. Prahova), om politic și scriitor, condamnat de autoritățile 
țariste; se stabilește la Iași, devine profesor al Facultăţii de 
Drept, fondator și conducător al revistei „Viața românească”, 
apărută la 1 martie 1906, al doilea președinte al Sfatului Țării 
(2 aprilie – 25 noiembrie 1918), jucând un rol important în 
Unirea Basarabiei cu România; 

- 145 de ani de la nașterea filologului Constantin LACEA (1 iun. 
1875, Brașov – 28 ian. 1950, Brașov), membru al Academiei 
Române, profesor la Academia de înalte studii comerciale și 
industriale din Cluj și unul dintre principalii colaboratori ai 
Dicționarului Academiei); 

2 

- Ziua Adopției (România); 

- Ziua Naţională a ITALIEI; 

- (†) – sărbătoarea Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, 
calendarul creștin ortodox și greco-catolic ; 

- 180 de ani de la nașterea scriitorului englez Thomas HARDY, 
(2 iun. 1840, Dorchester –  11 ian. 1928, Dorchester), cunoscut 
pentru romanele sale Tess și Departe de lumea dezlănțuită; 

- 105 ani de la moartea istoricului Alexandru ANDRONIC (2 iun. 
1915, Jora de Jos, jud. Orhei – 25 mai 1995, Iaşi), cercetător în 
domeniul Istoriei medievale şi moderne a României; profesor la 
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Facultatea de Litere şi Filosofie din Iaşi, între 1943 şi 1951 și la 
Institutul de Istorie şi Arheologie „A. D.Xenopol”; 

- 90 de ani de la nașterea baritonului Dan IORDĂCHESCU (2 iun. 
1930, Vânju Mare – 30 aug. 2015, București), artist liric cu 
recunoaștere internațională; a absolvit Facultatea de Teatru din 
Iași; 

3 

- 80 de ani de la nașterea scriitorului Anatol CIOCANU (3 iun. 
1940, Mihăilești – 19 iun. 2013, Călărași), poet, publicist, 
traducător din Republica Moldova, autor al unor volume de 
poezie precum: Poemele durerii, Cântecele mântuirii, Ora 
Sărutului; 

- 95 de ani de la nașterea actorului american de film Tony 
CURTIS (Bernard Schwartz, 3 iun. 1925, New York – 29 sept. 
2010, Las Vegas); ajucat cu success în numeroase filme precum: 
Unora le place jazzul, Lanțul; 

4 

- Ziua Internaţională a Copiilor Victime Inocente ale Agresiunii 
(ONU); 

- 1015 ani de la al doilea război al romanilor împotriva dacilor 
(105-106), împăratul Traian părăsește Roma, 4 iun. 105; 

- 145 de ani de la numirea teologului Calinic MICLESCU (16 apr. 
1822, Suceava – 14 aug. 1886, Bucureşti) ca mitropolit primat 
al României (4 iun. 1875); 

- 110 ani de la nașterea economistului Augustin Gustav 
TĂTARU (4 iun. 1910, Topa Mică, jud. Cluj-Napoca – 22 aug. 
2000, Braşov), profesor la Facultatea de Știinţe Economice din 
cadrul Universităţii „Al. I. Cuza”, din 1965 şi până în 1977; s-a 
ocupat de istoria gândirii economice şi financiare, de studiul 
unor laturi ale relaţiilor economice internaţionale; 

- 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, la 4 iun. 
1920, între Puterile Aliate învingătoare în Primul Război 
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Mondial și Ungaria, în calitate de stat succesor al Imperiului 
Austro-Ungar, stat învins în Primul Război Mondial, 
recunoașterea pe plan internațional a unirii Transilvaniei, 
Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România (a intrat în 
vigoare la 26 iulie 1921); 

- 85 de ani de la nașterea actriței Adina POPA (4 iun. 1935, 
Bucureşti – 23 feb. 1996, Iaşi), cu 40 de ani de carieră artistică 
pe scena Teatrului Naţional „V. Alecsandri” de la venirea sa în 
Iaşi (1958), cu afinităţi pentru rolurile de compoziţie, înclinaţia 
pentru redarea trăirilor adânci cu accente grave; 

- 60 de ani de la moartea scriitorului francez Albert CAMU (7 
nov. 1913, Mondovi, Algeria franceză – 4 iun. 1960, Villeblevin, 
departamentul Yonne, Franța), laureat al Premiului Nobel 
pentru Literatură pe anul 1957, romancier, dramaturg și 
filozof, reprezentant al existențialismului, autor al romanelor: 
Străinul, Ciuma, Căderea, Exilul şi împărăţia; 

5 

- Ziua împotriva Violenţei asupra Copilului (România); 

- Ziua Învăţătorului (România); 

- Ziua Geografiei (România); 

- Ziua Mondială a Mediului Înconjurător; 

- 180 de ani de la nașterea juristului Leon NEGRUZZI (5 iun. 
1840, Iași – 16 iul. 1890, Iași), judecător, primar al Iașului, poet, 
prozator, traducător; 

- 110 ani de la moartea scriitorului american O’HENRY (William 
Sydney Porter, 11 sept. 1862, Greensboro – 5 iun. 1910, New 
York), premiat pentru prozele sale scurte; 

- 85 de ani de la nașterea actriței Adina POPA (4 iun. 1935, 
București – 23 febr. 1996, Iași), 40 de ani de carieră pe scena 
Teatrului Național „Vasile Alecsandri”, în numeroase roluri de 
compoziție; 
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- 60 de ani de la moartea meteorologului Mircea HEROVEANU 
(16 dec. 1904, Iași – 5 iun. 1960, București); a organizat și 
condus Centrul meteorologic Băneasa; 

- 55 de ani de la moartea lingvistului Ilie BĂRBULESCU (3 dec. 
1873, Iași – 5 iun. 1945, Iași), membru a numeroase societăţi 
ştiinţifice, membru corespondent al Academiei Române; a 
înfiinţat Catedra de Slavistică a Universităţii din Iaşi, a fost, de 
asemenea, director al revistei „Arhiva”, organ al Societății de 
Istorie și Filologie din Iași (1921-1940), autor al volumelor: 
Cercetări istorico-filologice (1900); Individualitatea limbii 
române şi elementele slave vechi (1929); Istoria literaturii şi 
gramaticii limbii bulgare vechi (1930);  

- 45 de ani de la moartea medicului dermatolog Gheorghe 
NĂSTASE (14 iul. 1887, Mărăşti, jud. Bacău – 5 iun. 1975, Iaşi), 
profesor la Facultatea de Medicină din Iași; 

6 

- Ziua Mondială a Limbii Ruse (O.N.U.); 

- Ziua Națională a SUEDIEI; 

- 185 de ani de la nașterea generalului Ştefan FĂLCOIANU (6 
iun. 1835, Bucureşti – 22 ian. 1905, Bucureşti), şef al Statului 
Major General în Războiul de Independență, primul director al 
CFR; 

- 145 de ani de la nașterea scriitorului german Thomas MANN 
(6 iun. 1875, Lubeck – 12 aug. 1955, Zurich), romancier și 
eseist, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură; 

7 

- (†) Rusaliile, calendarul creștin ortodox și greco-catolic; 

- 85 de ani de la moartea botanistului rus Ivan Vladimirovici 
MICIURIN (27 oct. 1855, Dolgoe – 7 iun. 1935, Kozlov), 
practician al selecției plantelor, membru al Academiei Sovietice 
de Științe; 
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- 60 de ani de la nașterea actorului Radu DUDA (7 iun. 1960, 
Iași), soțul principesei Margareta a României; poartă titlurile de 
„Principe al României” și „Principe de Hohenzollern-Veringen”, 
cu calificativul „Alteță Regală”; 

- 30 de ani de la moartea matematicianului Alexandru CLIMESCU 
(11 mai 1910, Bacău – 7 iun. 1990 Iaşi), profesor în învăţământul 
superior ieşean, a funcţionat la Catedra de Matematică a 
Institutului Politehnic „Gh. Asachi” şi la Facultatea de Matematică; 

8 

- (†) Rusaliile, calendarul creștin ortodox și greco-catolic (a doua 
zi); 

- Ziua Mondială a Oceanelor; 

- 210 ani de la naşterea compozitorului romantic german Robert 
S. SCHUMANN (8 iun. 1810, Zwickau – 29 iul. 1856, Endenicht); 

- 50 de ani de la moartea psihologului american Abraham 
MASLOW (1 apr. 1908, Brooklyn – 8 iun. 1970, Menlo Park), 
cunoscut pentru teoria sa privind ierarhia nevoilor umane; 

- 55 de ani de la moartea compozitorului Mihai ANDREESCU-
SKELETTY (19 iul. 1882, Iaşi – 8 iun. 1965, Cluj-Napoca), dirijor 
la Opera Română din Cluj, profesor la Conservatorul din Cluj; 

9 

- Ziua Internaţională a Arhivelor ; 

- 150 de ani de la moartea scriitorului britanic Charles DICKENS 
(7 feb. 1812, Landport – 9 iun. 1870, Gads Hill Place), repre-
zentativ pentru realismul secolului al XIX-lea, cunoscut prin 
opere precum: Marile speranțe, Aventurile lui Oliver Twist, 
David Copperfield; 

- 120 de ani de la moartea Prințesei germane Josephine 
Friederike Luise de BADEN (21 oct. 1813, Mannheim – 9 iun. 
1900, Sigmaringen), mama regelui Carol I al României; 
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- 105 ani de la moartea scriitorului Dumitru D. PANAITESCU (7 
mart. 1883, București – 9/22 iunie 1915, București), eseist şi 
traducător; 

- 5 ani de la moartea scriitorului Corneliu LEU (21 iul. 1932, 
Medgidia, jud. Constanța – 9 iun. 2015, București), dramaturg, 
regizor de film; 

10 

- Ziua Paraşutiştilor Militari (România); 

- 160 de ani de la nașterea sopranei Hariclea DARCLÉE 
(Hariclea Hartulari, 10 iun. 1860, Brăila – 12 ian. 1939, 
Bucureşti), prima interpretă a rolului Floria Tosca la premiera 
operei lui Giacomo Puccini, 14 ian. 1900, teatrul Costanzi din 
Roma; 

- 110 ani de la moartea avocatului basarabean Emanuil 
GAVRILIȚĂ (18 aug. 1847, Soroca – 10 iun. 1910, Băxani), 
sprijinit de Constantin Stere; a înființat și condus periodicul 
„Basarabia”, care a apărut la Chișinău între anii 1906 și 1907, 
prima publicație periodică de limba română din Basarabia; 

- 105 ani de la nașterea geografului Constantin MARTINIUC (10 
iun. 1915, Ciudeiu, jud. Storojineţ – 6 dec. 1990, Iaşi), profesor 
şi cercetător de prestigiu, la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi 
timp de peste 40 de ani; a cercetat și caracterizat procesele de 
versant și a avut preocupări pentru studiile geo-hidro-
morfologice.; 

11 

- 110 ani de la naşterea oceanografului francez Jacques-Yves 
COUSTEAU (11 iun. 1910, Saint-André-de-Cubzac – 25 iun. 
1997, Paris), savant şi cineast; 

- 95 de ani de la primirea în Academia Română, ca membru de 
onoare, a scriitoarei de expresie franceză Elena VĂCĂRESCU 
(21 sept. 1864, București – 17 feb. 1947, Paris), prima femeie 
primită în Academia Română (11 iun. 1925); 
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- 50 de ani de la nașterea biochimistului Mihail ȘERBAN (11 iun. 
1930, Craiova – 7 iul. 2004), membru al Academiei Române; 

12 

- Ziua Mondială împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă; 

- Ziua națională a FEDERAȚIEI RUSE; 

- 95 de ani de la naşterea sculptoriţei Ana CORDONEŢ (12 iun. 
1925); 

- 25 de ani de la moartea pianistului italian Arturo Benedetti 
MICHELANGELI (5 ian. 1920, Brescia – 12 iun. 1995, Lugano), 
unul dintre cei mai importanți și individuali virtuozi ai pianului 
din secolul al XX-lea; 

13 

- 155 de ani de la nașterea scriitorului irlandez William Butler 
YEATS (13 iun. 1865, Sandymount – 28 ian. 1939, Cannes, 
Franța), poet şi dramaturg, laureat al Premiului Nobel pentru 
Literatură în 1923; 

- 150 de ani de la nașterea biologului belgian Jules Jean-
Baptiste Vincent BORDET (13 iun. 1870, Soignies – 6 apr. 
1961, Bruxelles), imunolog, Laureat al Premiului Nobel pentru 
medicină (1913);  

- 40 de ani de la moartea psihologului Nicolae MĂRGINEANU 
(22 iun. 1905, Obreja, Blaj – 13 iun. 1980, Cluj), profesor la 
Universitatea din Cluj, deținut politic; 

- 30 de ani de la începutul represiunii din Piața Universității din 
București, începutul „Mineriadei” din 13-15 iunie 1990, soldată 
cu victime omenești; 
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14 

- Ziua Silvicultorilor (România); 

- Ziua Internațională a Donatorilor de Sânge; 

- 5 ani de la moartea scriitorului Luca PIŢU (14 ian. 1947, 
Cajvana, jud. Suceava – 14 iun. 2015, Focșani), eseist şi 
prozator autor al unor volume precum: Eros, Doxa & Logos, 
Naveta esenţială, Sentimentul românesc al urii de sine, La 
cafeneaua hermeneutică; 

- 95 de ani de la nașterea 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; 

- 65 de ani de la nașterea scritoarei Claudia PARTOLE (14 iun. 
1955, Drochia, Republica Moldova), poetă, prozatoare, eseistă, 
autoare dramatică și pentru copii; 

- 100 de ani de la nașterea muzicianului Mihail BREDICEANU 
(14 iun. 1920, Brașov – 4 mart. 2005, București), compozitor, 
dirijor, muzicolog; 

- 90 de ani de la nașterea matematicianului Ion ENESCU (14 iun. 
1930, Păţeşti, jud. Vrancea – 31 mart. 1989, Iaşi), profesor la 
Catedra de Matematică a Institutului Politehnic „Gh. Asachi” din 
Iaşi; a publicat cursul de Geometrie analitică şi diferenţială 
(1973), Matematici speciale (1981) şi monografia Algebre 
(1973, în colaborare); 

15 

- Ziua Internațională a Energiei Eoliene; 

- Ziua Mondială de conştientizare a abuzurilor faţă de persoanele 
în vârstă; 

- 100 de ani de la nașterea actorul italian de film Alberto SORDI 
(15 iun. 1920, Roma – 24 feb. 2003, Roma), regizor și scenarist; 
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- 80 de ani de la moartea sculptorului Alexandru PLĂMĂDEALĂ 
(9 oct. 1888, Chișinău – 15 iun. 1940, Chișinău), unul dintre cei 
mai importanți artiști plastici basarabeni ai secolului XX; 

- 85 de ani de la nașterea sculptorulului Ioan BUZDUGAN (15 
iun. 1935, Şorogari-Aroneanu, jud. Iaşi, 23 mart. 2001, Iaşi), 
membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, profesor de 
sculptură la Liceul de Artă „Octav Băncilă” din Iaşi; 

- 85 de ani de la nașterea scriitoarei franceze Françoise SAGAN 
(21 iun. 1935, Cajarc – 24 sept. 2004, Honfleur); a făcut 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; 

16 

-  185 de ani de la inaugurarea Academiei Mihăilene, provenită 
din Gimnaziul Vasilian, prima instituţie de învăţământ superior 
modern în limba română, fondată de domnitorul Mihail Sturdza 
și Gheorghe Asachi cu trei facultăţi: Filosofia, Juridica şi 
Teologia, precum şi două cursuri de geometrie practică şi de 
economie (16 iun. 1835); 

- 130 de ani de la nașterea filosofului Nae IONESCU (Nicolae C. 
Ionescu, 16 iun. 1890, Brăila – 15 mart. 1940, București), 
logician, pedagog și journalist; orientarea sa filozofică 
„trăirismul” a adunat în jurul său generația de aur interbelică: 
Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Mihail Sebastian, Emil 
Cioran, Petre Țuțea, Constantin Noica; 

- 130 de ani de la nașterea actorului american de film Arthur 
Stanley JEFFERSON (cunoscut ca Stan Laurel, 16 iun. 1890, 
Ulverston, Anglia – 23 feb. 1965, Santa Monica), devenit celebru 
în cuplul de comici Stan și Bran; 

- 25 de ani de la moartea actorului Alexandru BLEHAN (12 dec. 
1916, Iaşi – 16 iun. 1995, Iaşi); și-a legat întreaga viaţă şi 
carieră de Teatrul Naţional „V. Alecsandri”, cu înclinaţii speciale 
pentru comedie; a excelat în roluri de plan secund; 
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17 

- Ziua Aviaţiei Militare (România); 

- Ziua Mondială pentru Combaterea Deşertificării şi a Secetei; 

- 95 de ani de la moartea inginerului Anghel SALIGNY (19 apr. 
1854, Șerbănești, jud. Galați – 17 iun. 1925, București), 
academician, inginer constructor, ministru, unul dintre pionie-
rii tehnicii mondiale în proiectarea și construcția podurilor și 
silozurilor cu structură metalică, respectiv de beton armat, unul 
dintre întemeietorii ingineriei românești; 

- 195 de ani de la nașterea Doamnei Elena CUZA (17 iun. 1825, 
Iași – 2 apr. 1909, Piatra Neamț), soţia domnitorului Al. I. Cuza; 
a înfiinţat la Bucureşti un azil pentru copii orfani, care a primit 
denumirea de Azilul „Elena Doamna” și prima organizaţie de 
Cruce Roşie; 

- 90 de ani de la nașterea istoricului Eugenia NEAMŢU (17 iun. 
1930, Criveşti Strunga, jud. Iaşi – 13 oct. 1980, Iaşi), arheolog la 
Institutul de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” din Iaşi, 
dedicându-se cu precădere cercetărilor oraşelor medievale şi 
curţilor domneşti; a participat la lucrările şantierelor arheolo-
gice din Moldova; 

- 60 de ani de la nașterea scriitorului Cătălin MIHULEAC (17 
iun. 1960, Iași), dramaturg, prozator, membru al Uniunii 
Scriitorilor din România filiala Iași, autor al volumelor: 
Garsonieră memorială confort trei, Dispariţia oraşului Iaşi, Titlul 
neprecizat, Bar de step, Noapte bună, tâmpitule!, Patru piese de 
tranziţie; 

- 45 de ani de la nașterea scriitorului Lucian Dan TEODOROVICI 
(17 iun. 1975, Rădăuți, jud. Suceava), dramaturg, prozator, 
membru al Uniunii Scriitorilor din România filiala Iași, autor al 
volumelor: Circul nostru vă prezintă, Animat Planet Show, Cu 
puţin timp înaintea coborârii extratereştrilor printre noi, Lumea 
văzută printr-o gaură de mărimea unei ţigări marijuana; 
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18 

- Ziua Constructorilor Militari (România); 

- 165 de ani de la nașterea omului politic Constantin C. ARION 
(18 iun. 1855, București – 27 iun, 1923, București), ministru de 
externe român, membru de onoare al Academiei Române, 
ministru al cultelor și al instrucțiunii publice în perioada 
7.7.1900 – 13.2.1901, în guvernul Petre P. Carp; 

- 100 de ani de la moartea 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; 

19 

- Ziua Recunoștinței în Transplant (România); 

- 155 de ani de la moartea antreprenorului aromân Evanghelie 
ZAPPA (1800, Labovë e Madhe, Albania – 19 iun. 1865, 
Broșteni, jud. Ialomița), filantrop, recunoscut internațional ca 
una dintre personalitățile balcanice ce au contribuit la 
reînvierea Jocurilor Olimpice; 

- 120 de ani de la nașterea Irinei CONSTANZIU-VLASSOPOL (19 
iun. 1900, Iași – 1979, București), prima femeie ofițer din 
Marina Comercială Română; 

- 80 de ani de la nașterea artistei plastice Aurelia MĂRGINEAN-
STROE (19 iun. 1940, Brașov), pictoriță și graficiană; 

20 

- Ziua Mondială a Refugiaţilor; 

- Ziua Muzicii Europene; 

- Ziua Mondială a Soarelui (O.N.U.); 

- 130 de ani de la nașterea istoricului Alexandru P. ARBORE (20 
iun. 1890, Cogeasca-Leţcani, jud. Iaşi – 26 nov. 1953, 
Bucureşti), etnograf şi lingvist; a contribuit la studiile despre 
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Dobrogea, publicând numeroase lucrări despre aşezările, 
populaţia şi etnografia acestui spațiu, a înfiinţat Muzeul de 
Istorie şi Etnografie din Focşani (1928); 

- 100 de ani de la nașterea pictorului şi graficianului Constantin 
RADINSCH (21 iun. 1920, Brăieşti, jud. Botoşani – 7 apr. 2003, 
Iaşi); 

- 80 de ani de la nașterea istoricului Constantin EȘANU(20 iun. 
1940, Chișinău), istoric și profesor universitar; 

21 

- 145 de ani de la sfinţirea Bisericii SF. GHEORGHE, situată în 
Iași pe strada Eternitatea, zidită între anii 1872-1873, proiec-
tată de J. Reinicke, construită de arhitectul Ştefan Emilian și 
pictată de P. Verussi, inițial capelă a cimitirului ieșean 
Eternitatea (21 iun. 1875 ); 

- 75 de ani de la moartea clasicistului Mihai JACOTĂ (21 nov. 
1881, Viişoara, jud. Vaslui – 21 iun. 1945, Ploieşti), profesor de 
greacă la Liceul Internat „C. Negruzzi” din Iaşi (1907-1941), 
unul dintre fondatorii revistei „Viaţa românească”; a tradus din 
operele lui Platon, Plutarh şi Tucidide; 

- 100 de ani de la nașterea actorului de comedie Puiu CĂLINESCU 
(21 iunie 1920, Bucureşti – 16 mai 1997, Bucureşti); 

22 

- 115 ani de la naşterea psihologului Nicolae MĂRGINEANU (22 
iun. 1905, Obreja, Blaj – 13 iun. 1980, Cluj), profesor la 
Universitatea din Cluj, deținut politic; 

- 85 de ani de la nașterea scriitoarei Filofteia MOISAN-POPA 
(22 iun. 1935 Chetreni, comuna Motoşeni – Zeletin, jud. Bacău), 
dramaturg, prozator, membru al Uniunii Scriitorilor din 
România filiala Iași; 

- 65 de ani de la naşterea filosofului Valeriu GHERGHEL (22 iun. 
1955, Iași), profesor la Facultatea de filosofie a Universității 
„Al.I. Cuza” din Iași, redactor-șef adjunct la „Opinia 
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studențească” (1983-1989); a colaborat la „Convorbiri literare”, 
„Cronica”, „Dilema veche”, „Steaua”, „Timpul”, etc., autorul 
volumelor: Porunca lui rabbi Akiba, Roata plăcerilor, De ce n-au 
iubit unii înţelepţi cărţile? ; 

- 35 de ani de la inaugurarea Casei memoriale George Topîrceanu, 
Iași, 22 iun. 1985, situată pe strada Dimitrie Ralet, nr. 7; 
imobilul a găzduit şi sediul revistei „Însemnări ieşene”, poetul 
locuind aici în perioada 1932-1937; 

23 

- Ziua Internațională Olimpică (Olympic Day); 

- Ziua Suveranităţii Republicii Moldova; 

- Ziua Funcţionarului Public; 

- 160 de ani de la naşterea scriitorului columbian José Maria VARGAS 
VILLA (23 iun. 1860, Bogota – 23 mai 1933, Barcelona, Spania); 

- 120 de ani de la nașterea pictorului Petre-Paul DIMITRIU (23 
iun. 1900, Răuseni, jud. Botoşani – 25 iun. 1979, Iaşi); 

- 120 de ani de la nașterea inginerului electrotehnic Cezar 
Antoni PARTENI (23 iun. 1900, Iaşi – 12 dec. 1956, Bucureşti), 
membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România 
profesor al Facultăţii de Electrotehnică şi rector al Politehnicii 
„Gh. Asachi” din Iaşi; 

- 70 de ani de la nașterea publicistului Alexandru BANTOȘ (23 
iunie 1950, Hiliuți, raionul Rîșcani, Moldova),  scriitor, editor, 
redactor-șef al revistei ,,Limba română”, Chișinău; 

- 85 de ani de la nașterea filologului Săluc HORVAT (23 iunie 
1935, Șigău, jud. Cluj), bibliograf, istoric literar român; 

24 

- (†) Nașterea Sf-lui Ioan Botezătorul, calendarul creștin ortodox 
romano și greco-catolic; 

- Sărbătoarea populară Sanzienele (Dragaica) (România); 
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- „Ziua Internaţională a Iei“ (România); 

- Ziua avocatului (România); 

- 85 de ani de la moartea muzicianului argentinian Carlos 
GARDEL (Charles Romuald Gardés, 11 dec. 1890, Toulouse, 
Franța – 24 iun. 1935, Medellín, Columbia), considerat „regele 
tangoului”, pe care l-a lansat în Argentina, la Buenos Aires, la 
sfârşitul secolului al XIX-lea, și l-a răspândit la Paris, Londra, 
Roma, Berlin şi New York; 

- 80 de ani de la nașterea scriitorului Virgil Petre HERŢANU (24 
iun. 1940, Sucevița, jud. Suceava), membru al Uniunii 
Scriitorilor din România filiala Iași, autor al volumelor: Liviu 
Rebreanu – ctitor al romanului românesc modern, Ostatic şi 
totuşi...! Permanenţe culturale româneşti şi universale, Epigrame, 
Prin Barcelona şi Balcicul, paradis romantic; 

- 55 de ani de la moartea inginerului constructor Alexandru 
CHELĂRESCU (5 mai 1902, Dorohoi, jud. Botoşani – 24 iun. 
1965, Iaşi), profesor la Catedra de Materiale de Construcţii din 
Iaşi şi decan al Facultăţii de Construcţii din Iaşi; 

- 20 de ani de la sfințirea bisericii ieșene Sf. Nicolae (de la 
Socola), de către I.P.S. Mitropolitul Daniel pe 24 iun. 2000, 
rezidită și pictată în perioada 1996-1999, aflată pe bulevardul 
Socola nr. 36 cu hramurile „Sf. Nicolae” şi „Duminica Tuturor 
Sfinţilor”; 

25 

- 335 de ani de la urcarea în scaunul Țării Moldovei a 
domnitorului Constantin CANTEMIR, tatăl lui Dimitrie 
Cantemir; a deținut tronul până la moarte (15 mai 1685 – 15 
mart. 1693); Notă: unele surse indică data de 15 mai;  

- 120 de ani de la apariția ultimului număr din revista „Era nouă”, 
apărută la Iaşi, între 8 oct. 1889 și 25 iun. 1900, publicaţie 
periodică politică şi literară, organ politic al grupării junimiste 
din jurul lui P.Th. Missir, A. C. Cuza, N. Volenti şi E. Ionescu; 
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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; 

- 145 de ani de la moartea 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; 

- 60 de ani de la nașterea actorului Mihai FUSU (26 iun, 1960, 
Chișinău), regizor, dramaturg, profesor, decan al Facultății de 
Teatru din Chișinău; 

- 290 de ani de la nașterea astronomului francez Charles 
MESSIER (26 iun. 1730, Badonviller – 12 apr. 1817, Paris), 
primul descoperitor al cometelor; 

27 

- Ziua Mondială a Pescuitului; 

- 180 de ani de la naşterea scriitorului Samson L. BODNĂRESCU 
(27 iun. 1840, Voitinel, jud. Suceava – 3 mart. 1902, Pomârla, 
județul Botoșani), poet, membru al societății culturale 
„Junimea”; 

- 100 de ani de la naşterea scenaristului american de origine 
română I. A. L. Diamond (Ițec Domnici, 27 iun. 1920, Ungheni 
– 21 apr. 1988, Beverly Hills, California); 
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28 

- 110 ani de la nașterea agronului Pavel BĂBĂLEAN (28 iun. 
1910, Gălăneşti, jud. Suceava – 24 febr. 1950, Iaşi); a pus bazele 
ştiinţei pomicole în învăţământul agronomic din Moldova; 

- 80 de ani de la nașterea clericului romano-catolic Preasfinţitul 
Petru Gherghel (28 iun. 1940, Gherăești, jud. Neamț); a 
condus timp de peste 40 de ani Episcopia Romano-Catolică de 
Iași, mai întâi ca administrator apostolic (1978-1990) și apoi ca 
episcop (1990-2019); 

- 80 de ani de la începerea retragerii precipitate a armatei și 
adminsitrației române din Basarabia, 28 iun. 1940, în urma 
notelor ultimative sovietice; 

29 

- Ziua Dunării; 

- Ziua Penitenciarelor din România; 

- (†) Sfinții Petru și Pavel, calendarul creștin ortodox și greco-
catolic ; 

- 620 de ani de la începutul domniei lui Alexandru cel Bun, 
domn al Moldovei (29 iun. 1400 – 1 ian. 1432), emitentul 
primei menţiuni a oraşului Iaşi, Privilegiu comercial dat 
neguţătorilor din Liov (6 oct. 1408); a avut una dintre cele mai 
lungi domnii, caracterizată printr-o perioadă de linişte şi pros-
peritate; Notă: unele surse indică data de 23 apr. 1400; 

- 150 de ani de la nașterea matematicianului Petru N. CULIANU 
(29 iun. 1870, Iaşi – 26 ian. 1951, Iaşi), vicepreşedintele 
secţiunii Iaşi a Societății pentru învățătura poporului; 

- 130 de ani de la nașterea istoricului Paul NICORESCU (29 iun. 
1890, Gioseni, jud. Bacău – 24 iun. 1946, Iaşi), arheolog, 
profesor de Istorie Antică, Epigrafie şi Antichităţi la Univer-
sitatea din Iaşi (1927-1946), director al Muzeului de Antichităţi 
şi al Seminarului Pedagogic Universitar ieşean, cu contribuţii 
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valoroase în legătură cu vechimea creştinismului în Dobrogea 
şi stăpânirea romană în nordul Pontului Euxin; 

- 120 de ani de la nașterea 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); 

- 120 de ani de la nașterea juristului Paul I. DEMETRESCU (29 
iun. 1900, Craiova – 8 iun. 1968, Iaşi), profesor la Facultatea de 
Drept din cadrul Universităţii ieşene, pe o perioadă de peste 
două decenii, între 1947 şi 1968; 

- 115 ani de la nașterea teologului Paul MIHAIL (29 iun. 1905, 
Cornova, jud. Orhei – 12 oct. 1994, Bucureşti), istoric, promotor 
al culturii şi spiritualităţii româneşti basarabene; 

- 80 de ani de la moartea pictorului elveţian Paul KLEE (18 dec. 
1879, Berna – 29 iunie 1940, Muralto), membru al grupărilor 
avangardiste germane Bauhaus; 

- 50 de ani de la moartea muzicianului Ionel PERLEA (13 dec. 1900, 
Ograda, jud. Ialonița – 29 iun. 1970, New York), dirijor şi compo-
zitor; a dirijat de la pupitrul celor mai importante opere ale lumii; 

30 

- Ziua Învăţătorului (România); 

- 120 de ani de la nașterea matematicianului Gheorghe 
VRÂNCEANU (30 iun. 1900, Valea Hogei, com. Lipova, jud. Bacău 
– 27 apr. 1979, Bucureşti), creatorul spaţiilor neolonome, 
profesor la universităţile din Iași, București şi Cernăuți, membru 
al Academiei Române; 

- 85 de ani de la naşterea arhitectului Gheorghe CURINSCHI-
VORONA (30 iun. 1925, Chișinău – 20 dec. 1996, București), 
conferențiar al Institutului de Arhitectură, București, specialist 
în restaurări; 

- 75 de ani de la nașterea scriitorului Dorin TUDORAN (30 iun. 
1945, Timișoara), om politic și disident anticomunist, stabilit în 
SUA, profesor de politologie;  
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IULIE 

1 

- Ziua Muzicilor Militare (România); 

- Ziua Mondială a Arhitecturii; 

- Ziua CANADEI; 

- 100 de ani de la înființarea Școlii militare de ofițeri activi de 
infanterie, la Sibiu, 1 iul. 1920, în prezent Academia Forțelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu”; 

- 85 de ani de la nașterea geologului Mihai ONICEANU (1 iul. 
1935 Criveşti, jud. Vaslui – 15 iun. 1984, Iaşi), profesor la 
Universitatea ieșeană; a studiat aspectele mineralogice, petro-
grafice, petrochimice, structurale şi palinologice privind forma-
ţiuni cristalofiliene din Carpaţii Orientali; 

- 70 de ani de la nașterea scriitorului Radu Nicolae TĂTĂRUCĂ 
(1 iul. 1950, Sânger, jud. Iaşi – 24 mart. 2019, Iaşi), prozator, 
traducător, membru al Uniunii Scriitorilor din România filiala 
Iași, autor al volumelor: Regina armelor, O afacere în vest, Inima 
vinului, Ieşirea din iarnă, bibliograf al Bibliotecii Universitare 
Mihai Eminescu Iași; 

- 30 de ani de la ridicarea în rangul de Mitropolit al Moldovei şi 
Bucovinei a teologului Daniel Ciobotea, actualul Patriarh al 
României, Iaşi – 1 iul. 1990; 

2 

- Ziua Internaţională a Ziaristului Sportiv; 

- Ziua Justiţiei române; 

- Ziua comemorării lui Ştefan cel Mare şi Sfânt (sărbătoare 
naţională Republica Moldova); 

- 115 ani de la nașterea actorului Remus IONAŞCU (2 iul. 1905, 
Iaşi – 22 nov. 1965, Iaşi); cu un amplu repertoriu, mergând de 
la comicul-buf la nuanţele amare, interiorizate, atras de 
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cercetarea istorică, organizatorul primului muzeu al Teatrului 
Naţional din Iaşi (1950); 

- 85 de ani de la nașterea profesorului de mecanica fluidelor 
Paul MATEI (2 iul. 1935, Fălticeni, jud. Suceava – 24 mart. 
1995, Iaşi); a predat la Facultatea de Mecanică şi la cea de 
Electrotehnică de la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, 
în perioada 1958-1995; 

- 70 de ani de la nașterea cântărețului de muzică populară Liviu 
VASILICĂ (2 iul. 1950, Plosca, Teleorman – 19 oct. 2004, 
București), medic pediatru, culegător de folclor; 

- 25 de ani de la inaugurarea, la Iași, a statuii în bronz a lui 
Ştefan cel Mare şi Sfânt, realizată de Dan Covătaru, amplasată 
în faţa Cazărmii Mari din Copou (2 iul. 1995);  

- 5 ani de la moartea anglistului Alexandru PASCU (2 mai 1944, 
Piatra-Olt, jud. Slatina – 2 iul. 2015, Iași), traducător și autor al 
unor volume: G. G. Byron – Poeme, George Eliot – Felix Holt – 
Radicalul, Henry D. Thoreau – Lacul Walden, E.R. Thornwald – 
Crimă și stiință, Sidney Geist – Brâncuși –sărutul; 

3 

- 170 de ani de la apariția la Iași, la 3 iul. 1850, cu intermitenţe, a 
ziarul politic şi literar „Zimbrul”, sub redacţia lui D. Gusti, Th. 
Codrescu şi V. A. Urechia. Publicația s-a numit astfel între 3 iulie 
1850 și 21 februarie 1852 și între 17 ianuarie 1855 și 10 
septembrie 1856. Din noiembrie 1858 a apărut sub titlul 
„Zimbrul şi Vulturul”; 

- 115 ani de la nașterea medicului Constantin STRAT (3 iul. 
1905, Mândreşti, jud. Galaţi – 29 ian. 1982, Iaşi), profesor la 
Institutul de Anatomie și la Institutul de Medicină şi Farmacie 
din Iaşi, specialist în domeniul afecţiunilor renale, pulmonare, 
cardiovasculare şi mai ales digestive; 

- 80 de ani de la încheierea retragerii precipitate a armatei și 
adminsitrației române din Basarabia (începută la 28 iunie), în 
urma notelor ultimative sovietice (3 iul. 1940); 
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4 

- Ziua Crucii Roşii Române; 

- Ziua Independenţei Statelor Unite ale Americii; 

- Ziua Medicului de Familie (România); 

- 410 ani de la naşterea scriitorului francez Paul SCARRON (4 iul. 
1610, Paris 6 oct. 1660, Paris), poet, dramaturg și romancier; 

- 85 de ani de la moartea actorului Constantin BOTEZ-PENEL 
(14 mai 1872, Iaşi – 4 iul. 1935, Iaşi), actor al Naționalului 
ieșean şi profesor de desen la Liceul Național; 

- 55 de ani de la moartea matematicianului Alexandru MYLLER 
(3 dec. 1879, Bucureşti – 4 iul. 1965, Iaşi), profesor de geome-
trie analitică la Universitatea din Iaşi, unde pune bazele Semi-
narului Matematic, care astăzi îi poartă numele, membru al 
Academiei şi Doctor Honoris Causa al Universităţii Humboldt 
din Berlin;  

5 

- Ziua Internaţională a Cooperaţiei; 

- 140 de ani de la nașterea actorului de estradă Constantin 
TĂNASE (5 iul. 1880, Vaslui – 29 aug. 1945, București), pro-
prietar de teatru, regizor, cineast, celebru pentru cupletele sale; 

- 65 de ani de la nașterea scriitorului Dorin POPA (5 iul. 1955, 
Știubieni, jud. Botoșani), poet, publicist, membru al Uniunii 
Scriitorilor din România filiala Iași, autor al volumelor: Utopia 
posesiunii: transcrieri disperate, Fără întoarcere, Moartea mea – 
viaţa mea; profesor de jurnalism la Universitatea „Al.I. Cuza”; 
Notă: unele surse indică 15 iulie; 

6 

- 605 ani de la arderea pe rug a reformatorului religios ceh Jan 
HUS; a fost condamnat ca eretic pentru ideile sale antipapale, 
erou național al poporului ceh; creator al limbii literare cehe 
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(De orthographia boemica) (1371, Husinec – 6 iul. 1415, 
Konstanz); 

- 70 de ani de la nașterea scriitorului Liviu PAPUC (P. Morariu, 6 
iul. 1950, Dornești, jud. Suceava), prozator, istoric literar, 
membru al Uniunii Scriitorilor din România filiala Iași, autor al 
volumelor: Frânturi de cultură bucovineană, Marginalii Juni-
miste, Leca Morariu. Studiu monografic, Societari Junimişti în 
documente, bibliograf al Bibliotecii Universitare „Mihai 
Eminescu” Iași; 

- 25 de ani de la moartea inginerului constructor Chimon 
CAPATU (9 ian. 1927, Slobozia-Ciorăşti, jud. Vrancea – 6 iul. 
1995, Iaşi), inventator, profesor la Institutul Politehnic „Gh. 
Asachi” Iași, Facultatea de Construcţii; 

7 

- Ziua Justiției (România); 

- 160 de ani de la nașterea compozitorului romantic austriac 
Gustav MAHLER (7 iulie 1860, Kalischt – 18 mai 1911, Viena), 
dirijor, director al Operei de Stat din Viena;  

- 90 de ani de la moartea scriitorului englez Arthur Conan 
DOYLE (22 mai 1859, Edinburgh – 7 iul. 1930, Crowboroug), 
„părintele” personajului literar, detectivul Sherlock Holmes; 

8 

- 135 de ani de la naşterea filosofului german Ernst BLOCH (8 
iul. 1885, Ludwigshafen am Rhein – 4 aug. 1977, Tübingen), 
prieten de idei cu György Lukács și Bertolt Brecht; 

- 110 ani de la naşterea compozitorului Achim STOIA (8 iul. 
1910, Mohu, jud. Sibiu – 2 apr. 1973, Iaşi), dirijor şi professor; 
stabilit la Iaşi (1943), a desfăşurat – pe parcursul a trei decenii 
– o complexă activitate în calitate de profesor şi rector al 
Conservatorului „George Enescu”, dirijor şi director al Filar-
monicii „Moldova” şi secretar al Filialei Iaşi a Uniunii 
Compozitorilor şi Muzicologilor din România; 
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- 135 de ani de la moartea medicului Mihail (Gheorghiad) 
OBEDENARU (5 nov. 1839, București – 8 iul. 1885, Atena), 
publicist și diplomat, membru al Academiei; 

9 

- 500 de ani de la prima mențiune scrisă privind o „hotărnicie” – 
se referea la fixarea hotarului dintre Țara Românească și 
Transilvania, în zona din nordul Olteniei „de la apa Oltului până 
la Râşava (Orşova)”, prima delimitare cunoscută între cele două 
teritorii româneşti (9 iul. 1520); 

- 420 de ani de la întemeierea Mitropoliei române din 
Transilvania, de către Mihai Viteazul, la 9 iul. 1600; 

- 120 de ani de la nașterea lingvistului Alexandru GRAUR (9 iul. 
1900, Botoșani – 9 iul. 1988, București); a avut contribuţii în 
domeniul lingvisticii generale, al foneticii, gramaticii şi 
lexicologiei limbii latine şi române, studii de onomastică; 
membru titular al Academiei Române Membru al Societății de 
Lingvistică din Paris; 

10 

- 190 de ani de la nașterea pictorului impresionist francez 
Camille Pissarro (10 iul. 1830, Charlotte Amalie, SUA – 13 nov. 
1903, Paris); 

- 165 de ani de la nașterea juristului Matei CANTACUZINO (10 
iul. 1855, Fântâna-Mare, jud. Suceava – 9 aug. 1925, Iaşi), jurist 
şi om politic, profesor al Facultăţii de Drept de la Universitatea 
din Iaşi (1900-1925), orator şi avocet; a publicat volumul de 
referință Elementele dreptului civil (1921); 

- 60 de ani de la moartea muzicianului Gavriil GALINESCU (15 
dec. 1883, Hangu, jud. Neamţ – 10 iul. 1960, Durău, jud. Neamţ), 
folclorist, profesor la Liceul Naţional din Iaşi şi la 
Conservatoarele de Muzică din Cernăuţi şi Iaşi; culegerile sale 
cuprind peste 1000 de piese din cele mai diverse genuri, 
reprezentative pentru Moldova, în special pentru Valea 
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Bistriţei: Muzica în Moldova (1935), Cântecele munţilor noştri 
(1936); 

- 45 de ani de la moartea istoricului Gheorghe BĂILEANU (18 
apr. 1901, Iaşi – 10 iul. 1975, Iaşi); studii şi articole despre 
trecutul Iaşilor: Originea Iaşului, Istoricul Spitalului orăşenesc 
clinic de adulţi din Iaşi, Istoricul Facultăţii de Medicină din Iaşi, 
Curtea Domnească din Iaşi etc. A scris şi beletristică: Răzmeriţa 
bairamului domnesc (nuvele istorice) şi Volnicii norodului 
(roman); 

11 

- Ziua Mondială a Populaţiei; 

- 60 de ani de la nașterea actorului Petru VUTCĂRĂU (11 iul. 
1960, Ialoveni, Republica Moldova), regizor, actor de teatru și 
film, director artistic al Teatrului ,,Eugene Ionesco” Chișinău; 

- 55 de ani de la nașterea scriitorului Nicolae CORLAT (11 iul. 
1965, Sulița, jud. Botoșani), poet, membru al Uniunii Scriitorilor 
din România filiala Iași, autor al volumelor: Grădina cu zaruri, 
Veți crede că nici nu exist; 

12 

- 135 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; 

- 5 ani de la moartea scriitorului Alexandru PASCU (Al. Ştefan, 2 
mai 1944, Piatra-Olt, Slatina – 12 iul. 2015, Iași), publicist, 
traducător, membru al Uniunii Scriitorilor din România filiala 
Iași; 
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13 

- Ziua Statisticianului (România); 

- 160 de ani de la nașterea 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 acționat de un motor cu 
aburi, care i-a purtat numele; Notă: unele surse indică 1859 ca 
anul nașterii; 

- 135 de ani de la naștere muzicianului Constantin I. BACIU (13 
iul. 1885, Vaslui – 8 sept. 1959, Bucureşti), compozitor şi 
dirijor; a condus, la Iași, corurile Şcolii Normale „V. Lupu” şi 
Conservatorului de Muzică, a publicat Melodii populare româ-
neşti pentru solo, cor şi pian (1926-1927); 

- 125 de ani de la nașterea istoricului Vasile HAREA (13 iul. 
1895, Susleni-Orhei – 30 ian. 1987, Iaşi), sociolog, pedagog şi 
istoric literar, profesor, şeful Catedrei de slavistică la Univer-
sitatea Iaşi, autor al unor volume precum: Românii de peste 
Nistru, Aspecte din problema muncii, Datoriile, Sociologia (1937 
– în colaborare cu Petre Andrei); 

- 25 de ani de la fondarea, pe 13 iul. 1995, a Editurii CERMI, cu 
sediul în Iași, având ca director pe Elena Cernătescu şi redactor 
şef pe Mihai Cernătescu, cu profil tehnic, ştiinţific şi didactic; 

14 

- Ziua Transmisioniştilor Militari (România); 

- Ziua naţională a Franţei; 

- 55 de ani de la nașterea scriitorului Andrei LANGA (14 iul. 
1965, Republica Moldova), poet, critic și istoric literar; 

- 130 de ani de la nașterea arhitectului Aurel CERNĂTESCU (14 
iul. 1890, Piatra Neamţ – 1967, Iaşi), profesor la catedra de 
Arhitectură şi Urbanistică de la Politehnica „Gh. Asachi”, decan 
al Facultăţii de Construcţii; a editat cursul Geotehnică şi 
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fundaţii, a înfiinţat, în 1956, în cadrul Institutului regional de 
proiectări Iaşi, un atelier şi un laborator de studii geotehnice; 

- 220 de ani de la nașterea chimistului francez Jean-Baptiste 
DUMAS (14 iul. 1800, Ales – 10 apr. 1884, Cannes); a formulat 
teoria substituției și a introdus noțiunea de funcție chimică; 

15 

- Ziua Mărcii Poştale Româneşti; 

- 610 ani de la Bătălia de la Grunwald, Polonia, înfrângerea 
cavalerilor teutoni de către forțele unite ale polonilor și 
lituanienilor, sprijiniți de ruși, cehi, moldoveni și tătari (15 iul. 
1410); 

- 200 de ani de la nașterea mitropolitului şi cărturarului Iosif 
NANIESCU (15/27 iul. 1820, Răzălăi, jud. Soroca – 26 ian. 1902, 
Iaşi), canonizat ca Sfântul Iosif cel Milostiv, membru al 
Academiei Române; ca mitropolit al Moldovei a terminat 
clădirea Mitropoliei, a întemeiat Seminarul Veniamin, cea dintâi 
şcoală românească bisericească, a restaurat biserica „Trei 
Ierarhi” şi biserica „Sf. Nicolae Domnesc” din Iaşi; Notă: unele 
surse indică nașterea în 15/27 iul. 1818; 

- 105 ani de la nașterea medicului cardiolog Gheorghe 
BĂDĂRĂU (15 iul. 1915, Iaşi – 19 iul. 1992, Iaşi), membru al 
Academici de Ştiinţe Medicale din România, al Societăţii 
Franceze de Cardiologie şi al Societăţii Internaţionale de 
Medicină Internă; 

- 100 de ani de la moartea criticului Gheorghe TOFAN (18 nov. 
1880, satul Bilca, Bucovina – 15 iul. 1920, Cernăuţi), istoric 
literar, profesor și publicist, unul dintre fondatorii revistei 
sucevene „Junimea literară” (1904-1914) și în 1917, împreună 
cu Onisifor Ghibu, a editat revista „Școala moldovenească”, 
prima publicație didactică de limba română din Basarabia; 

- 90 de ani de la nașterea filosofului francez de origine algeriană 
Jacques DERRIDA (15 iul. 1930, El-Biar – 8 oct. 2004, Paris), 
autorul conceptului de deconstructivism;  
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- 55 de ani de la moartea matematicianului Matila C. GHYKA (13 
sept. 1881, Iaşi – 15 iul. 1965, Londra, Anglia), filosof, cu o 
contribuţie substanţială în domenii variate ale ştiinţelor social-
umaniste și ale esteticii, demonstrând legătura dintre artă şi 
matematică; 

16 

- 100 de ani de la „Acordul de la Spa” privind reparațiile datorate 
de Germania puterilor învingătoare din primul război mondial. 
României i-a fost repartizată o cotă de 1% din totalul 
reparațiilor germane și 10,55% din cele orientale (de la 
Ungaria, Austria și Bulgaria) (16 iul. 1920); 

- 130 de ani de la nașterea juristului Leon NEGRUZZI (5 iun. 
1840, Iași – 16 iul. 1890, Iași), judecător, primar al Iașului, poet, 
prozator, traducător; 

- 80 de ani de la nașterea medicului Mircea BARNA (16 iul. 
1940, Blaj, jud. Alba – 18 dec. 1997, Iaşi), profesor al Clinicii de 
Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială, de la Facultatea de Stoma-
tologie a Institutuluide Medicină şi Farmacie din Iaşi; 

- 75 de ani de la nașterea scriitorului Virgil TĂNASE (16 iul. 
1945, Galați), prozator, dramaturg, traducător, regizor de tea-
tru franco-român, stabilit la Paris; 

- 75 de ani de la primul test al unei bombe atomice „Trinity 
Test", 16 iul. 1945, deșertul Alamogordo – SUA; s-au folosit 
șase kilograme de plutoniu care au declanșat o explozie 
echivalentă cu puterea a 19 kilotone de TNT; 

- 25 de ani de la moartea biologului Adrian VOLCINSCHI (31 
mart. 1927, Cuciuru Mare, Cernăuţi – 16 iul. 1995, Iaşi), 
profesor şi cercetător; a funcţionat la Facultatea de Ştiinţe 
Naturale din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza”, din 1950 până în 
1992, secretar ştiinţific al Filialei Iaşi a Societăţii de Ştiinţe 
Biologice din România; 
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17 

- 210 ani de la naşterea istoricului August Treboniu LAURIAN 
(Augustin Trifan, 17 iul. 1810, Sibiu – 25 feb. 1881, București), 
filolog, publicist și om politic, unul dintre conducătorii 
Revoluției de la 1848 din Transilvania, unul dintre membrii 
fondatori ai Academiei Române (2 iun. 1867, secretar general și 
președinte al Societății Academice Române și președinte al 
Secțiunii Literare, 1867-1876); 

- 100 de ani de la nașterea chimistului Cristofor I. SIMIONESCU 
(17 iul. 1920, Dumbrăveni, jud. Suceava – 6 aug. 2007, Iaşi), 
academician, scriitor; 

- 100 de ani de la nașterea diplomatului spaniol Juan Antonio 
SAMARANCH (17 iul. 1920, Barcelona – 21 apr. 2010, 
Barcelona), președinte al Comitetului Internațional Olimpic; 

- 75 de ani de la începerea Conferinței de la Potsdam a șefilor 
de stat și guvern ai URSS, Marii Britanii și SUA, consacrată 
reglementării situației postbelice în Europa (17 iul. 1945 – 2 
aug. 1945); 

- 75 de ani de la nașterea criticului literar Daniel DIMITRIU (17 
iul. 1945, Simeria, jud. Hunedoara – 11 ian. 2017, Iaşi), membru 
al Uniunii Scriitorilor din România filiala Iași, autor al volu-
melor: Ares şi Eros, Singurătatea lecturii, Bacovia, Introducere în 
opera lui Ion Minulescu, Grădinile suspendate. Poezia lui 
Alexandru Macedonski, Nichita Stănescu – Geneza poemului, 
redactor la revistele „Convorbiri literare” și „Cronica”, profesor 
la Facultatea de Litere; 

- 35 de ani de la fondarea, la Paris, a Agenției de Coordonare a 
Cercetărilor Europene – EUREKA – European Research Co-
ordination Agency, 17 iul. 1985; 

- 30 de ani de la moartea sociologului Traian HERSENI (18 feb. 
1907, satul Iași, comitatul Făgăraș, jud. Brașov – 17 iul. 1980, 
București), antropolog și etnolog, reprezentant al Școlii Socio-
logice de la București; 
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18 

- 410 ani de la moartea pictorului italian Michelangelo Merisi 
da CARAVAGGIO (28 sept. 1573, Milano – 18 iul. 1610, Porto 
Ercole), considerat precursor al stilului baroc, unul dintre cei 
mai mari inovatori din istoria picturii; 

- 10 ani de la moartea poetului şi publicistului Mircea MICU (31 
ian. 1937, Vărșad, Arad – 18 iul. 2010, București); 

19 

- 170 de ani de la moartea scriitoarei americane Margaret 
FULLER (23 mai 1810, Cambridge – 19 iul. 1850, Ney York), 
jurnalistă, cunoscută militantă pentru drepturile femeilor, 
autoarea volumului Woman in the Nineteenth Century – 1845); 

- 160 de ani de la naşterea artistului liric Dimitrie POPOVICI 
BAYREUTH (19 iul. 1860, Iaşi – 6 apr. 1927, Cluj-Napoca), 
bariton şi pedagog;  

- 90 de ani de la nașterea istoriculului Pompiliu TEODOR (19 
iul. 1930, Ilia, jud. Hunedoara – 7 sep. 2001, Cluj); a fost un 
istoric român, membru al Academiei, membru al Uniunii 
Scriitorilor din România, profesor la Facultatea de Istorie a 
Universităţii „Victor Babeş” din Cluj, autor la unor volume 
precum: Răscoala lui Horea, 1784. Studii şi interpretări istorice; 
Interferenţe iluministe europene; Civilizaţia medievală şi 
modernă românească. Studii istorice; Memorandul. Ideologie şi 
acţiune politică.  
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20 

- Ziua energeticianului (România); 

- Ziua Aviaţiei şi a Apărării Antiaeriene (România); 

- Ziua Mondială a Şahului; 

- (†) sărbătoarea – Sf. Slăvit Prooroc Ilie Tesviteanul, calendarul 
creștin ortodox și greco-catolic ; 

- 160 de ani de la nașterea medicului Alexandru OBREGIA (20 
iul. 1860, Iaşi – 24 iul. 1937, Bucureşti), fondatorul şcolii 
moderne de psihiatrie, creator de şcoală nouă de histologie la 
Facultatea de Medicină din Bucureşti, medic primar al 
Ospiciului Mărcuţa, din 1893, director general al Serviciului 
Sanitar al ţării; a fondat şi a condus Spitalul central de boli 
nervoase din Bucureşti (1923), s-a implicat şi în crearea 
Spitalului „Socola” din Iaşi; 

- 140 de ani de la numirea lui Vasile CONTA, filosof, profesor 
universitar la Iaşi, ca ministru al Instrucţiunii Publice şi al 
Cultelor (20 iul. 1880); 

- 135 de ani de la nașterea medicului Vasile RĂŞCANU (20 iul. 
1885, Bârlad, jud. Vaslui – 4 mai 1980, Bucureşti), profesor de 
Fiziologie la Facultatea de Medicină din Iaşi (1911-1962), 
academician, membru al Societăţilor internaţionale de 
fiziologie şi al Societăţii de biologie din Paris; 

- 105 ani de la nașterea folcloristului Pavel Delion (20 iul. 1915, 
Rădăuţi, jud. Suceava – 23 sept. 1997, Iaşi), conferenţiar 
universitar la Academia de Muzică din Iaşi, neobosit cercetător 
al tezaurului naţional de cântece şi jocuri; a realizat mai multe 
culegeri de folclor muzical; 

- 90 de ani de la nașterea istoriculului Iuliu CIUBOTARU (20 iul. 
1930, la Drăguşeni, jud. Botoşani – 18 dec. 2000, Iaşi), cerce-
tător în cadrul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. 
Xenopol” Iaşi, în perioada 1953-1990; interesat de domeniul 
istoriei agrare a Moldovei, cu referire specială la unele aspecte 
juridice, proiectele de reformă pentru organizarea şi adminis-
trarea statului ce se propuneau şi se dezbăteau în Moldova, în 
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perioada preregulamentară, începând cu anul 1821, corespon-
denţa lui Grigore Alexandru Ghica dintre anii 1849 și 1856 şi 
cercetări privind meşteşugurile, industria şi comerţul în 
Moldova în perioada modernă; 

- 75 de ani de la moartea poetului francez Paul Ambroise 
VALÉRY (30 oct. 1871, Sete – 20 iul. 1945, Paris);  

- 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; 

21 

- 110 ani de la naşterea poetului rus Alexandr Trifonovici 
TVARDOVSKI (21 iun. 1910, Pochinkovsky – 18 dec. 1971, 
Vatutinki); 

- 80 de ani de la moartea filologului Traian BRATU (25 oct. 1875 
Răşinari, jud. Sibiu – 21 iul. 1940, Iaşi), rector al Universității 
ieșene, publicist activ, cu poziţii consecvent antifasciste, cu 
lucrări de istorie literară, critică, estetică şi filosofie; 

- 25 de ani de la moartea publicistului Ion APETROAIEI (30 ian. 
1930, Petricani, jud. Neamţ – 21 iul. 1995, Iaşi), poet şi 
folklorist; a publicat versuri şi reportaje, în 1964 a fondat 
Cenaclul literar şi de artă „Viaţa” din Iaşi, iar în 1971 a înfiinţat 
şi revista „Viaţa”; creaţia sa literară cuprinde: versuri, eseuri, 
medalioane, reportaje, proză etc. Postum, i-a apărut culegerea 
de folclor Cetioara mea de brad (1996) şi volumul de aforisme 
Carte de înţelepciune (1996); 

- 140 de ani de la apariția, în revista „Literatorul”, pe 21 iul. 1880, a 
articolului Despre logica poeziei scris de Alexandru Macedonski, 
considerat a fi primul manifest al poeziei române moderne; 
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22 

- 85 de ani de la moartea biologului Constantin N. IONESCU (29 
oct. 1878 Iaşi – 22 iul. 1935, Iaşi), primul cercetător al peşterilor 
din România (1910), profesor de ştiinţe naturale la Şcoala 
Normală „V. Lupu” din Iași timp de aproape două decenii şi la 
Universitatea din Iaşi (1913-1933), promotor al protecţiei 
plantelor agricole și studiului insectelor dăunătoare agriculturii; 

- 15 ani de la moartea 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); 

23 

- Ziua Presei Militare Române; 

- 110 ani de la moartea publicistei Cornelia EMILIAN (1840, 
Zlatna, jud. Alba – 23 iul. 1910, Bucureşti), lider în lupta pentru 
emanciparea femeii din ţara noastră, prima feministă din Iaşi; a 
înfiinţat „Liga femeilor” (1895) și pe 8 nov. 1867 asociaţia 
„Reuniunea Femeilor Române”, având ca vicepreşedintă pe 
Cornelia Emilian şi pe Veronica Micle printre membre, a 
deschis o Şcoală profesională de fete care se înscrie în istoria 
învăţământului ca prima de acest fel din România; 

- 100 de ani de la moartea istoricului Teodor V. ȘTEFANELLI 
(Theodor Ștefaniuc, 18 aug. 1849, Siret, Bucovina – 23 iul. 
1920, Fălticeni), jurist, membru al al Academiei Române, 
deputat în Dieta Bucovinei, participant activ la Unirea 
Bucovinei cu România, în 1918; 

- 100 de ani de la nașterea cântăreței portugheze Amalia 
RODRIGUES (23 iul. 1920, Fundão – 6 oct. 1999, Lisabona), 
celebră interpretă de fado (gen tradiţional portughez), care a 
concertat în întreaga lume şi în România; 

- 70 de ani de la nașterea scriitorului Lucian STROCHI (23 iul. 
1950, Petroşani, jud. Hunedoara), prozator, traducător, 
membru al Uniunii Scriitorilor din România filiala Iași, autor al 
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volumelor Penultima partidă de zaruri, Gambit, Cuvântul 
cuvânt, Purtătorul de cuvânt, inspector șef al Direcţiei pentru 
Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural a Judeţului Neamţ; 

- 65 de ani de la moartea chimistului Gheorghe SPACU (5 dec. 
1883, Iaşi – 23 iul. 1955, Bucureşti), membru al Academiei, pro-
fesor la universităţile din Iaşi, Cluj şi Bucureşti, întemeietorul 
şcolii de chimie anorganică şi analitică de la Universitatea din Cluj; 

24 

- Ziua Grănicerilor (România); 

- Ziua Poliției de frontieră (România); 

- 180 de ani de la nașterea dramaturgului Abraham GOLDFADEN 
(Avrum Goldnfoden, 24 iul. 1840, Starokostiantîniv, Ucraina – 9 
ian. 1908, New York), regizor și actor evreu de limbă idiș și 
ebraică, considerat părintele teatrului evreiesc modern; în 
1876 a fondat în Iași primul teatru profesionist în limba idiș din 
lume; 

- 125 de ani de la naşterea scriitorului englez Robert GRAVES 
(24 iul. 1895, Wimbledon – 7 dec. 1985, Deia, Spania), poet, 
romancier şi critic; 

- 90 de ani de la numirea scriitorului Ionel TEODOREANU ca 
director al Teatrului Naţional din Iaşi, 24 iul. 1930, post în care 
a funcţionat până în anul 1933. 

- 70 de ani de la nașterea scriitorului Mario Castro NAVARRETE 
(24 iul. 1950, Victoria, Chile), traducător, membru al Uniunii 
Scriitorilor din România filiala Iași, profesor de spaniolă la 
Universitatea „Al.I. Cuza”, fondatorul Centrului cultural sud-
american, atașat cultural al Republicii Chile la București, 
bibliograf al Bibliotecii Universitare Mihai Eminescu Iași; 

- 65 de ani de la moartea geografului francez Emmanuel de 
MARTONNE (1 apr. 1873 Chabris – 24 iul. 1955 Sceaux); cu 
contribuții esențiale la trasarea granițelor României Mari, 
precum și la studierea geografiei României, a Munților Făgăraș, 
numindu-i Alpii Transilvaniei, membru al Academiei Române; 
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25 

- Ziua Radiolocaţiei (România); 

- 115 ani de la naşterea scriitorului bulgar de limbă germană 
Elias CANETTI (25 iul. 1905, Ruse, Bulgaria – 14 aug. 1994, 
Zürich), laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 
1981;  

- 85 de ani de la naşterea scriitoarei franceze Monique WITTIG 
(13 iul. 1935, Dannemarie – 3 ian. 2003, Tucson, Arizona, 
S.U.A.), romancieră și eseistă, promotoare a feminismului; 

- 75 de ani de la moartea scriitorului Enea HODOŞ (31 dec. 
1858, Roșia Montană – 25 iul. 1945, Sibiu), folcloris, membru al 
Academiei din 1904; 

- 55 de ani de la nașterea actorului Teatrului Național „Vasile 
Alecsandri” din Iași Daniel BUSUIOC (25 iul. 1965, Vaslui); 

26 

- Ziua Arhivelor Militare (România); 

- 135 de ani de la naşterea scriitorului francez André MAUROIS 
(Émile Salomon Wilhelm Herzog, 26 iul. 1885, Elbeuf, – 9 oct. 
1967, Neuilly-sur-Seine), eseist, cunoscut și datorită biogra-
fiilor făcute unor personalitați ca: Honoré de Balzac, Percy 
Bysshe Shelley, Frédéric Chopin; 

- 95 de ani de la moartea logicianului german Friedrich Ludwig 
Gottlob FREGE (8 nov. 1848, Wismar, – 26 iul. 1925, Bad 
Kleinen), matematician, filozof, unul dintre fondatorii logicii 
moderne, pe care a aplicat-o la fundamentarea matematicii; 
sistemul logic pe care l-a creat, împreună cu Bertrand Russel, a 
stat la baza filozofiei analitice, cu componenta sa principală, 
filozofia limbajului; 

- 25 de ani de la moartea biologului Mina MAGAZIN (22 nov. 
1928, Dorobanţi, jud. Botoşani – 26 iul. 1995, Iaşi), cercetător la 
Fabrica de Antibiotice Iaşi, în perioada 1955-1985, unde a 
contribuit la producerea penicilinei  în regim industrial; 
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27 

- 140 de ani de la nașterea scriitorului Rudolf SUŢU (27 iul. 
1880, Iaşi – 27 mai, 1949, Bucureşti), cunoscut, mai ales, prin 
cele două volume ale lucrării Iaşii de odinioară (1923-1928); 

- 185 de ani de la naşterea scriitorului italian Giosue CARDUCCI 
(27 iul. 1835, Pietrasanta – 16 feb. 1907, Bologna), poet, 
prozator şi eseist, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură 
în anul 1906;  

- 60 de ani de la moartea muzicianului George BOSKOFF (2 
sept. 1882, Iaşi – 27 iul. 1960, Paris-Franţa), compozitor şi 
pianist, unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai muzicii 
româneşti din prima jumătate a secolului al XX-lea; prieten şi 
colaborator apropiat cu George Enescu, a concertat în peste 70 
de oraşe din Europa, Africa şi America Latină, profesor de pian 
la Conservatorul din Bucureşti şi la Academia de Muzică din 
Atena; 

- 80 de ani de la încetarea apariției ziarului de informaţii politice 
şi administrative „Iaşul”, apărut din 27 iul. 1931 până 27 iulie 
1940, principalul său director fiind Mircea Bârsan; 

- 20 de ani de la moartea publicistulului Eugen PREDA (29 sep. 
1929, Bacău – 27 iul. 2000, București), primul director general 
al Radiodifuziunii Române (1990-1994); 

- 90 de ani de la nașterea scriitorului Costache ANTON (27 iul. 
1930, Ungheni, jud. Iaşi), scenarist, autor de proză pentru copii 
și adolescenți, membru al Uniunii Scriitorilor din România 
filiala Iași, autor al volumelor: Despărţirea de jocuri, Ochii aurii 
ai Roxanei, Neuitatele vacanţe, Dimineţile lungi, În soarele de 
april, Vacanţa, Întâlniri paralele; 

28 

- Ziua Ambulanţei (România); 

- 365 de ani de la moartea dramaturgului francez Savinien 
CYRANO DE BERGERAC (6 mart. 1619, Paris – 28 iul. 1655, 
Sannois); viața sa aventuroasă precum și figura originală l-au 
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inspirat pe Edmond Rostand în scrierea comediei eroice Cyrano 
de Bergerac (1897); 

- 270 de ani de la moartea muzicianului german Johann 
Sebastian BACH (21 mart. 1685, Eisenach – 28 iul. 1750, 
Leipzig), compozitor și organist din perioada barocă, consi-
derat unul dintre cei mai mari muzicieni ai lumii; 

- 35 de ani de la moartea inginerului electromecanic Neculai 
BOŢAN (9 mai 1915, Tătărăşti, jud. Lăpuşna – 28 iul. 1985, 
Iaşi), profesor şi cercetător ştiinţific, fondatorul şi animatorul 
şcolii ieşene de Acţionări electrice; 

29 

- Ziua Imnului Naţional al României; 

- 130 de ani de la moartea pictorului olandez postimpresionist 
Vincent van GOGH (30 mar. 1853, Zundert – 29 iul. 1890, 
Auvers sur Ois); 

- 125 de ani de la nașterea dramaturgului Victor Ion POPA (29 
iul. 1895, Bârlad – 30 mart. 1945, București), regizor, colabora-
tor permanent al Societăţii Române de Radiodifuziune (unele 
surse dau ca an al morţii 1946); 

30 

- Ziua Internațională a Prieteniei; 

- 65 de ani de la nașterea biologului Ecaterina CEBAN (30 iul. 
1955, Chișinău), specialist în horticulturăși viticultură; 

- 100 de ani de la nașterea sculptorului Peter BALOGH (30 iul. 
1920, Mișca, jud. Bihor – 4 mart. 1994, București); 

- 165 de ani de la nașterea lingvistului Polihronie SÂRCU (30 
iul. 1855, Străşeni, Principatul Moldovei – 23 iun. 1905, Sankt 
Petersburg), istoric, traducător şi slavist, profesor la Univer-
sitatea din Sankt Petersburg; 
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- 35 de ani de la moartea artistului plastic Cik DAMADIAN (6 
aug. 1919, Constanța – 30 iul. 1985, București), caricaturist, 
cunoscut sub numele de CIK;  

31 

- 420 de ani de la plecarea din Iași a lui Mihai Viteazul, care s-a 
îndreptat, prin Roman, spre Alba Iulia (31 iul. 1600), după ce 
realizase aici unirea celor trei țări române; 

- 110 ani de la nașterea scriitorului Grigore POPA (31 iul. 1910, 
comuna Podeni, jud. Cluj – 24 sept. 1994, București), psiholog, 
poet, bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară din Cluj, 
cercetător la Institutul de Lingvistică al Academiei; 

- 70 de ani de la nașterea scriitorului Alexandru VLAD (31 iul. 
1950, Steagu, jud. Cluj – 15 mart. 2015, Iaşi), prozator, 
traducător, membru al Uniunii Scriitorilor din România filiala 
Iaşi, autor al volumelor: Drumul spre Polul Sud, Frigul verii, 
Atena, Atena, non-ficțiune, Sticla de lampă, Fals tratat de 
conviețuire, Măsline aproape gratis ; 

- 50 de ani de la nașterea scriitorului Dan Nicolae DOBOȘ (31 
iul. 1970, Iaşi), membru al Uniunii Scriitorilor din România 
filiala Iași, autor al volumelor de S.F.: Abația, Blestemul Abației, 
Abația infinită, DemNet, director al Bibliotecii Județene „Gh. 
Asachi” Iași; 
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AUGUST 

1 

- Ziua Tanchiştilor (România); 

- ELVEȚIA – Ziua națională; 

- 430 de ani de la naşterea cronicarulului Grigore URECHE (1 aug. 
1590, Iași – 8 apr. 1647, Iaşi), autorul cronicii originale în limba 
română Letopiseţul Ţării Moldovei; 

- 185 de ani de la nașterea omului politic George POP DE 
BĂSEȘTI (1 aug. 1835, com. Băsești, Maramureș – 23 feb. 1919, 
com. Băsești, Maramureș), președinte al Partidului Național 
Român din Transilvania, a prezidat Adunarea Națională de la 1 
dec. 1918, de la Alba Iulia; 

- 145 de ani de la nașterea chirurgului Ion G. TĂNĂSESCU (1 aug. 
1875, Fălticeni, jud. Suceava – 25 ian. 1954, Bucureşti), decan al 
Facultăţii de Medicină, rector al Universităţii „Al.I. Cuza”, pre-
şedinte al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi, membru al 
Academiei de Medicină din România şi membru corespondent 
al Societăţii de Chirurgie din Paris;  

- 105 ani de la nașterea scriitorului suprarealist Gellu NAUM     
(1 aug. 1915, București – 29 sept. 2001, București), eseist, poet, 
prozator și dramatug; 

- 105 ani de la nașterea chimistului Constantin H. BUDEANU   
(1 aug. 1915, Drăgăneşti, jud. Bălţi – 25 oct. 1987, Iaşi), profe-
sor la Facultatea de Chimie a Universităţii din Iaşi şi la Facul-
tatea de Tehnologie Chimică de la Institutul Politehnic „Gh. 
Asachi”, din 1941 până în 1980; 

2 

- Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului Împotriva 
Romilor; 

- 80 de ani de la crearea Republicii Sovietice Socialiste 
Moldovenească; liderul URSS, Stalin, semnează un decret 
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abuziv, fără niciun fel de consultare a locuitorilor regiunii, după 
ocuparea zonei de către Armata Roșie (2 aug. 1940); 

- 75 de ani de la moartea muzicianului italian Pietro MASCAGNI 
(7 dec. 1863, Livorno – 2 aug. 1945, Roma), compozitor și 
dirijor, creator al operei Cavalleria rusticana, și al verismului, 
curent literar și muzical, mai ales în operă, apărut în Italia la 
sfârșitul sec. al XIX-lea, îndreptat împotriva romantismului, 
care abordează teme realiste și naturaliste, legate de viața 
cotidiană și de faptele oamenilor simpli, exprimate într-un mod 
natural; 

- 75 de ani de la Declarația de la Potsdam a șefilor de stat și 
guvern ai URSS, Marii Britanii și SUA, consacrată reglementării 
situației postbelice în Europa; finalul Conferinței (17 iul. 1945 – 
2 aug. 1945); 

- 70 de ani de la moartea lingvistului August SCRIBAN (12 nov. 
1872, Galaţi – 2 aug. 1950, Galaţi), autor al unor lucrări precum: 
Dicționaru limbiĭ româneștĭ (Iași, 1939) și Gramatica limbii 
românești (morfologia) pentru folosința tuturor; 

- 70 de ani de la nașterea criticului literar şi eseistului Val 
CONDURACHE (2 aug. 1950, Iaşi – 25 aug. 2007, Iaşi), director 
al Complexului Muzeal Moldova Iași, autor al unor volume 
precum: Exerciții de îndoială, Eseuri și alte texte, Portret al 
criticului în tinerețe, Domnișoara cu nefericirea la tâmple; 

- 65 de ani de la moartea 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; 
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3 

- Ziua Municipiului Timișoara; 

- 155 de ani de la nașterea omului politic Iancu FLONDOR          
(3 aug. 1865, Storojineț, Bucovina – 19 oct. 1924, Cernăuți); a 
militat pentru unirea Bucovinei cu România; 

- 115 ani de la nașterea regizorului de teatru Moni GHELERTER 
(3 aug. 1905, Iaşi – 4 nov. 1979, Bucureşti), profesor la Insti-
tutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din 
Bucureşti; 

- 70 de ani de la nașterea omului politic și de afaceri Dinu 
PATRICIU (Dan Costache Patriciu, 3 aug. 1950, București – 19 
aug. 2014, Londra); a activat în domeniul petrolier, bancar și 
imobiliar, lider al Grupului Rompetrol; 

- 20 de ani de la moartea inginerului mecanic Constantin 
CIUBOTARU (5 feb. 1924, Tărlungeni, jud. Braşov – 3 aug. 
2000, Iaşi), profesor la Catedra de Mecanizarea agriculturii de 
la Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad” şi la Facultatea 
de Mecanică a Institutului Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi, 
inventator privind îmbunătăţirea constructivă a maşinilor şi 
instalaţiilor agricole; 

4 

- 120 de ani de la nașterea psihologului Vasile PAVELCU (4 aug. 
1900 Costuleni-Nisiporeni, Basarabia – 21 feb. 1991, Iaşi), 
membru al Academiei; a condus Catedra de Psihologie a 
Universităţii ieşene, între anii 1928 şi 1970, decan al Facultăţii 
de Litere şi Filosofie şi al Facultăţii de Pedagogie-Psihologie, 
profesor universitar emerit, a abordat studiul personalităţii şi a 
afectivităţii; 

- 150 de ani de la nașterea matematicianului Simion SANIELEVICI 
(4 aug. 1870, Botoşani – 12 aug. 1963, Klagenfurt-Austria), 
membru al Academiei, cu o activitatea de aproape două decenii 
la Universitatea din Iaşi (1920-1938), titularul Cursului de 
Mecanică raţională (1929), cu cercetări importante în domeniul 
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ecuaţiilor diferenţiale, integrale şi integrodiferenţiale, proble-
me de teoria numerelor, algebră, geometrie diferenţială şi me-
canică raţională; 

- 145 de ani de la moartea scriitorului danez Hans Christian 
ANDERSEN (2 apr. 1805, Odense – 4 aug. 1875, Roliged), 
celebru pentru poveștile sale pentru copii;  

- 15 ani de la moartea inventatorului Vitalie BELOUSOV (2 mai 
1930, Bălți – 4 aug. 2015, Iași), inginer, profesor universitar la 
Institutului Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi, multiplu medaliat 
internațional la saloanele de inventică; 

5 

- 90 de ani de la nașterea astronautul american Neil ARMSTRONG 
(5 aug 1930, Wapakoneta – 25 aug. 2012, Cincinnati), primul 
pământean care a păşit pe Lună, la 20 iul. 1969, comandantul 
navetei „Apollo 11”;  

- 170 de ani de la nașterea scriitorul francez Guy de Maupassant 
(Henri René Albert Guy de Maupassant, 5 aug. 1850, Château de 
Miromesnil – 6 iul. 1893, Paris); celebru prin numeroasele sale 
nuvele, în care înfăţişează viaţa boemă a Parisului; a influențat 
proza modernă; 

- 125 de ani de la moartea filosofului şi omului politic german 
Friedrich ENGELS (28 nov. 1820, Barmen – 5 aug. 1895, 
Londra), întemeietor, împreună cu Karl Marx, al „socialismului 
ştiinţific”; a elaborat, în 1848, împreună cu acesta, Manifestul 
Partidului Comunist, programul mişcării comuniste; 

- 80 de ani de la nașterea publicistului Florin Gabriel MĂRCULESCU 
(5 aug. 1940, București – 1 dec. 2000, București), membru fonda-
tor al Grupului pentru Dialog Social şi al Alianţei Civice; 

- 45 de ani de la nașterea actriţei Ada MILEA (5 aug. 1975, Tîrgu 
Mureș), cântăreaţă de muzică folk; 
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6 

- (†) sărbătoarea Schimbării la față a Domnului, calendarul 
creștin ortodox și romano-catolic; 

- Ziua Minerului (România); 

- Ziua Hiroshimei. Ziua Mondială de Luptă pentru Interzicerea 
Armelor Nucleare; 

- Ziua Internaţională „Medicii Lumii pentru Pace”; 

- 360 de ani de la moartea 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; 

- 125 de ani de la nașterea fiziopatologului Iuliu NIŢULESCU (6 
aug. 1895, Piatra Neamţ – 23 apr. 1975, Iaşi), membru al 
Academiei Române şi membru de onoare al Academiei de 
Ştiinţe Medicale din România, profesor la Catedra de Patologie 
generală şi Medicină experimentală, directorul Institutului de 
Cercetări Medicale din cadrul Filialei Iaşi a Academiei de Medi-
cină, specialist în fiziopatologia metabolismului şi nutriţiei; 

- 90 de ani de la nașterea inginerului agronom Lucian HATMANU 
(6 aug. 1930, Scobinţi, jud. Iaşi – 16 aug. 1981, Iaşi), consilier cu 
probleme de agricultură, de pe lângă Ambasada României de la 
Moscova, membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din 
România; 

- 85 de ani de la moartea geografului Gheorghe VÂLSAN (21 ian. 
1885, București – 6 aug. 1935, Eforie, jud. Constanța), etnograf, 
membru al Academiei Române, profesor la universitățile din 
Iași, Cluj și București, președinte al Societății etnografice 
române și director al Institutului de geografie din Cluj; 

- 85 de ani de la tunderea în monahism a Preafericitului 
Părinte Patriarh TEOCTIST (Toader Arăpașu, 7 feb. 1915, 
Tocileni, jud. Botoșani – 30 iul. 2007, București), la 6 august 
1935 la Mănăstirea Bistrița, jud. Neamț, patriarh al Bisericii 
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Ortodoxe Române, Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al 
Moldovei (1977-1986); 

- 75 de ani de la lansarea primei bombe atomice asupra orașului 
japonez Hirosima, 6 aug. 1945, de către Armata Americană; în 
jur de 70.000 de persoane sunt ucise instantaneu și câteva zeci 
de mii de oameni mor în anii următori de arsuri și de radiații; 

- 60 de ani de la succesul Revoluției Cubaneze; noua conducere a 
Cubei anunță, la 6 aug. 1960, naționalizarea proprietăților cu 
capital străin din țară; 

7 

- 130 de ani de la moartea scriitorului N.[icolae] T. ORĂŞANU, 
(1833, Craiova – 7 aug. 1890, Negreni, jud. Olt), poet, prozator 
şi publicist; împreună cu C. A. Rosetti a redactat (în 1859) foaia 
satirică „Ţânţarul”; ulterior şi-a asumat editarea, pe cont 
propriu, a altor foi satirice, pe rând suspendate şi reluate cu 
titluri schimbate („Spiriduş”, „Nichipercea”, „Sarsailă”, 
„Urzicătorul”); 

- 110 ani de la nașterea muzicianului Theodor COSMA (Theodor 
Zwiebel, 7 aug. 1910, București – 9 oct. 2011, Paris), dirijor, 
pianist și aranjor, stabilit din 1963 în Franța; 

- 50 de ani de la inaugurarea muzeului ieșean Casa Mitropolit 
Dosoftei, 7 aug. 1970; clădirea care adăposteşte Secţia de 
literatură veche din cadrul Muzeului Literaturii Române Iaşi 
este cunoscută şi sub numele de Casa cu arcade; aici sunt 
expuse câteva dintre operele cele mai importante (manuscrise 
şi tipărituri) pentru dezvoltarea literaturii române, până la 
începuturile epocii modern; Notă unele surse indică 6 aug.; 

- 40 de ani de la moartea muzicianului Radu BOTEZ (7 mart. 
1909, Iaşi – 7 aug. 1980, Bucureşti), dirijor și violonist în 
orchestra simfonică a Radiodifuziunii Române din Bucureşti, 
fondator și prim dirijor la Opera din Iaşi, distins cu titlul de 
Artist emerit; din 1960 a funcţionat şi în cadrul Conservatorului 
„G. Enescu” din Iaşi, în calitate de lector la clasa de opera; a 
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lăsat Operei ieşene lucrări corale, originale şi aranjamente, 
muzică de scenă şi opereta Paloş Voinicul; 

8 

- Ziua Mondială a Pisicilor; 

- 150 de ani de la mișcarea antidinastică de la Ploiești, condusă 
de Alexandru Candiano-Popescu cunoscută ca Republica de la 
Ploiești, 8 aug.1870; 

- 135 de ani de la moartea poetului Gheorghe TĂUTU (17 iul. 
1823, Botoşani – 8 aug. 1885, Tg. Frumos, jud. Iaşi); a participat 
la mişcarea de la 1848, a publicat volume precum: Poezii 
(1862), Brânduşe române (1868), Poezii–epistole (1871), 
Fabule, glume, anecdote (1873); 

- 55 de ani de la moartea matematicianului Constantin P. 
BOGDAN (9 mai 1910, Iaşi – 8 aug. 1965, Iaşi), profesor în 
învăţământul superior ieşean; a determinat ecuaţiile unor 
curbe care poartă în geometria proiectivă numele de quadricele 
lui Bogdan; 

- 30 de ani de la moartea poetei Zorica LAȚCU (7 mart. 1917, 
Mezőtúr, Ungaria – 8 aug. 1990, mănăstirea Vladimirești, 
Tecuci), monahie, traducătoare și deținut politic; 

- 25 de ani de la moartea neurochirurgului Nicolae OBLU (7 aug. 
1912, Olteniţa, jud. Ilfov – 8 aug. 1995, Iaşi), profesor la 
Facultatea de Medicină din Iași; a inaugurat, la 14 oct. 1972, 
primului spital de neurochirurgie din România, care azi îi 
poartă numele; 

9 

- Ziua Mondială a Grădinilor Zoologice; 

- 170 de ani de la nașterea lingvistului român de origine 
germană Heimann Hariton TIKTIN (9 aug. 1850, Wroclaw-
Polonia – 13 mart. 1936, Berlin-Germania), membru al 
Academiei Române, stabilit la Iaşi în anul 1869, profesor de 
latină şi germană, colaborator la revista „Convorbiri literare” şi 
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prieten apropiat cu Mihai Eminescu; a publicat valoroase studii 
de lingvistică şi filologie, autorul Dicţionarului româno-german, 
apărut între anii 1895 și 1925; 

- 140 de ani de la naşterea istoricului Ioan LUPAŞ (9 aug. 1880, 
Săliștea Sibiului – 3 iul. 1967, București), fondator și codirector, 
alături de Alexandru I. Lapedatu, al Institutului de Istorie 
Națională din Cluj (1920-1945); 

- 95 de ani de la moartea juristului Matei CANTACUZINO (10 iul. 
1855, Fântâna-Mare, jud. Suceava – 9 aug. 1925, Iaşi), jurist şi 
om politic, profesor al Facultăţii de Drept de la Universitatea 
din Iaşi (1900-1925), orator şi avocet; a publicat volumul de 
referință Elementele dreptului civil (1921); 

- 75 de ani de la lansarea celei de a doua bombe atomice, asupra 
orașului japonez Nagasaki, 9 aug. 1945, de către Armata 
Americană; efectele devastatoare au făcut ca Japonia să 
capituleze; 

10 

- 520 de ani de la ofranda adusă, pe 10 aug. 1500, de către Ștefan 
cel Mare, domnul Moldovei (1457-1504), care a dăruit 
Mănăstirii Putna, marea dveră a Răstignirii, broderie monu-
mentală de o valoare deosebită, având în colțurile lucrării 
portretele votive ale lui Ștefan și al Mariei Voichița, piesă de 
patrimoniu, aflată la Muzeul de artă al României; 

- 145 de ani de la naşterea istoricului Constantin GIURESCU (10 
aug. 1875, Chijdu, jud. Buzău – 3 iul. 1967, București), 
academician, profesor al Universității din București; 

- 145 de ani de la punerea pietrei de temelie a castelului Peleș 
din Sinaia (10/22 aug. 1875); construcția avea să dureze 8 ani; 

- 65 de ani de la nașterea preotului Nicolae ACHIMESCU (10 
aug. 1955, Godeanu, jud. Mehedinţi – 27 mai, 2019, București), 
profesor de Istoria şi filosofia religiilor la Facultăţile de 
Teologie şi Litere ale Universităţilor din Iaşi și București, 
doctor în teologie al Universităţii din Tubingen, Germania, cu 
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calificativul „cum laude”, decan al Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă din Iaşi, 2000-2004; 

- 50 de ani de la inaugurarea muzeului ieșean Casa memorială a 
poetului Mihai Codreanu – Vila Sonet, situată în strada Rece, 
nr. 5, secție a Muzeului Literaturii Române Iaşi, la 10 aug. 1970; 

- 155 de ani de la nașterea muzicianului romantic rus Aleksandr 
GLAZUNOV (10 aug. 1865, Sankt Petersburg – 21 mart. 1936, 
Neuilly-sur-Seine, Franța), compozitor, dirijor și director al 
Conservatorului din Sankt Petersburg; 

- 50 de ani de la moartea muzicianului german Bernd Alois 
ZIMMERMAN (20 mart. 1918, Köln – 10 aug. 1970, 
Königsdorf), compozitor; 

11 

- 120 de ani de la nașterea filosofului Ștefan LUPAȘCU               
(fr. Stéphane Lupasco, 11 aug. 1900, București – 7 oct. 1988, 
Paris), filosof român de limbă franceză, membru fondator al 
Centre International de Recherches et Études Transdisci-
plinaires (C.I.R.E.T.) din Paris; 

- 90 de ani de la nașterea scriitorul Teodor MAZILU (11 aug. 
1930, București – 18 oct. 1980, București), dramaturg adesea 
comparat cu stilul lui Caragiale pentru piese precum Proștii sub 
clar de lună, Acești nebuni fățarnici, Mobilă și durere, Don Juan 
moare ca toți ceilalți, Somnoroasa aventură, O sărbătoare 
princiară, Frumos este în septembrie la Veneția; 

- 130 de ani de la nașterea sculptorului Richard P. HETTE         
(11 aug. 1890, Piatra Neamţ – 17 iul. 1981, Bucureşti), profesor 
la catedra de sculptură şi mulaj de la Academia de Arte 
Frumoase Iași (1938-1949); a creat peste trei sute de lucrări, 
precum busturile: M. Eminescu, I. Creangă, N. Gane, C. D. Stahi, 
A. D. Xenopol, C. Ramadan. 
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12 

- Ziua Internaţională a Tineretului; 

- 155 de ani de la nașterea regelui FERDINAND I de România 
(Hohenzollern-Sigmaringen, 12 aug. 1865, Sigmaringen – 20 
iul. 1927, Castelul Peleș, Sinaia), al doilea rege al României; din 
10 octombrie 1914 până la moartea sa, a condus România în 
timpul Primului Război Mondial încoronat ca primul rege al 
României Mari, la 15 oct. 1922, la Alba Iulia, președintele de 
onoare al Academiei; 

- 55 de ani de la moartea zoologului Constantin KIRIȚESCU (3 
sept. 1876, București – 12 aug. 1965, București), publicist, 
istoric, autor al unei importante monografii dedicate partici-
pării României la prima mare conflagrație mondială, a repre-
zentat țara noastră la Liga Națiunilor;  

- 65 de ani de la moartea scriitorului german Thomas MANN    
(6 iun. 1875, Lubeck – 12 aug. 1955, Zurich), romancier și 
eseist, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 
1929 pentru romane precum: Casa Buddenbrook, Muntele 
vrăjit, Iosif și frații săi, Doctor Faustus ; 

13 

- Ziua Internaţională a Stângacilor; 

- 425 de ani de la bătălia de la Călugăreni; Mihai Viteazul 
înfrânge oastea otomană condusă de marele vizir Sinan-paşa, 
Paşii Hasan de Timişoara, Khidr şi Mustafa de Bosnia sunt ucişi 
iar marele steag verde este capturat (13 aug. 1595); 

- 115 ani de la independența NORVEGIEI; alegătorii au votat 
printr-un referendum pentru dizolvarea Uniunii cu Suedia (13 
aug. 1905); 

- 90 de ani de la nașterea scriitorul Ion SÎRBU (13 aug. 1930, 
Cluj), critic şi istoric literar, profesor la Facultatea de Filologie 
din Iaşi (1985-1993) autor al volumelor: Camil Petrescu, studiu 
monografic (1973), Proza artistică a lui Tudor Arghezi, studiu 
critic (1995), lector de limba română la Universitatea „Marie 
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Curie-Sklodovska” din Lublin (Polonia) şi la Universitatea „Jean 
Moulin” din Lyon (Franţa); 

- 30 de ani de la moartea artistului liric Leon CORDINEANU      
(1 iul. 1942, Botoşani – 13 aug. 1990, Iaşi), tenor, aproape trei 
decenii, al Operei ieșene; 

14 

- 195 de ani de la nașterea biologului francez Charles NAUDIN 
(14 aug. 1815, Autun – 18 mart. 1899, Antibes), botanist; a 
descoperit principiile de bază ale eredităţii; 

- 150 de ani de la nașterea filologului Ion A. RĂDULESCU-
POGONEANU (14 aug. 1870, Pogoanele, jud. Buzău – 14 mart. 
1945, București), critic şi istoric literar; a manifestat o preocu-
pare constantă pentru scriitoriii de la „Junimea” şi „Convorbiri 
literare”, membru corespondent al Academiei Române din 1919;  

- 115 ani de la nașterea istoricului Barbu THEODORESCU (14 
aug. 1905, Craiova – 18 ian. 1979, București), bibliograf și 
editor de documente, axat în principal asupra vieții și activității 
lui Nicolae Iorga; 

- 40 de ani de la declanșarea grevelor muncitorilor de la Șanti-
erele Navale din Gdańsk, Polonia, împotriva guvernului comu-
nist, înființând sindicatul liber SOLIDARITATEA, condus de 
Lech Wałęsa (14 aug. 1980); 

15 

- Ziua Marinei Române; 

- (†) sărbătoarea – Adormirea Maicii Domnului, calendarul 
creștin ortodox și romano-catolic; 

- 180 de ani de la nașterea matematicianului Ioan Mire MELIK 
(15 aug. 1840, Bucureşti – 29 ian. 1889, Iaşi), membru al 
Societăţii literare „Junimea” din 1865, prieten apropiat cu Titu 
Maiorescu, profesor de matematici la Catedra de calcul 
diferenţial şi integral din cadrul Universităţii din Iași; 
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- 150 de ani de la publicarea poemul eminescian Epigonii, pe 
prima pagină, rezervată poeziilor excepţionale, a revistei 
„Convorbiri literare” (15 aug. 1870); 

- 75 de ani de la capitularea Japoniei, anunțată de rege, prin 
radio, pe 15 aug. 1945, după lansarea celor două bombe 
atomice de către Armata Americană; 

16 

- 55 de ani de la moartea agronomului Gheorghe BONTEA      
(15 apr. 1890, Albeşti, jud. Vaslui – 16 aug. 1965, Bucureşti); a 
creat soiul de porumb Portocaliu de Ezăreni, răspândit astăzi în 
cultură sub denumirea de Portocaliu de Tg. Frumos; 

- 100 de ani de la nașterea scriitorului Virgil IERUNCA (Virgil 
Untaru, 16 aug.1920, Lădești, jud. Vâlcea – 28 sept. 2006, 
Paris), critic literar, publicist și poet, stabilit în Franța începând 
cu 1947, fiind căsătorit cu Monica Lovinescu; 

17 

- 120 de ani de la moartea scriitorului G. Dem. TEODORESCU 
(pseudonim Ghedem, 25 aug. 1849, Bucureşti – 17 aug. 1900, 
Bucureşti), scriitor, om politic, folclorist, ministru al 
Instrucţiunii Publice, lucrarea sa fundamentală fiind colecţia de 
Poezii populare române, apărută în 1885; 

- 95 de ani de la moartea scriitorului Ioan SLAVICI (18 ian. 1848, 
Șiria, jud. Arad – 17 aug.1925, Crucea de Jos, jud. Vrancea), 
romancier, membru al Academiei Române; 

18 

- 170 de ani de la moartea scriitorului francez Honoré de 
BALZAC (20 mai 1799, Tours – 18 aug. 1850, Paris);  

- 30 de ani de la moartea psihologulului american Burrhus 
Frederic SKINNER (20 mart. 1904, Susquehanna – 18 aug. 
1990, Massachusetts), profesor de psihologie la Universitatea 
Harvard, cu contribuţii în teoria behaviorismului („cutia lui S”); 
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lucrările sale au influenţat metodele de studiere a comporta-
mentului uman; 

- 15 ani de la moartea scriitorului Ioan (E. Nora) SAIZU (11 ian. 
1931, Iaşi – 18 aug. 2005, Iaşi), istoric şi poet, cercetător principal 
la Institutul de Arheologie „A.D. Xenopol”, Filiala Iaşi, membru al 
Uniunii Scriitorilor din România filiala Iași, autor al volumelor: 
Cultură şi economie, Eminescu: sens, timp şi devenire istorică, Ca o 
pasăre plăpândă, Armonii din orgi divine, Fântâni cereşti; 

19 

- Ziua Internaţională a Fotografiei; 

- Ziua Mondială Umanitară; 

- 220 de ani de la nașterea medicului de origine cehă Iacob 
Stanislau Cristian CIHAC (19 aug. 1800, Aschaffenburg 
Germania – 29 nov. 1888, Aschaffenburg-Germania), stabilit la 
Iaşi în 1825, membru de onoare al Academiei Române; a fondat 
prima societate ştiinţifică din ţările româneşti (Societatea de 
Medici şi Naturalişti din Iaşi, 1833), a organizat primul serviciu 
sanitar militar şi primele spitale militare de la Iaşi şi Galaţi; 

- 100 de ani de la decorarea oraşul Bucureşti cu cea mai înaltă 
distincţie militară franceză – „Crucea de război”, prin mareşalul 
francez Joseph Joffre, eroul de la Marna, în cadrul unei 
solemnităţi desfășurate la Palatul Artelor pe 19 aug. 1920; 

20 

- Ziua Naţională a Republicii UNGARE ; 

- 100 de ani de la naşterea filologului Zoe DUMITRESCU-
BUŞULENGA (20 aug. 1920, Bucureşti – 5 mai 2006, M-rea 
Văratec, jud. Neamț), monahie, director al „Revistei de istorie și 
teorie literară” și al revistei „Synthesis”; 

- 120 de ani de la nașterea chimistului Boris ARVENTIEV (20 
aug. 1900, Hîrtopul Mare, Basarabia – 3 iun. 1984, Iași), 
cercetător și profesor al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi și la 
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Institutul de Chimie „Petru Poni”; recunoscut pentru contri-
buțiile sale în chimia organică; 

- 110 ani de la moartea medicului Nicolae MANOLESCU (10 feb. 
1850, Șarânga, jud. Buzău – 20 aug. 1910, Strunga, jud. Iași), 
întemeietorul şcolii româneşti de oftalmologie; 

- 105 ani de la nașterea 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; 

- 45 de ani de la moartea 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 Termo-
elasticităţii; 

- 60 de ani de la redenumirea fostei Şcoli Secundare de Fete 
„Oltea Doamna”, devenită în 1945 Liceul Teoretic de Fete nr. 
1, cu numele de Liceul nr. 2 „Mihai Eminescu”, la 20 aug. 1960, 
denumire ce se păstrează şi în prezent sub forma Colegiul 
Național „Mihai Eminescu”; 

- 40 de ani de la moartea cântărețului și compozitorului 
americano-francez Joe Dassin (Joseph Ira Dassin, 5 nov. 1938, 
New York – 20 aug. 1980, Tahiti); 

21 

- Ziua Medicinei Militare (România); 

- 145 de ani de la naşterea biologului Gheorghe N. FINŢESCU 
(21 aug. 1875, Craiova – 6 ian. 1948, Bucureşti), entomolog, 
membru al Academiei, profesor la Liceul Naţional Iași; este 
considerat întemeietorul Entomologiei Horticole în România; 

- 95 de ani de la naşterea actorului Toma CARAGIU (21 aug. 
1925, Aetomilitsa, Grecia – 4 mart. 1977, București); 
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- 75 de ani de la începerea „grevei regale”; regele Mihai I a somat 
guvernul dr. Petru Groza să demisioneze, a hotărât să nu mai 
semneze decretele de legi (21 aug. 1945); 

- 65 de ani de la prima emisiune experimentală de televiziune în 
România (21 aug. 1955); 

- 55 de ani de la proclamarea Republicii Socialiste România în 
urma adoptării unei noi constituții (21 aug. 1965); 

- 45 de ani de la moartea biologului Ioan TEODORESCU (1 ian. 
1922, Ploieşti – 21 aug. 1975, Iaşi), inventator și profesor la 
Institutului Agronomic „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi; 

- 30 de ani de la moartea scriitorului Alexandru CERNA-
RĂDULESCU (10 ian. 1920, Stănești, jud. Vâlcea – 21 aug. 1990, 
București), poet, eseist și traducător al lui Charles Baudelaire; 

22 

- 250 de ani de la descoperirea Australiei de către expediția 
britanică condusă de James Cook, care ajunge pe coasta de est 
pe 22 aug. 1770; 

- 240 de ani de la întoarcerea la Londra a navei lui James Cook 
„Resolution”, pe 22 aug. 1780, după moartea lui Cook în Hawai 
și după descoperirea Australiei pe 22 aug. 1770; 

- 200 de ani de la nașterea omului politic Manolache Costache 
EPUREANU (22 aug. 1820, Bârlad – 7 sept. 1880, Schlangenbad, 
Germania), implicat în mișcarea de opoziție împotriva politicii 
domnului Mihail Sturdza, mișcare aflată la originile revoluției 
de la 1848, în luptele pentru Unire, în calitate de membru al 
Divanului Ad-hoc din Moldova (1857) și al Adunării Elective a 
Principatului (1858), prim-ministru al României, din partea 
partidului Conservator; Notă: unele surse indică nașterea în 
1823; 

- 170 de ani de la moartea poetului romantic austriac de origine 
bănățeană Nikolaus LENAU (13 aug. 1802, Lenauheim, jud. 
Timiș – 22 aug. 1850, Oberdöbling, Austria), important prin 
poemele: Faust, Savonarola, Don Juan; 
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- 130 de ani de la moartea scriitorului Vasile ALECSANDRI (14 
iun. 1818 sau 21 iul/2 aug. 1821 – 22 aug./3 sep. 1890, Mircești) 
poet, prozator, dramaturg, om politic şi diplomat; membru 
fondator (1866) şi membru de onoare (1871) al Societăţii 
Academice Române; Vasile Alecsandri susţinea că s-a născut pe 
21.VII.1821, dar de la descoperirea actului de naştere, lucrările 
de istorie literară indică data 14 iun. 1818; 

- 100 de ani de la nașterea scriitorulului american de romane SF, 
fantasy, horror şi mister Ray Douglas BRADBURY (22 aug. 
1920, Waukegan, Illinois – 5 iun. 2012, Los Angeles, California), 
a publicat de-a lungul carierei sale peste 500 de titluri, cele mai 
cunoscute fiind romanele Fahrenheit 451 şi Cronicile marţiene; 

- 40 de ani de la moartea medicului Ioan I. NUBERT (22 sept. 
1920, Iaşi – m. 22 aug. 1980, Timişoara), profesor la Institutul 
de Medicină din Timişoara; a publicat, în colaborare, Tratatul 
de Ginecologie; 

- 35 de ani de la moartea actorului Octavian COTESCU (14 feb. 
1931, Dorohoi – 22 aug. 1985, București); a început să joace 
teatru încă din anii de liceu, la Iaşi, a fost rector al Institutului 
de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti; 

- 20 de ani de la moartea economistului Augustin Gustav 
TĂTARU (4 iun. 1910, Topa Mică, jud. Cluj-Napoca – 22 aug. 
2000, Braşov), profesor la Facultatea de Știinţe Economice din 
cadrul Universităţii „Al. I. Cuza”, din 1965 şi până în 1977; s-a 
ocupat de istoria gândirii economice şi financiare, de studiul 
unor laturi ale relaţiilor economice internaţionale; 

23 

- Ziua europeană a comemorării victimelor stalinismului și ale 
nazismului; 

- Ziua Mondială a INTERNETULUI; 

- 185 de ani de la nașterea scriitorului ceh Jan NERUDA (9 iul. 
1834, Praga – 22 aug. 1891, Praga), unul dintre cei mai proe-
minenţi reprezentanţi ai realismului ceh; 
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- 80 de ani de la nașterea istoricului Zoe PETRE (23 aug. 1940, 
București – 1 sept. 2017, București), consilier prezidenţial; 

24 

- 200 de ani de la moartea scriitorului Ion BUDAI-DELEANU     
(6 ian. 1760, Cigmău, Geoagiu – 24 aug. 1820, Lemberg, 
Imperiul Austriac), filolog, lingvist, istoric și jurist, corifeu al 
Școlii Ardelene, autorul unor volume precum Țiganiada sau 
Tabăra țiganilor, Scrieri lingvistice, De originibus populorum 
Transylvaniae; 

- 135 de ani de la nașterea Inginerului energetician Ion S. 
GHEORGHIU (24 aug. 1885, Bacău – 6 nov. 1968, București), 
academician, creatorul școlii românești de mașini electrice, 
realizatorul primei linii electrice aeriene de 110 kV din țară: 
Dobrești-București; 

- 125 de ani de la moartea scriitorului Alexandru Gr. SUŢU 
profesor, publicist şi traducător (14 mart. 1837, Iaşi – 24 aug. 
1895, Iaşi), unul dintre fondatorii revistei ieşene „Arhiva” 
(1889); 

25 

- 120 de ani de la moartea filosofului german Friedrich 
Wilhelm NIETZSCHE (15 oct. 1844, Röcken – 25 aug. 1900, 
Weimar), cu o importantă influență asupra gândirii filosofice a 
generațiilor care i-au urmat; 

- 100 de ani de la victoria armatei poloneze conduse de generalul 
Józef Piłsudski (5 dec. 1867 – 12 mai 1935), care a reușit să 
îndepărteze armatele rusești ce ocupau orașul Varșovia, pe 25 
aug. 1920, într-o bătălie ce s-a dovedit a fi decisivă în războiul 
polono-sovietic; 

- 95 de ani de la nașterea medicului Mircea BALAN (25 aug. 
1925, Tazlău, jud. Neamţ – 25 mart. 1999, Iaşi), profesor la 
Catedra de Fiziologie a Facultăţii de Medicină, director al 
Policlinicii Municipale din Iaşi; 
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26 

- 160 de ani de la acreditarea primei agenții diplomatice a 
Principatelor Unite, deschisă la Paris (26 aug. 1860) 

- 140 de ani de la nașterea scriitorului francez Guillaume 
APOLLINAIRE (pseudonimul literar al lui Wilhelm Albert 
Vladimir Apollinaris de Kostrowitzky, 26 aug. 1880, Roma – 9 
nov. 1918, Paris), poet, prozator și critic de artă, reprezentant 
al avangardei artistice de la începutul secolului XX, reformator 
al limbajului poetic, precursor al suprarealismului; 

- 120 de ani de la nașterea silvicultorului Constantin PÂNTEA 
(26 aug. 1900, Perebicoviţi, Hotin – 8 dec. 1991, Iaşi), profesor 
la Facultatea de Agronomie şi Institutul Agronomic „Ion 
Ionescu de la Brad”, Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice din România; 

- 110 ani de la nașterea călugăriței catolice de origine albaneză 
Maica Tereza (Anjezë Gonxhe Bojaxhi, 26 aug. 1910, Skopje – 
5 sept. 1997, Calcutta, India), canonizată de Biserica Catolică cu 
numele de Sfânta Tereza de Calcutta; a fondat ordinul 
Misionarii Carității în Kolkata (Calcutta) India, timp de peste 45 
de ani a îngrijit săracii, bolnavii, orfanii și muribunzii, a primit 
Premiul Nobel pentru Pace în anul 1979; 

27 

- Ziua naţională a Republicii MOLDOVA; 

- 170 de ani de la deschiderea la Sibiu, de către Sf. Mitropolit 
Andrei Șaguna, a unei tipografii eparhiale, care a tipărit cărți 
bisericești, abecedare, cărți și istorioare biblice (27 aug. 1850); 

- 90 de ani de la nașterea istoricului literar Zigu ORNEA (Zigu 
Orenstein, 27 aug. 1930, Frumușica jud. Botoșani – 14 nov. 
2001, București), editor, critic, publicist, director al editurii 
„Minerva” și al editurii „Hasefer”, autor al unor volume precum: 
Țărănismul, Sămănătorismul, Poporanismul, Actualitatea 
clasicilor, Tradiționalism și modernitate în deceniul al treilea, 
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Viața lui Titu Maiorescu, Anii treizeci. Extrema dreaptă 
românească, Fizionomii. Medalioane de istorie literară; 

- 70 de ani de la nașterea scriitorului Valeriu STANCU (27 aug. 
1950, Iaşi), poet, prozator, traducător şi eseist. Membru al 
Uniunii Scriitorilor, președinte al filialei Iași, redactor al 
revistei „Cronica”, director al Editurii „Cronica”, corespondent 
pentru România al Centrului Internaţional de Cercetări Poetice 
de la Bruxelles, autorul unor volume precum: Soarele-Lup 
(1984), Fiinţa de vis (1989), Agenţia de eufemisme (1995), 
Sinucigaşi de lux (1996), Îngerul cu arcadele sparte/ L'Ange aux 
arcades brisées (1996, ediţie bilingvă), Orbita melancoliei 
(1997), Nuit à la première personne (1992, Bruxelles), 
Septembre en Belgique (1993, Bruxelles), La poésieliberte de 
l'exil interieur (1994, Bruxelles); 

- 70 de ani de la nașterea actorului Mihai MĂLAIMARE (27 aug. 
1950, Botoșani); a jucat în spectacole de referință la Teatrul 
Național din București, precum: Richard al III lea, A 
douăsprezecea noapte de W. Shakespeare, Cyrano de Bergerac 
de E. Rostand, Fata din Andros de Terențiu, Romulus cel mare de 
Durenmatt, a regizat și a scris scenariul pieselor Actorul, 
Clovnii. A studiat pantomima la Școala de Teatru „Jacques 
Lecoq” din Paris și în 1990 și-a deschis propriul teatru „Masca”; 

- 65 de ani de la apariția primul număr al „The Guinness of 
Records”, în Marea Britanie (27 aug. 1955); 

- 55 de ani de la moartea scriitorului Eusebiu CAMILAR (7 oct. 
1910, Udeşti, jud. Suceava – 27 aug. 1965, Bucureşti), membru 
al Academiei; s-a format ca scriitor în cercul revistei „Însemnări 
ieşene”; a debutat ca poet (Chemarea cumpenelor, 1937), dar s-
a impus ca prozator prin volumele Cordun (1949), Prăpădul 
Solobodei (1943) şi Avizuha (1945); a publicat prelucrări după 
povestirile şi ciclul 1001 de nopţi şi a tipărit numeroase volume 
de povestiri pentru copii; 

- 25 de ani de la moartea scriitorului Costache PLĂCINTĂ (27 
iun. 1923, Belceşti, jud. Iaşi – 27 aug. 1995, Iaşi), dramaturg, 
poet şi epigramist, membru al Uniunii Scriitorilor din România 
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filiala Iași, autor al volumelor: Unsoare de căruţă, Umor pe toate 
feţele; 

28 

- 170 de ani de la premiera operei romantice Lohengrin a 
compozitorului german Richard WAGNER la Weimar, în 
Germania, 28 aug. 1850; 

- 70 de ani de la nașterea scriitorului Radu NEGRESCU-SUȚU 
(28 aug. 1950, București), poet de factură suprarealistă, a 
semnat apelului lui Paul Goma, face închisoare politică, este 
exilat în Franța și SUA; 

- 60 de ani de la nașterea actriței Teatrului Național „Vasile 
Alecsandri” din Iași Georgeta BURDUJAN (28 aug. 1960, Iași); 

29 

- Sărbătoarea naţională a Republicii SLOVACE; 

- 755 de ani de la prima mențiune documentară a Hunedoarei 
medievale (29 aug. 1265); 

- 155 de ani de la inaugurarea Muzeului de Antichităţi din 
București (29 aug. 1865); 

- 145 de ani de la finalizarea bustului din marmură al 
domnitorului Grigore Ghica Vodă (Grigore al III-lea Ghica), 
realizat de sculptorul Karl Stork, la 29 aug. 1875, develit în 
1876 lângă mormântul domnitorului, din centrul Iașului; 

- 135 de ani de la brevetarea motocicletei, de către germanul 
Gottlieb Daimler (29 aug. 1885); 

- 105 ani de la nașterea actriței suedeze de film Ingrid BERGMAN 
(29 aug. 1915, Stockholm – 29 aug. 1982, Londra), laureată cu 
trei premii Oscar pentru filme precum: Casablanca, Pentru cine 
bat clopotele, Notorious, Arcul de triumf, Vă place Brahms?; 

- 85 de ani de la nașterea filosofului Titus RAVEICA (29 aug. 
1935, satul Şcheia, com. Grajduri, jud. Iași – 31 ian. 2013, Iași), 
profesor de filosofie la Universitatea din Iași, între anii 1992 şi 
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1996, primul preşedinte al CNA, autor al volumelor: Giordano 
Bruno (1974), Eseuri filosofice (1975), Istoria filosofiei moderne, 
2 vol. (1975), Figuri şi crochiuri (1975), Memoria amfiteatrelor 
(1994); 

- 5 ani de la moartea scriitorul american Wayne DYER (10 mai 
1940, Detroit – 29 aug. 2015, Hawaii), psiholog, considerat 
„părintele motivației” și totodată inițiatorul mișcării de „self-
development” sau „self-empowerment” (autodezvoltare psiho-
logică); a publicat în 1976 cartea Zonele tale eronate (Your 
Erroneous Zones) care s-a vândut în peste 30 milioane de 
exemplare; 

30 

- Ziua comunei BELCEȘTI; 

- Ziua Internaţională a Persoanelor Dispărute; 

- 485 de ani de la încheierea înălțării Bisericii „Sf. Dumitru” din 
Suceava, la 30 aug. 1535, începută la 10 aug. 1534, ctitorie a lui 
Petru Rareș, domn al Moldovei (1527-1538; 1541-1546); Notă: 
unele surse indică ziua de 29 august; 

- 80 de ani de la semnarea Dictatului de la Viena, act interna-
țional încheiat la 30 aug. 1940, prin care România a fost silită să 
cedeze aproape jumătate din teritoriul Transilvaniei în favoa-
rea Ungariei horthyste; 

- 5 ani de la moarte baritonului Dan IORDĂCHESCU (2 iun. 1930, 
Vânju Mare – 30 aug. 2015, București), artist liric cu recunoaștere 
internațională; a absolvit Facultatea de Teatru din Iași; 

31 

- Ziua Limbii Române (Republica Moldova); 

- 150 de ani de la nașterea pedagogului italian Maria 
MONTESSORI, (31 aug. 1870, Chiaravalle – 6 mai 1952, 
Noordwijk, Olanda), medic, a creat o metodă specială de 
educare a copiilor foarte tineri, Metoda Montessori, înfiinţând 
peste tot în lume şcoli care aplicau metoda sa; 
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- 140 de ani de la nașterea actorului Ştefan BRABORESCU (31 
aug. 1880, Caracal, jud. Olt – 4 ian. 1971, Bucureşti), regizor, 
profesor, poet, un deceniu la Teatrul Naţional din Iaşi, unde a 
realizat, totodată, regia la numeroase piese de teatru; 

- 40 de ani de la recunoașterea sindicatului liber SOLIDARITATEA, 
condus de Lech Wałęsa, de către guvernului comunist polonez, 
în urma grevelor muncitorilor de la Șantierele Navale din 
Gdańsk, Polonia, (31 aug. 1980); 

- 5 ani de la moartea scriitorului Marinică POPESCU (9 sept. 
1951, sat Gârbeşti, com. Ţibana, jud. Iaşi – 31 aug. 2015, Iași), 
filosof şi poet, membru al Uniunii Scriitorilor din România 
filiala Iași, autor al volumelor: Turn Babel alergând, Îndurat, 
uimirea, Noaptea şi restul zilei, Frângere şi Globalism; 
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SEPTEMBRIE 

1 

- Ziua Diplomaţiei Române; 

- Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării; 

- Ziua Informaticienilor Militari (România); 

- 135 de ani de la apariția articolul Comediile d-lui Caragiale, 
publicat de Titu Maiorescu în revista „Convorbiri literare”, pe 1 
sept. 1885, în apărarea dramaturgului, ale cărui opere fuseseră 
acuzate de imoralitate; 

- 120 de ani de la nașterea scriitoarei Henriette Yvonne STAHL 
(1 sept. 1900, Saint Avald, Lorena, Franța – 25 mai 1984, 
București), traducătoare; 

- 110 ani de la nașterea biologului Olga NECRASOV (1 sep. 1910, 
Sankt Petersburg – 3 oct. 2000, Iași), profesoară la Facultatea 
de Biologie, Catedra de Morfologie Animală şi Antropologie, 
membru al Academiei, fondatoarea şcolii ieşene de Morfologie 
Animală şi Antropologie; a publicat lucrări precum Originea şi 
evoluţia omului (1971); 

- 75 de ani de la stabilirea sediului central al Biblioteci Centrale 
Universitare „Mihai Eminescu” Iași în edificiul Fundaţiei 
Ferdinand I, unde se află și în prezent, la 1 sept. 1945; 

- 65 de ani de la înființarea Filarmonicii de Stat din Cluj (1 sept. 
1955); 

- 50 de ani de la moartea scriitorului francez François MAURIAC 
(11 oct. 1885, Bordeaux – 1 sept. 1970, Paris), romancier, poet, 
dramaturg, eseist, membru al Academiei Franceze, Premiul 
Nobel pentru Literatură în anul 1952; 
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2 

- 120 de ani de la moartea scriitorului Aron DENSUŞIANU (19 
nov. 1837, Densuş, jud. Hunedoara – 2 sept. 1900, Iaşi), critic şi 
istoric literar, membru al Academiei, profesor de limba latină la 
Universitatea din Iaşi, unde întemeiază „Revista critică 
literară”, în colaborare cu fratele, Nicolae Densuşianu, şi fiul 
său, Ovid Densuşianu și publică Istoria limbei şi literaturei 
române (1885), prima lucrarea de acest gen, în cultura noastră, 
autorul primului studiu amplu asupra Ţiganiadei lui I. Budai-
Deleanu (1887); 

- 110 ani de la moartea pictorului francez postimpresionist 
Henri ROUSSEAU (21 mai 1844, Laval /Mayenne – 2 sep. 
1910, Paris);  

- 80 de ani de la nașterea scriitorului Victor LEAHU (2 sept. 
1940, Chişinău – 12 apr. 2002, Iaşi), redactor la Radio Iaşi 
(1967-1970), la Editura Junimea (1970-1973), secretar literar 
la Teatrul „Luceafărul” (1973-1979), autor al unor volume 
pentru copii: Un pantof fericit, Sub semnul curajului, Cică un 
motan tărcat ; 

- 75 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial     
(1 sept. 1939 – 2 sept. 1945); 

- 25 de ani de la moartea muzicianului ceh Václav NEUMANN 
(29 sept. 1920, Praga – 2 sept. 1995, Praga), dirijor și violonist; 

- 15 ani de la moartea scriitorului Alexandru PALEOLOGU (14 
mart. 1919, Bucureşti – 2 sept. 2005, Bucureşti), eseist, critic 
literar, politician şi diplomat; 

3  

- Sărbătoarea Naţională a Republicii SAN MARINO; 

- 125 de ani de la naşterea poetului rus Serghei Alexandrovici 
ESENIN (3 oct. 1895, Konstantinovo – 28 dec. 1925, Leningrad), 
celebru pentru volumele sale Radunița, Slujbă pentru morți, cu 
poezii despre dragoste și viața simplă; Notă: unele surse indică 
4 octombrie; 
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- 70 de ani de la moartea inginerului Traian VUIA (29 aug. 1872, 
Bujor, jud. Timiș – 3 sept. 1950, București), constructor de 
avioane și motoare, inventator, pionier al aviaţiei mondiale, 
membru al Academiei Române, primul om care a demonstrat 
zborul mecanic cu obiecte mai grele decât aerul;  

4 

- Ziua tipografilor militari; 

- 100 de ani de la înființarea Tipografiei Ministerului de Răsboi, 
București, 4 sept. 1920; 

- 55 de ani de la moartea teologului protestant Albert 
SCHWEITZER (4 sep. 1875, Kaysersberg, Franța – 14 ian. 1965, 
Lambarene, Gabon), medic, muzicolog, Premiul Nobel pentru 
Pace în 1952; 

- 100 de ani de la nașterea inginerului electromecanic Aurel 
RĂILEANU (4 sept. 1920, Şipote, jud. Iaşi – 26 sept. 1993, Iaşi), 
profesor la Facultatea de Electromecanică a Institutului 
Politehnic „Gh. Asachi” Iași, unde a editat Tehnologia montării 
în construcţiile de maşini și s-a ocupat de organizarea, 
dezvoltarea şi dotarea Laboratorului de măsurători tehnice; 

5 

- Ziua Internaţională a Carităţii (ONU); 

- 285 de ani de la naşterea muzicianului german Johann 
Christian BACH (5 sept. 1735, Leipzig – 1 ian. 1782, Londra), 
compozitor și pianist din perioada clasică; 

- 80 de ani de la decizia regelui Carol al II-lea de a ceda 
generalului Ion Antonescu principalele prerogative regale, 5 
sept. 1940, suspendarea Constituției din februarie 1938; 

- 60 de ani de la alegerea poetului Léopold Sédar SENGHOR (9 
oct. 1906, Joal-Fadiouth, Senegal – 20 dec. 2001, Verson, 
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Franța), ca primul președinte al Senegalului, primul african 
care a făcut parte din Academia franceză; 

6 

- 120 ani de la naşterea scriitorului francez Julien (Hartridge) 
GREEN (6 sept. 1900, Paris – 13 aug. 1998, Paris), romancier; a 
activat în viața literară americană; 

- 15 ani de la moartea scriitorului Andi ANDRIEŞ (3 iun. 1934, 
Iaşi – 6 sept. 2010, Iaşi), dramaturg, membru al Uniunii 
Scriitorilor, director al Teatrului National „Vasile Alecsandri” 
(1996-2006) și al Editurii „Junimea”, redactor la revistele: 
„Cronica”, „Iaşul literar” şi „Convorbiri literare”, autor al unor 
piese de teatru jucate cu succes precum: Grădina cu trandafiri, 
Verbul galben, Duet, Interludiu, Vârsta zero, Destinul – vioara a 
doua, M-am jucat într-o zi; 

7 

- Sărbătoarea Naţională a Republicii Federative a BRAZILIEI; 

- 170 de ani de la nașterea chimistului Constantin I. ISTRATI   
(7 sept. 1850, Roman – 17 ian. 1918, Paris), medic, președinte 
al Academiei Române în perioada 1913-1916, întemeietorul 
școlii de chimie organică de la Universitatea din București; a 
încetat din viață la Paris, aflat în misiune oficială pentru cauza 
națională; 

- 140 de ani de la moartea omului politic Manolache Costache 
EPUREANU (22 aug. 1820, Bârlad – 7 sept. 1880, Schlangenbad, 
Germania), implicat în mișcarea de opoziție împotriva politicii 
domnului Mihail Sturdza, mișcare aflată la originile revoluției 
de la 1848, în luptele pentru Unire, în calitate de membru al 
Divanului Ad-hoc din Moldova (1857) și al Adunării Elective a 
Principatului (1858), prim-ministru al României, din partea 
partidului Conservator; Notă: unele surse indică nașterea în 
1823; 

- 60 de ani de la nașterea regizorului Nicolae (Nae) CARANFIL 
(7 sept. 1960, București), scenarist, actor, a realizat filme 
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precum: Restul e tăcere (2008), Filantropica (2002), Dolce far 
niente (1998), Asfalt Tango (1995), E pericoloso sporgersi 
(1993); 

8 

- Ziua Internaţională a Alfabetizării; 

- Ziua Petrolistului (România); 

- Ziua Mondială a literaturii (UNESCO); 

- 455 de ani de la atestarea cronicarului Miron COSTIN (1633-
1691) ca având funcţia de mare comis în Moldova, la 8 sept. 
1665, într-un document al epocii; 

- 195 de ani de la nașterea filologului Alexandru CIHAC (8 sept. 
1825, Iaşi – 29 iul. 1887, Mainz-Germania), membru al 
Academiei, a pus bazele ştiinţifice ale etimologiei în România, 
autor al primului dicţionar exclusiv etimologic, întocmit pe 
baze ştiinţifice: Dictionnaire d’étymologie daco-romane (2 vol., 
1870, 1879); 

- 190 de ani de la naşterea scriitorului francez de limbă pro-
vensală Frédéric MISTRAL (8 sept. 1830, Maillane, Bouches- 
du-Rhône – 25 mart. 1914, Maillane); Premiul Nobel pentru 
Literatură în anul 1904; 

- 90 de ani de la nașterea scriitorului Tudor POPESCU (8 sept. 
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; 

9 

- Ziua Mondială a Frumuseţii; 

- Ziua Metalurgistului (România); 

- 435 de ani de la nașterea omului politic francez Armand Jean 
du Plessis, Cardinal RICHELIEU (9 sept. 1585, Paris – 4 dec. 
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1642, Paris), cel mai apropiat consilier al regelui Ludovic al 
XIII-lea, țelul său fiind schimbarea structurii statului francez 
într-o monarhie absolută și slăbirea hegemoniei Habsburgice în 
Europa; 

- 170 de ani de când California a devenit cel de-al 31-lea stat 
american (9 sept. 1850); 

10 

- Ziua Mondială pentru Prevenirea Suicidului; 

- 100 de ani de la nașterea pictorului Ştefan HOTNOG (10 sept. 
1920, Iaşi – 27 iun. 1993, Iaşi), un acuarelist de forţă, semnând 
peste 2000 de lucrări, a imortalizat peisaje marine, naturi 
statice, flori şi portrete; 

- 90 de ani de la nașterea lui Liviu CĂLIN (10 sept. 1930, Craiova 
– 17 mart. 1994, București), poet, critic și istoric literar; 

- 90 de ani de la alegerea diplomatului Nicolae TITULESCU ca 
preşedinte al Adunării Societăţii Naţiunilor (10 sept. 1930); 

11 

- 320 de ani de la naşterea scriitorului scoţian James THOMSON 
(11 sept. 1700, Ednam – 17 aug. 1748, Richmond), cunoscut 
pentru poeziile sale Anotimpurile și Castelul Indolenței; 

- 135 de ani de la nașterea scriitorului englez David Herbert 
Richards LAWRENCE (11 sept. 1885, Eastwood – 2 mart. 
1930, Vence, Franța), autorul unor romane care analizează 
efectul industrializării asupra ființei umane; 

- 80 de ani de la nașterea poetului Doru IONESCU (11 sept. 1940 
Botoşani – 17 aug. 1978, Iaşi), postum, în 1996, i-a apărut 
volumul Capcana; 

- 60 de ani de la nașterea economistului Tiberiu BRĂILEAN (11 
sept. 1960, comuna Bilca, jud. Suceava – 8 mart. 2015, Iaşi), 
publicist, eseist, profesor la Catedra de economie politică a 
Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, autorul al unor volume precum: 
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Monetarismul în istoria şi politica economică, Iaşi – centru 
regional, O istorie a doctrinelor economice, Management în 
administraţie, Noua economie. Sfârşitul certitudinilor; 

- 35 de ani de la moartea criticului și istoricului de artă Ion 
FRUNZETTI (20 ian. 1918, Bacău – 11 sept. 1985, București), 
profesor universitar, eseist, poet și traducător, autor al 
volumelor: Pictori revoluţionari de la 1948 (1988); Arta 
românească în sec. XIX (1991); În căutarea tradiţiei (1998); 

12 

- Ziua Mondială a Igienei Orale; 

- 125 de ani de la nașterea regizorului Eftimie VASILESCU (12 
sept. 1895, Buzău – 4 feb. 1986, București), pionier al industriei 
filmului; înfiinţează laboratorul cinematografic şi firma 
„Româniafilm; 

- 110 ani de la nașterea teologului iudaic Alexandru ŞAFRAN 
(12 sept. 1910, Bacău – 27 iul. 2006, Geneva), filosof, istoric, 
şef-rabin al Cultului Mozaic din România, şef-rabin al 
Comunităţii Evreieşti din Geneva (1948-1997); autor a nume-
roase lucrări în toate domeniile spiritualităţii evreieşti; mem-
bru de onoare din străinătate al Academiei Române din 1997; 

13 

- Ziua Pompierilor (România); 

- Ziua Mondială a Primului Ajutor (a doua sâmbătă din luna 
septembrie); 

- 360 de ani de la nașterea scriitorul englez Daniel DEFOE (13 
sept. 1660, Londra – 24 apr. 1731, Moorfields, Londra), autor 
de pamflete politico-satirice; 

- 25 de ani de la fondarea, la Iaşi, a Colegiului Richard 
Wurmbrand, prima instituţie de învăţământ privat la nivel 
liceal din Iași cu clase I-XII (13 sept. 1995); 
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14 

- (†) Sărbătoarea „Înălțarea Sfintei Cruci” (Calendarul Creştin-
Ortodox, Romano și Greco-Catolic); 

- Ziua Inginerului (România); 

- Ziua Muntelui; 

- 260 de ani de la naşterea compozitorului italian Maria Luigi 
Carlo Zenobio Salvatore CHERUBINI (14 sept. 1760, Florența 
– 15 mart. 1842, Paris), a compus operele: Lodoïska, Eliza, 
Sacagiul, Medeea, Anacreon, profesor, este autorul unor cursuri 
de contrapunct și de fugă și al unei metode de canto; 

- 160 de ani de la nașterea scriitorului american Hannibal 
Hamlin GARLAND (14 sept. 1860, West Salem – 4 mart. 1940, 
Hollywood ), autor de romane de factură social romantică; 

- 75 de ani de la moartea sociologului Dumitru DRĂGHICESCU 
(4 mai 1875, Zăvoieni, jud. Vâlcea – 14 sept. 1945, București), 
diplomat, politican, primul român titrat la Paris în sociologie; 

15 

- Ziua Europeană a Prostatei; 

- 355 ani de la naşterea poetului portughez Manuel Maria de 
Bardosa du BOCAGE (15 sept. 1765, Setúbal – 21 dec.1805, 
Lisabona), reprezentant al neoclasicismului portughez, epoca 
fiind cunoscută și sub numele de Arcadia Lusitană; 

- 160 de ani de la apariţia la Iaşi a revistei săptămânale ştiinţifice 
şi literare „Ateneul roman” (15 sept. 1860), până în aprilie 
1861 cercul redactorilor era dominat de V.A. URECHIA, dar a 
cuprins pe mai toţi profesori universitari ai vremii; 

- 130 de ani de la naşterea scriitoarei engleze Agatha (Mary 
Clarissa) CHRISTIE (15 sept. 1890, Torquay – 12 ian. 1976, 
Winterbrook), celebră pentru romanele sale polițiste; 
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- 110 ani de la naşterea filologului Grigore BOTEZ (15 sept. 
1910, Hăneşti, jud. Botoşani – 2 iun. 1981, Iaşi), director al 
Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi, 
prim director al Complexului Muzeal din Iaşi (1955-1960); are 
meritul de a fi transformat Palatul Administrativ în Palatul 
Culturii; 

- 50 de ani de la înfiinţarea Şcolii Profesionale UCECOM Iaşi, cu 
sediul pe bulevardul C. A. Rosetti nr. 14, inaugurat pe 15 sept. 
1970; de la 15 septembrie 1995 se numeşte Grupul Şcolar de 
Arte şi Meserii „Spiru Haret” cu profilul de învăţământ 
profesional, de ucenici, liceal, postliceal şi cursuri de calificare 
şi recalificare; 

- 40 de ani de la dezvelirea Monumentului Independenţei, 
realizat în bronz în perioada iunie 1978 – octombrie 1979, de 
Gabriela Manole-Adoc (statuia) şi Gh. Adoc (basoreliefurile), 
amplasat în Piaţa Independenţei, 15 sept. 1980; 

16 

- Ziua Europeană de Prim Ajutor; 

- Ziua Internaţională pentru Protecţia Stratului de Ozon (ONU); 

- Ziua Naţională a Statelor Unite MEXICANE; 

- 335 ani de la naşterea scriitorului englez John GAY (16 sept. 
1685, Barnstaple – 4 dec. 1732, Londra), dramaturg, fabulist, 
poet iluminist, cunoscut pentru piesa The Beggar's Opera 
(Opera cerșetorului), apărută în 1728, prin care a inaugurat 
genul dramatic al operei baladești; 

- 30 de ani de la moartea poetului Aurel DUMITRAŞCU (21 nov. 
1955, Borca, jud. Neamț – 16 sept. 1990, București), autorul 
unor volume precum Furtunile memoriei și Biblioteca din Nord; 
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17 

- Zilele Europene ale Patrimoniului; 

- 200 de ani de la naşterea scriitorului francez Émile AUGIER 
(17 sept. 1820, Valence – 25 oct. 1889, Croissy-sur-Seine), poet 
şi dramaturg, cunoscut mai ales pentru scrierile satirice la 
adresa burgheziei, membru al Academiei Franței; 

- 110 ani de la naşterea poetului şi autorului dramatic ceh 
Frantisek HRUBIN (17 sept. 1910, Praga – 1 mart. 1971, České 
Budějovice), autorul unor volume precum: Fagurele de albine, 
Glia ursitoare, Greierii, Romanţă pentru trompetă; 

- 85 de ani de la naşterea scriitorului american Ken KESEY (17 
sept. 1935, La Junta – 10 nov. 2001, Oregon), autorul romanului 
Zbor deasupra unui cuib de cuci;  

18 

- Ziua Mondială a Geologilor; 

- Ziua Internaţională de Monitorizare a Apei; 

- 115 ani de la nașterea actriţei suedeze Greta GARBO (Greta 
Lovisa Gustafsson 18 sept. 1905, Stockholm – 15 apr. 1990, 
New York), considerată un star internațional încă din vremea 
filmului mut; 

- 40 de ani de la moartea scriitoarei americane Katherine Anne 
PORTER (15 mai 1890, Indian Creek, Texas – 18 sept. 1980, 
Silver Spring), jurnalistă, eseistă, scriitoare, romancier și 
activist politic, cunoscută pentru romanul ei Ship of Fools din 
1962; 

- 30 de ani de la fondarea Corului pentru copii „Symbol”, al 
Patriarhiei Române, condus de muzicianul Jean LUPU (18 sept. 
1990), premiat la numeroase concursuri internaționale; 
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19 

- Ziua Artileriei şi Rachetelor Antiaeriene din România; 

- 400 de ani de la Bătălia de la Ţuţora, jud. Iași, în care oastea 
moldo-polonă este înfrântă de turci (19 sept. 1620); 

- 125 de ani de la inaugurarea podului de peste Dunăre, de la 
Cernavodă, care, la acea dată, era cel mai mare complex de 
poduri din Europa şi al treilea ca lungime din lume (19 sept. 
1895); 

- 30 de ani de la moartea cântăreței de muzică populară și 
romanțe Ioana RADU (17 feb. 1917, București – 19 sept. 1990, 
București); 

20 

- Ziua Bucureștiului; 

- 100 de ani de la moartea muzicianului Teodor TEODORESCU 
(21 feb. 1876, Iaşi – 20 sept. 1920, Iaşi), compozitor, elev al lui 
Gavriil Musicescu, împreună ctitori ai muzicii corale ieșene, 
dirijor al Asociaţiei Corale Aurora din Iaşi; 

- 45 de ani de la moartea scriitorului francez Saint John PERSE 
(pseudonimul lui Aexis Leger, 31 mai 1887, Pointe-à-Pitre, 
Guadelupa – 20 sept. 1975, Giens), poet şi diplomat, premiul 
Nobel pentru Literatură (1960); 

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); 
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- 160 de ani de la moartea filosofului german Arthur 
SCHOPENHAUER (22 feb. 1788, Gdansk – 21 sept. 1860, 
Frankfurt), reprezentant al idealismului german; 

- 140 de ani de la nașterea clasicistului I. M. MARINESCU (21 
sept. 1880, Craiova – 26 sept. 1965, Iaşi), filolog şi poet, 
profesor la Catedra de Limba latină a universității ieșene; a 
publicat atât traduceri de referință cât și producții beletristice 
proprii; 

- 110 ani de la moartea poetului Nicolae VOLENTI (17 iun. 
1857, Galați – 21 sept. 1910, Iaşi), membru al Societăţii 
„Junimea” din Iaşi; a debutat în revista „Convorbiri literare”, în 
paginile căreia şi-a publicat aproape toate versurile sale; 

- 25 de ani de la nașterea caricaturistului MATTY, Matei ASLAN 
(7 mai 1924, Ismail – 21 sept. 1995, București), regizor şi 
scenarist de filme de animaţie, caricaturist cu numeroase 
premii internaționale; 

- 25 ani de la moartea scriitorului Dimitrie BEJAN (26 oct. 1909, 
Hârlău, jud. Iaşi – 21 sept. 1995, Hârlău), preot şi prozator, 
deținut politic, autorul volumelor: Hotarul cu cetăţi, Oranki, 
Viforniţa cea mare, Bucuriile suferinţei, Satul blestemat şi Ştefan 
Vodă pe la noi; 

22 

- Echinocţiul de toamnă; 

- Ziua fără Maşini; 

- 135 de ani de la nașterea matematicianului Octav MAYER (22 
sept. 1895, Mizil, jud. Prahova – 9 sept. 1966, Iaşi), membru al 
Academiei, distins cu titlul de Om de Ştiinţă Emerit, urmaş al lui 
Gh. Ţiţeica, primul doctor în matematici pure de la 
Universitatea din Iaşi şi din ţară (1920); în literatura 
matematică mondială rămân legate de numele lui noţiuni ca 
reţele generalizate pe suprafeţe, familiile R, domenii ca 
geometrii diferenţiale centroafină, biaxială, axială; 
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- 100 de ani de la nașterea medicului Ioan I. NUBERT (22 sept. 
1920, Iaşi – m. 22 aug. 1980,Timişoara), profesor la Institutului 
de Medicină din Timişoara; a publicat, în colaborare, Tratatul 
de Ginecologie; 

- 45 de ani de la moartea matematicianului italian Enrico 
BOMPIANI (12 ian. 1889 Roma – 22 sept. 1975, Roma), 
membru de onoare al Academiei Române; 

23 

- Ziua Mondială a Curăţeniei; 

- 160 de ani de la nașterea scriitorului şi traducătorului 
Theodor M. STOENESCU (23 sept. 1860, Brăila – 17 mart. 
1919, București), afiliat grupării lui Alexandru Macedonski, 
colaborând la „Literatorul”, a înființat „Revista literară”; 

- 50 de ani de la moartea actorului și cântărețului francez 
BOURVIL (numele real André Robert Raimbourg, 27 iul. 1917,  
Prétot-Vicquemare, departamentul Seine-Maritime – 23 sept. 
1970, Paris); 

- 20 de ani de la moartea scriitorului Costache OLĂREANU        
(1 iul. 1929, Huși – 23 sept. 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; 

- 15 ani de la moartea artistei plastice Ada ZEVIN (Ada 
Mironovna Zevina, 3 sept. 1918, Chișinău – 23 sept. 2005, 
Chișinău), absolventă a Academiei de Belle Arte din București, 
clasa profesorului Francisc Șirato; a realizat o operă originală 
prin combinarea mijloacelor de expresie clasice cu cele 
moderne și cu cele specifice creației populare; 
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24 

- Ziua Woerner – Ziua Parteneriatului pentru Pace; 

- 415 ani de la nașterea scriitorului francez Antoine GODEAU 
(24 sep. 1605, Dreux – 21 apr. 1672, Vence), episcop, poet şi 
exeget creștin, cunoscut pentru opera sa Discours de la poésie 
chrétienne (1633); 

- 110 ani de la nașterea dramaturgul chinez Cao Yu 
(pseudonimul lui Wan Jiabao, 24 sept. 1910, Tianjin – 13 dec. 
1996, Beijing), autor al unor piese de referință precum: 
Furtuna, Aurora, Omul din Pekin, Familia, Curaj și sabie, Podul ; 

25 

- Ziua Internaţională a Mediului Marin (ONU) 

- 235 de ani de la nașterea juristului Christian FLECHTENMACHER 
(25 sept. 1785, Braşov – 1 mai 1843, Iaşi), unul dintre cei mai 
de seamă jurişti români din prima jumătate a secolului al XIX-lea; 
a ocupat funcţia de pravilist al statului, profesor de Drept la 
Academia Mihăileană, a elaborat primul dicţionar juridic 
românesc, tipărit în anul 1815 la Iaşi, principalul autor al 
Codului Calimachi; 

- 200 de ani de la nașterea fizicianului Ștefan MICLE (25 sept. 
1820, Cluj – 4 aug. 1879, Iași), profesor universitar la Academia 
Mihăileană, rector al Universității din Iași; 

- 145 de ani de la nașterea medicului Marta TRANCU–RAINER 
(25 sept. 1875, Tg. Frumos, jud. Iași – 9 ian. 1950, București), 
prima femeie chirurg din România; 

- 140 de ani de la nașterea geologului Gheorghe MACOVEI (25 
sept. 1880, Tansa, jud. Iaşi – 31 mai 1969, Bucureşti), membru 
al Academiei Române, distins cu titlul de Om de Ştiinţă Emerit, 
profesor în învăţământul tehnic superior din Bucureşti; s-a 
dedicat cercetărilor în domeniul stratigrafiei, paleontologiei, 
tectonicii şi geologiei petrolului şi cărbunilor, rezolvării unor 
probleme de interes deosebit pentru economia naţională, cum 
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sunt cele privind alimentarea cu apă a Dobrogei, descoperirea 
zăcămintelor de petrol, gaze, cărbuni, sare; 

- 120 de ani de la nașterea lingvistului de origine franceză Henri 
JACQUIER (25 sept. 1900, Grenoble/Franţa – 19 apr. 1980, 
Cluj), stabilit în România, profesor la Universtitatea din Cluj, cu 
contribuții valoroase în domeniul lingvisticii generale, stilisticii, 
literaturii comparate şi teoriei traducerii; 

- 100 de ani de la nașterea filologului Dimitrie VATAMANIUC 
(25 sept. 1920, Sucevița jud. Suceava – 4 iul. 2018, București), 
eminescolog, critic și istoric literar, membru al Academiei, 
susținător al culturii naționale în Bucovina; 

- 75 de ani de la nașterea inginerei textiliste Rodica BUDULAN 
(25 sept. 1945, Iaşi, – 21 oct. 1994, Bucureşti), profesor la 
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi la Catedra Tricotaje-
Confecţii, autoarea volumului Bazele tehnologiei tricoturilor; 

26 

- Ziua Mondială a Munţilor Curaţi; 

- Ziua Europeană a Limbilor; 

- 55 de ani de la moartea clasicistului I. M. MARINESCU (21 sept. 
1880, Craiova – 26 sept. 1965, Iaşi), filolog şi poet, profesor la 
Catedra de Limba latină a universității ieșene; a publicat atât 
traduceri de referință cât și producții beletristice proprii; 

- 65 de ani de la nașterea actriței Teatrului Național „Vasile 
Alecsandri” din Iași, Tatiana IONESI (26 sept. 1955, Arad); 

- 30 de ani de la moartea romancierului existențialist italian 
Alberto MORAVIA (Alberto Pincherle, 28 nov. 1907, Roma – 
26 sept. 1990, Roma), autorul unor volume ecranizate precum 
Conformistul, Disprețul ; 
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27 

- Ziua Mondială a Turismului; 

- Ziua Internaţională a Surzilor și Hipoacuzicilor (ultima dumi-
nică a lunii septembrie); 

- 165 de ani de la nașterea actorului Emanoil MANOLIU (27 
sept. 1855, comuna Stejaru, jud. Neamţ – 1 apr. 1931, Iaşi), 
prezent pe scena Teatrului Naţional din Iaşi timp de aproape 
trei decenii (1877-1906), fiind apreciat pentru talentul şi 
seriozitatea cu care îşi pregătea rolurile, societar clasa I al 
Naţionalului ieşean, profesor la Catedra de declamaţie a 
Conservatorului, istoric al teatrului, publicând, în 1925: O 
privire retrospectivă asupra teatrului moldovenesc; a condus 
ziarul de orientare naţional-liberală „Ecoul Moldovei” (1890-
1909 şi 1914-1918); 

- 140 de ani de la moartea pictorului Gheorghe ŞILLER (1824, 
Suceava – 27 sept. 1880, Iaşi), profesor al Şcolii de arte 
frumoase din Iaşi, unde a predat, între 1861 și 1880, desenul şi 
coloritul, cu un rol deosebit în păstrarea şi conservarea 
lucrărilor de artă din Pinacoteca ieşeană și la restaurarea 
picturilor din Biserica Trei Ierarhi; 

- 75 de ani de la nașterea scriitorului Vasile TĂRÂŢEANU (27 
sept. 1945, Sinăuții de Jos, Cernăuți, Bucovina de Nord), poet, 
publicist, editor, fondator și redactor-șef al ziarului „Plai 
românesc”, fondator al publicațiilor românești: „Arcașul” și 
„Curierul de Cernăuți”; în 1999 a fondat ziarul Ligii Tineretului 
Român din Bucovina „Junimea”; este membru al redacției 
revistei „Glasul Bucovinei”, membru fondator al Editurii 
„Alexandru cel Bun”, membru fondator al Societății pentru 
Cultură Românească „Mihai Eminescu”, președinte al Fundației 
Culturale „Casa Limbii Române”; 

- 30 de ani de la moartea scriitorului Ion BIBERI (21 iul. 1904, 
Turnu Severin – 27 sept. 1990, București), medic, prozator, 
eseist și critic literar;  
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28 

- Ziua Dreptului de a Ști; 

- Ziua Limbii Cehe (România); 

- 500 de ani de la începerea domniei sultanului SOLIMAN 
(Suleiman) I Magnificul (6 nov. 1494, Trabzon – 6 sept. 1566, 
Szigetvár, Ungaria); 28 sept. 1520 – moment de apogeu al 
puterii otomane; în timpul său, Imperiul Otoman a cunoscut 
apogeul puterii militare; a purtat lupte cu domnii Radu de la 
Afumaţi şi Petru Rareş, întărind dominaţia Imperiului asupra 
Ţărilor Române; 

- 125 de ani de la moartea biochimistului francez Louis 
PASTEUR (27 dec. 1822, Dole – 28 sept. 1895, Marnes-la-
Coquette), biolog, bacteriolog, fondatorul microbiologiei; 

29 

- Ziua Internaţională a Cafelei; 

- 180 de ani de la apariția la Iaşi, de la 29 sept. 1840 până la 25 
sept. 1846, cu intermitenţe, a revistei „Icoana lumei, Foaie 
pentru îndeletnicirea moldo-românilor”, sub redacţia lui Gh. 
Asachi; a fost printre primele reviste care îşi însoţeau textul cu 
ilustraţii, conținând informaţii despre industrie, istorie, 
arheologie, cosmografie etc; 

- 160 de ani de la transformarea Muzeului Naţional de Pictură 
Iaşi în Pinacotecă Naţională, pe 26 oct. 1860; 

- 110 ani de la nașterea teologului Arsenie BOCA (29 sept. 1910, 
Vața de Sus, jud. Hunedoara – 28 nov. 1989, Sinaia), părinte 
ieromonah, teolog și artist plastic ortodox, stareț la Mănăstirea 
Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus și la Mănăstirea Prislop, 
unde este înmormântat; 

- 100 de ani de la nașterea muzicianului ceh Václav NEUMANN 
(29 sept. 1920, Praga – 2 sept. 1995, Praga), dirijor și violonist; 

- 10 ani de la moartea actorulului american de film Tony 
CURTIS (Bernard Schwartz, 3 iun. 1925, New York – 29 sept. 
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2010, Las Vegas), cu numeroase succese în filme precum Unora 
le place jazzul și Lanțul; 

30 

- 100 de ani de la nașterea chimistului Radu VASILIU (30 sept. 
1920, Iași – 14 ian. 1997, Iaşi), profesor la Facultatea de Chimie 
Industrială a Institutului Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi, 
cercetător în cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române; a făcut 
investigaţii aplicative în domeniul izotopilor şi al electrozilor 
industriali, pe bază de titan; 

- 35 de ani de la moartea chimistului Gheorghe V. ALEXA (26 
oct. 1891, Vutcani, jud. Vaslui – 30 sept. 1985, Iaşi), fondatorul 
şcolii româneşti de chimie şi tehnologie a pielii, cu lucrări 
despre obţinerea substanţelor tanante din materii prime 
indigene, prin perfecţionarea tehnologiilor de tăbăcire vegetală 
şi minerală; 

- 35 de ani de la moartea fizicianului şi seismologului american 
Charles RICHTER (26 apr. 1900, Overpeck – 30 sept. 1985, 
Pasadena), inventatorul scării ce măsoară intensitatea mişcă-
rilor seismice care-i poartă numele; 

- 35 de ani de la moartea actriţei franceze de film Simone 
SIGNORET (25 mart. 1921, Wiesbaden, Germania – 30 sept. 
1985, Autheuil-Authouillet, Franța), laureată a premiului Oscar 
în 1960 și a Festivalului de la Cannes în 1959, pentru rolul din 
filmul Drumul spre înalta societate; 

- 30 de ani de la moartea scriitorului australian Patrick WHIT 
(28 mai 1912, Londra – 30 sept. 1990, Sydney), laureat al 
Premiului Nobel pentru Literatură în 1973; 
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OCTOMBRIE 

1 

 

- Ziua Internaţională a Muzicii (UNESCO); 

- Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice; 

- Ziua Mondială a Habitatului (prima zi de luni a lunii octombrie); 

- Ziua Internaţională a cafelei; 

- Ziua națională a Republicii Chineze; 

- 165 de ani de la apariția, la Iaşi, a ziarul unionist „Steaua 
Dunării”, 1/13 octombrie 1855, (cu întreruperi până în 
noiembrie 1860), sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu; 
publicaţia va fi tipărită şi la Paris, în versiune franceză, sub 
denumirea „L’Etoile du Danube” (4 dec. 1856 – 1 mai 1858); 

- 160 de ani de la înfiinţarea, la Iaşi, a Şcolii de Muzică şi 
Declamaţiune, prin care se punea temelia primei instituţii de 
învăţământ artistic din Principatele Unite (1 oct. 1860 ); 

- 145 de ani de la debutul lui Ion CREANGĂ în revista 
„Convorbiri literare” cu povestea Soacra cu trei nurori (1/13 
oct. 1875); 

- 100 de ani de la înfiinţarea precursoarei Bibliotecii Județene 
„Gh. Asachi” Iași; Primăria Municipiului Iaşi aproba, la 1 oct. 
1920, constituirea Societăţii Culturale „Muzeul Oraşului Iaşi” şi 
a Bibliotecii municipalităţii, la propunerea unor personalităţi, 
între care: Gh. Ghibănescu, Orest Tafrali, N. A. Bogdan, Mihai 
Costăchescu, Sever Zotta, care pe fondul acumulărilor, al 
organizării lecturii publice și a schimbărilor administrative, va 
deveni Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași; 

- 65 de ani de la intrarea în funcțiune a Fabricii de penicilină 
Iaşi, actuala S.C. Antibiotice S.A.; 
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- 65 de ani de la naşterea poetului Ion STRATAN (1 oct. 1955, 
Izbiceni, jud. Olt – 19 oct. 2005, Ploiești), nume de referință din 
generația optzecistă; 

- 35 de ani de la moartea geografului Alexandru OBREJA (28 
mai 1908, Gugeşti, jud. Vaslui – 1 oct. 1985, Iaşi), profesor la 
Catedra de Geografie a Universităţii ieşene, autor al lucrării de 
referință Dicţionar geografic al judeţului Iaşi (Junimea, 1973); 

- 30 de ani de la moartea istoricului literar Ioana Em. 
PETRESCU (28 dec. 1941, Sibiu – 1 oct. 1990, Cluj), critic și 
istoric literar, eminescolog, profesor la Universitatea din Cluj; 

2 

- Ziua Internaţională a Non-Violenţei (ONU); 

- Ziua Mondială a Zâmbetului (prima zi de vineri a lunii 
octombrie); 

- 145 de ani de la moartea inventatorului stiloului, Petrache 
POENARU (10 ian. 1799, Benești, jud. Vâlcea – 2 oct. 1875, 
București), pedagog, inventator, inginer, membru al Academiei; 

- 85 de ani de la nașterea scriitorului Paul GOMA (2 oct. 1935, 
Mana, Orhei), opozant anticomunist, liderul Mișcării pentru 
drepturile omului din 1977 în România, stabilit la Paris, autorul 
unor volume precum: Camera de alături, Ostinato, Ușa noastră 
cea de toate zilele, Gherla, În cerc, Garda inversă, Culorile 
curcubeului '77, Patimile după Pitești, Arta refugii ; 

- 80 de ani de la nașterea istoricului Liviu MAIOR (2 oct. 1940, 
Beclean), profesor la Universitatea din Cluj, om politic, ministru 
al învățământului între 1992-1996, ambasador al României în 
Canada; 
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3 

- Ziua Mondială a Mersului pe Jos; 

- Ziua Pneumologiei Româneşti; 

- 125 de ani de la nașterea poetului rus Serghei Alexandrovici 
ESENIN (3 oct. 1895, Konstantinovo – 28 dec. 1925, 
Leningrad), celebru pentru volumele sale Radunița, Slujbă 
pentru morți, cu poezii despre dragoste și viața simplă; Notă: 
unele surse indică 4 oct. pentru naștere și 27 dec. pentru 
moarte; 

- 50 de ani de la moartea filozofului francez, originar din 
România, Lucien GOLDMANN (20 iul. 1913, Botoșani – 3 oct. 
1970, Paris), sociolog Marxist; a efectuat cercetări de sociologie 
a literaturii, aplicând metodele dialecticii marxiste şi ale 
structuralismului genetic (Dumnezeul ascuns; Pentru o 
sociologie a romanului). 

- 20 de ani de la moartea biologului Olga NECRASOV (1 sept. 
1910, Sankt Petersburg – 3 oct. 2000, Iași), profesoară la 
Facultatea de Biologie, Catedra de Morfologie Animală şi 
Antropologie, membru al Academiei, fondatoarea şcolii ieşene 
de Morfologie Animală şi Antropologie; a publicat lucrări 
precum: Originea şi evoluţia omului (1971), Strămoşii omului şi 
Anatomie comparată; 

- 40 de ani de la moartea actorului Gheorghe IONESCU-GION (4 
oct. 1922, Iaşi – 3 oct. 1980, Bucureşti); 

4 

- Ziua Internaţională a Animalelor; 

- Ziua limbii cehe (România); 

- 170 de ani de la naşterea juristului Dimitrie ALEXANDRESCO 
(4 oct. 1850, Iaşi – 9 febr. 1925, Iaşi), profesor de Drept civil la 
Facultatea Juridică din Iaşi, publicist, specialist în problemele 
speciale ale dreptului şi ale practicii judiciare; a scris poezii şi 
lucrări dramatice; 
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- 80 de ani de la moartea filosofului Petre ANDREI (29 iun. 
1891, Brăila – 4 oct. 1940, Iaşi), sociolog şi om politic, membru 
post-mortem al Academiei Române (1991), profesor la 
Universitatea din Iaşi (1923-1940); a publicat volumele: 
Sociologia revoluţiei, Problema fericirii, Fundamentul său etic 
sociologic, Fascismul, Probleme de sociologie, Sociologie general, 
Manual de Sociologie; a fost deputat în Parlament și ministru; 

- 140 de ani de la moartea 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 și a întemeiat 
Opera Bufă din Paris pentru a-și prezenta lucrările; 

5 

- Ziua Mondială a Educaţiei (UNESCO); 

- 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); 

- 75 de ani de la nașterea scriitorului Alexandru CĂLINESCU     
(5 oct. 1945, Iași), membru al Uniunii Scriitorilor din România 
filiala Iași, profesor de literatură franceză la Facultatea de 
Litere a Universității din Iași, director al Bibliotecii Centrale 
Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, autor al volumelor: 
Anton Holban – complexul lucidităţii, Caragiale sau vârsta 
modernă a literaturii, Perspective critice, Biblioteci deschise; 

- 20 de ani de la moartea istoricului Constantin C. ANGELESCU 
(16 febr. 1905, Bucureşti – 5 oct. 2000, Iaşi), jurist, profesor la 
Facultatea de Drept a Universităţii din Iaşi, din 1937 până în 
1956, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”; 
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6 

- 410 ani de la naşterea scriitorului francez Paul SCARRON        
(4 iul. 1610, Paris – 6 oct. 1660, Paris), poet, dramaturg și 
romancier; 

- 130 de ani de la moartea scriitorului italian Carlo COLLODI 
(Carlo Lorenzini, 24 nov. 1826 – 6 oct. 1890, Florența), autorul 
romanului pentru copii  Aventurile lui Pinocchio;  

- 15 ani de la moartea pictorului Constantin BACIU (9 feb. 1930, 
Iaşi – 6 oct. 2005, Iaşi), eseist, ilustrator de carte, colaborări la 
„Contemporanul”, „România literară”, „Luceafărul”, „Tribuna 
României”, „Secolul XX”, expoziţii personale de grafică în ţară 
(Bucureşti, Iaşi etc.) şi în străinătate, la Moscova, Budapesta, 
Berlin, Praga, Cairo, Geneva, Damasc, Roma, New York, 
Palermo, Buenos-Aires, Madrid, deţinător a numeroase premii 
naţionale pentru grafică şi ilustraţii ale unor cărţi; 

7 

- Ziua Internaţională a Muncii Decente; 

- 145 de ani de la nașterea publicistului Mihai CARP (7 oct. 
1875, Iaşi – 16 iul. 1967, Bucureşti); a făcut parte din grupul 
celor care, în anul 1906, au înfiinţat la Iaşi revista „Viaţa 
românească”; 

- 110 ani de la nașterea scriitorului Eusebiu CAMILAR (7 oct. 
1910, Udeşti, jud. Suceava – 27 aug. 1965, Bucureşti), membru 
al Academiei; s-a format ca scriitor în cercul revistei „Însemnări 
ieşene”, a debutat ca poet (Chemarea cumpenelor, 1937), dar    
s-a impus ca prozator prin volumele Cordun (1949), Prăpădul 
Solobodei (1943) şi Avizuha (1945); a publicat prelucrări după 
povestirile şi ciclul 1001 de nopţi şi a tipărit numeroase volume 
de povestiri pentru copii; 

- 65 de ani de la nașterea scriitorului Mihai Bogdan MANDACHE 
(7 oct. 1955, Podu-Iloaei, jud. Iaşi), filosof, publicist, membru al 
Uniunii Scriitorilor din România filiala Iași, bibliograf al 
Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași, autor al volumelor 
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Filosofia – aventura unui discurs, Teofania interioară – dialoguri 
cu teologi contemporani, Mesajul şi labirintul său, În căutarea 
cuvântului pierdut, Sensul ascuns. Dialoguri despre esoterism; 

8 

- Ziua Europeană a Cinematografului de Artă; 

- Ziua Internaţională a Vederii (O.M.S., a doua zi de joi a lunii 
octombrie); 

- 160 ani de când Transilvania redevenea principat autonom, cu 
Guvern şi Dietă proprii, în cadrul Imperiului Habsburgic (8/20 
oct. 1860), prin promulgarea de către împăratul Austriei, Franz 
Joseph a „Diplomei din octombrie”, care punea capăt sistemului 
absolutist şi deschidea o eră de guvernare constituţională 
(„regimul liberal”, 1860-1867); 

- 105 ani de la moartea scriitorului Virgil ONIȚIU (21 feb. 1864, 
Reghin – 8/21 oct. 1915, Brașov), publicist şi traducător; îi 
revine meritul de a fi înfiinţat Fondul „Coresi”, destinat să ajute 
profesorii în editarea manualelor; membru al Academiei; 

- 90 de ani de la nașterea scriitoarei Maria CARPOV (8 oct. 
1930, Bucureşti – 9 nov. 2017, Iași), semiotician, traducător, 
membru al Uniunii Scriitorilor din România filiala Iași, 
profesoară de literatură franceză la Facultatea de Litere a 
Universității din Iași, autoare a volumelor: Introducere în 
semiologia literaturii, Captarea sensurilor, Sfidarea normei, Prin 
text, dincolo de text, Ipostaze ale interacţiunii, Sémiologie et 
communication; 

9 

- Ziua Comemorării Holocaustului în România; 

- Ziua Mondială a Poştei; 

- 185 de ani de la naşterea muzicianului romantic francez 
(Charles) Camille SAINT-SAËNS (9 oct. 1835, Paris – 16 dec. 
1921, Alger), compozitor şi pianist; 
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- 25 de ani de la moartea juristulului Valentin GEORGESCU (2 
iul. 1908, Corabia, jud. Olt – 9 oct. 1995, București), academi-
cian, istoric al dreptului; a adus contribuţii în istoria dreptului 
roman şi românesc vechi şi modern şi a instituţiilor medievale, 
a predat cursuri de Drept roman la Universităţile din Cernăuţi 
(1933-1940), Bucureşti (1941-1943), Lausanne (1944-1947), 
Iaşi (1947-1951) şi Nice (1971-1976); 

10 

- Ziua Mondială şi Europeană împotriva Pedepsei cu Moartea; 

- Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale; 

- Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești; 

- 35 de ani de la moartea regizorului american Orson WELLES 
(6 mai 1915, Kenosha – 10 oct. 1985, Los Angeles), nume de 
referință al cinematografiei mondiale prin pelicule precum: 
Cetățeanul Kane, Străinu, Dosar secret, Procesul; 

- 15 ani de la moartea compozitorului Alexandru MANDY (9 
aug. 1914, Craiova – 10 oct. 2005, București), director la 
Institutul de Teatru și Film „I. L. Caragiale” din București; 

11 

- Ziua Mondială de Luptă Împotriva Durerii; 

- Ziua Școlii Ardelene (România); 

- 145 de ani de la naşterea poetului Şt. O. IOSIF (Ștefan Octavian 
Iosif, 11/23 oct. 1875, Brașov – 22 iun. 1913, București), 
publicist și traducător, membru fondator al Societății Scriito-
rilor; 

- 135 de ani de la naşterea scriitorului francez François 
MAURIAC (11 oct. 1885, Bordeaux – 1 sept. 1970, Paris), 
romancier, poet, dramaturg, eseist, membru al Academiei 
Franceze, Premiul Nobel pentru Literatură în anul 1952; 

- 95 de ani de la inaugurarea Palatul Administrativ și de 
Justiție din Iaşi, pe 11 oct 1925, construit în perioada 1906-
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1925, după planurile arhitectului Ion D. Berindei (1871-1928), 
din 1954 devenind Palatul Culturii; 

- 15 ani de la moartea 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, Catedra de slavistică „Petru Caraman”, șef al acestei 
catedre (1998-2005), autorul volumelor: Semiotica traducerii 
poetice (Junimea, 2003), Carte către Serghei Esenin, Evadări din 
Zoorlanda, Serghei Esenin. Omul și poetul, Literatura orizontală, 
a tradus din Pușkin, Gogol, Tolstoi, Dostoievski, la Bulgakov, 
Platonov, Daniil Harms; 

- 5 ani de la moartea scriitorului Mircea FILIP (14 iun. 1939, 
Ismail – 11 oct. 2015, Bucureşti), publicist, autor al volumelor: 
Prinţul nisipurilor, Visând la California; a editat, la Iași, 
împreună cu Val Condurache, revista „Arlechin”; 

12 

- Ziua Naţională a Regatului Spaniei; 

- Ziua Hispanităţii; 

- Ziua Municipiului Oradea; 

- 115 ani de la inaugurarea Spitalului Socola din Iaşi, 12 oct. 
1905, cu o capacitate de 300 de paturi, construit în perioada 
1897-1899, pe locul fostului Seminar teologic, în prezent 
Spitalul Universitar de Psihiatrie Socola; 

- 85 de ani de la nașterea tenorul italian Luciano PAVAROTTI 
(12 oct. 1935, Modena – 6 sept. 2007, Modena); a cunoscut 
succesul în Statele Unite, la „Metropolitan Opera” din New York, 
singurul cântăreţ de operă care a vândut mai mult de 100 de 
milioane de înregistrări; 

- 125 de ani de la nașterea chirurgului Vladimir BUŢUREANU 
(12 oct. 1895, Iaşi – 10 sept. 1979, Iaşi); 
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13 

- 195 de ani de la nașterea designerul britanic Charles WORTH, 
stabilit la Paris, considerat „părintele” croitoriei de lux (haute 
couture) (13 oct. 1825, Bourne – 10 mart. 1895, Paris); 

- 120 de ani de la nașterea geologului Virgil IANOVICI (13 oct. 
1900, Roman, jud. Neamţ – 3 nov. 1990, Bucureşti), membru al 
Academiei, profesor al Universităţii „Al.I. Cuza” şi Institutului 
Politehnic „Gh. Asachi”, la catedra de Mineralogie-Petrografie; a 
coordonat şi participat activ la întocmirea hărţii metalomag-
netice a fierului, a hărţii metalomagnetice generale a României 
şi a Europei; 

- 40 de ani de la moartea istoricului Eugenia NEAMŢU (17 iun. 
1930, Criveşti, Strunga, jud. Iaşi – 13 oct. 1980, Iaşi), arheolog 
la Institutul de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol” din Iaşi, 
dedicându-se cu precădere cercetărilor oraşelor medievale şi 
curţilor domneşti; a participat la lucrările şantierelor arheo-
logice din Moldova; 

- 20 de ani de la moartea 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”; 

14 

- (†) Ziua Sf.-tei PARASCHIVA, Sărbătoarea municipiului Iași; 

- Ziua Mondială a Standardizării; 

- Ziua Internaţională pentru Reducerea Dezastrelor Naturale (a 
doua zi de miercuri a lunii octombrie); 

- 130 de ani de la nașterea prozatorului Titus HOTNOG (14 oct. 
1890, Covasna, Costuleni, jud. Iaşi – 7 iun. 1957, Iaşi), 
colaborator la revista „Viaţa Românească”, în paginile căreia a 
publicat schiţe şi nuvele, profesor la Liceul Naţional, Şcoala 
Normală „V.Lupu” şi Şcoala Comercială; 
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- 60 de ani de la moartea omului de cultură Constantin N. IFRIM 
(14 sept. 1884, Buciumeni, jud. Galaţi – 14 oct. 1960, 
Bucureşti), fondator și director al Ateneului Tătăraşi, în 1920; 

- 30 de ani de la moartea biologului Constantin-Visarion MÂNDRU 
(6 sept. 1926, Bivolari, jud. Iaşi – 14 oct. 1990, Iaşi), director la 
Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi și cadru didactic la Catedra 
de Zoologie a Facultăţii de Ştiinţe Naturale; 

- 30 de ani de la moartea muzicianului american Leonard 
BERNSTEIN (25 aug. 1918, Lawrence, Massachusetts – 14 oct. 
1990, New York), muzicolog, pianist, dirijor şi compozitor; 

15 

- Ziua Internaţională a Nevăzătorilor (Ziua bastonului alb); 

- Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural; 

- 220 de ani de la nașterea biologului Mihai ZOTTA (15 oct. 
1800, Chisălău, Bucovina – apr. 1864, Iaşi); după absolvirea 
facultăților de Medicină din Lemberg şi Viena, unde a obţinut, 
în 1826, diploma de doctor, s-a stabilit la Iaşi în 1827, unde a 
funcţionat ca medic cu leafă al oraşului (1829-1831) şi 
protomedic al Moldovei (1831-1833); a fondat, împreună cu dr. 
Iacob Cihac, în 1833, Societatea de Medici şi Naturalişti din Iaşi, 
prima societate ştiinţifică din România și în 1834 Muzeul de 
Istorie Naturală din Iaşi; 

- 110 ani de la moartea medicului Gheorghe ROJNIŢĂ (28 oct. 
1845, Fălticeni, jud. Suceava – 15 oct. 1910, Paris, Franţa), 
întemeietorul învăţământului de igienă la Facultatea de 
Medicină din Iaşi şi conducător al Catedrei timp de aproape 
două decenii (1882-1900), autor al unui reputat manual de 
igienă, creatorul Laboratorului de Igienă din Iaşi (1897); 

- 70 de ani de la nașterea scriitorului Gabriel MARDARE (alias 
G. Master X, Dr. A. Kulakov, 15 oct. 1950, Iaşi), ligvist, publicist, 
membru al Uniunii Scriitorilor din România filiala Iași, autor al 
volumelor: Registrul confidenţial. Identitatea şi măştile Eului, 
Povestea vorbei care umblă, Registre de bord: Arca lui Noica, 



202 

luntrea lui Cioran, Breviar de concepte lingvistice pentru 
studenţii care mai sunt vorbitori ; 

16 

- Ziua Mondială a Alimentaţiei; 

- Ziua Mondială a Dicţionarului; 

- 85 de ani de la moartea actorului Constantin I. NOTTARA (5 
iun. 1859, Bucureşti – 16 oct. 1935, Bucureşti), una dintre 
personalităţile importante ale Teatrului Naţional; 

- 35 de ani de la moartea biologului Corneliu ZOLYNEAC (19 
iun. 1928, Paşcani, jud. Iaşi – 16 oct. 1985, Iaşi), titularul 
cursului de Biologie şi genetică a Facultăţii de Biologie din 
cadrul Universităţii  „Al. I. Cuza”, specialist în Radiogenetică; 

- 25 de ani de la moartea inginerului constructor Constantin 
ŞERBESCU (19 mai 1937, Iaşi – 16 oct. 1995, Iaşi), profesor la 
Facultatea de Construcţii şi Arhitectură a Universităţii Tehnice 
„Gh. Asachi” Iaşi; 

17 

- Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei; 

- Ziua Patrimoniului Cultural Imaterial (România); 

- 115 ani de la nașterea comparatistului Alexandru DIMA (17 
oct. 1905, Turnu Severin – 19 mart. 1979, Bucureşti), 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; 

- 105 ani de la naşterea dramaturgului american Arthur MILLER 
(17 oct. 1915, New York – 10 feb. 2005, Roxbury), laureat al 
Premiului Pulitzer pentru piesele sale precum: Moartea unui 
comis-voiajor, După cădere, Prețul; 

- 70 de ani de la naşterea juristei Teodora IRINESCU (17 oct. 
1950, Iaşi – 5 mai 2008, Iaşi), specialistă în ligvistică juridică, 



203 

autoarea volumelor: Lingvistică juridică, Normă şi abatere de la 
normă în terminologia juridică penală şi civilă românească, 
Dicţionar de drept comunitar european, Elemente de limbă, 
cultură şi civilizaţie românească pentru străini, Enciclopedie 
juridică; 

18 

- Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane; 

- 40 de ani de la moartea dramaturgului Teodor MAZILU (11 
aug. 1930, București – 18 oct. 1980, București), adesea 
comparat cu stilul lui Caragiale pentru piese precum Proștii sub 
clar de lună, Acești nebuni fățarnici, Mobilă și durere, Don Juan 
moare ca toți ceilalți, Somnoroasa aventură, O sărbătoare 
princiară, Frumos este în septembrie la Veneția; 

19 

- 95 de ani de la moartea regizorului, dramaturgului şi 
prozatorului Alexandru DAVILA (12 feb. 1862, Golești – 19 
oct. 1925, București); 

- 85 de ani de la moartea scriitorului Gib. I. MIHĂIESCU (23 apr. 
1894, Drăgaşani, jud. Vâlcea – 19 oct. 1935, București), proza-
tor, romancier și dramaturg; în perioada 1916-1917, refugiat la 
Iași, face Școala de Infanterie, înainte de a lupta pe front;  

- 15 ani de la moartea poetului Ion STRATAN (1 oct. 1955, 
Izbiceni, jud. Olt – 19 oct. 2005, Ploiești), nume evocat de 
generația 80-stă; 

20 

- Ziua Internaţională de Luptă împotriva Osteoporozei; 

- 140 de ani de la nașterea generalului Nicolae Matei CONDIESCU 
(20 oct. 1880, Craiova – 15 iun. 1939, București), scriitor, 
membru al Academiei, bibliotecar al Palatului; 
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- 125 de ani de la nașterea filologului Alexandru ROSETTI (20 
oct. 1895, Bucureşti – 27 feb. 1990, Bucureşti), lingvist, 
memorialist, editor şi istoric literar; a fondat şi condus 
publicaţii de specialitate: „Bulletin linguistique” (1933-1948), 
„Studii şi cercetări lingvistice” (din 1950), „Fonetică şi 
dialectologie” (1958-1969), „Revue roumaine de linguistique” 
(din 1956) şi „Cahiers de linguistique theorique et appliquee” 
(din 1962); studii şi articole i-au apărut şi în „Grai şi suflet”, 
„Revista Fundaţiilor Regale” (unde e şi director în perioada 
1945-1947), membru al academiilor Română, Suedeză şi 
Iugoslavă; 

- 80 de ani de la nașterea 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; 

21 

- 500 de ani de la descoperirea, de către exploratorul portughez 
Ferdinand MAGELLAN, a strâmtorii care-i va purta numele, 
(21 oct. 1520), fiind primul explorator european care condus o 
expediție în jurul lumii; Notă: unele surse indică 1 nov.; 

- 215 ani de la victoria flotei britanice în Bătălia de la 
TRAFALGAR, împotriva forțelor navale franco-spaniole (21 
oct. 1805); 

- 40 de ani de la moartea 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; 

22 

- 295 de ani de la moartea muzicianului italian Alessandro 
SCARLATTI (2 mai 1660, Palermo – 22 oct. 1725, Napoli), 
compozitor de muzică barocă; 
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- 135 de ani de la nașterea cântăreței Viorica URSULEAC (26 
mart. 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); 

23 

- 95 de ani de la nașterea istoricului Radu FLORESCU (23 oct. 
1925, București – 18 mai 2014, Mougins, Franța), profesor 
universitar în SUA și Franța, celebru pentru cartea sa Cine a fost 
Dracula?; 

- 90 de ani de la nașterea pictoriței Georgeta NĂPĂRUȘ (23 oct. 
1930, Comarnic, jud. Prahova – 9 iul. 1997, București); 

- 75 de ani de la moartea geografului Constantin I. BRĂTESCU 
(30 sept. 1882, Mineri, jud. Tulcea – 23 oct. 1945, București), 
academician; a susţinut concepţia geografiei regionale com-
plexe, supranumit „geograful Dobrogei”; 

24 

- Ziua O.N.U.; 

- Ziua Internaţională a Dezvoltării Informaţionale; 

- 100 de ani de la inaugurarea Universității Române din 
CERNĂUȚI, de către regele Ferdinand (24 oct. 1920); 

- 80 de ani de la nașterea scriitorului Eugen-Sandu CUCERZAN 
(24 oct. 1940, Târnăveni, jud. Mureş), filosof, publicist, membru 
al Uniunii Scriitorilor din România filiala Cluj, 

25 

- Ziua Armatei Române; 

- Ziua Europeannă a Justiției Civile; 
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- 195 de ani de la nașterea compozitorului austriac Johann 
STRAUSS-fiul (25 oct. 1825, Viena – 3 iun. 1899, Viena), 
autorul operetelor de mare succes: Sânge vienez (Wiener Blut), 
Liliacul (Die Fledermaus), O noapte în Veneția (Eine Nacht in 
Venedig), Voievodul țiganilor (Der Zigeunerbaron); 

- 145 de ani de la nașterea filologului Traian BRATU (25 oct. 
1875, Răşinari, jud. Sibiu – 21 iul. 1940, Iaşi), rector al 
Universității ieșene, publicist activ, cu poziţii consecvent 
antifasciste, cu lucrări de istorie literară, critică, estetică şi 
filosofie; 

- 45 de ani de la moartea inginerului mecanic Ioan N. DIMITRIU 
(15 oct. 1897, Scânteia, jud. Iaşi – 25 oct. 1975, Bucureşti), 
inventator în domeniul aviaţiei, automobilelor, radiotehnicii şi 
televiziunii; în 1915 a brevetat un aeromodel cu aripi batante, 
în 1922, în Franţa, a brevetat aparatul de direcţie destinat 
învăţării conducerii automobilelor, adică dubla comandă; a 
realizat primul receptor radio cu baterii (1925); 

- 10 ani de la moartea arhitectului Ion Mircea ENESCU (9 feb. 
1920, Cluj-Napoca – 25 oct. 2010, București); a proiectat Sala 
Sporturilor din Iași (1970); 

26 

- 170 de ani de la nașterea pictorului Emanoil BARDASARE (26 
oct. 1850, Burdujeni, jud. Suceava – 23 mart. 1935, Iaşi), 
profesor de desen şi caligrafie la Liceul Naţional, Gimnaziul 
„Alexandru cel Bun”, Seminarul „Veniamin Costache”, 
Seminarul Pedagogic Universitar, director la Şcoala de Arte 
Frumoase, director al Pinacotecii din Iaşi; a înfiinţat în 1881 
Societatea Culturală a artelor frumoase; 

- 160 de ani de la inaugurarea, la Iaşi, a primei universități din 
Principatele Române (26 oct. 1860) prin transformarea 
Academiei Mihăilene; în primul an a avut patru facultăţi: Drept, 
Filosofie şi Litere, Ştiinţe şi Teologie; 

- 160 de ani de la inaugurarea Colegiului Naţional din Iaşi; prin 
înfiinţarea Universităţii Mihăilene, cursurile academice se 
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separă de cele gimnaziale, care continuă să funcţioneze sub 
numele de Colegiul Naţional, iar în noiembrie 1864 cu 
denumirea de Liceul Naţional; în prezent se numeşte Colegiul 
Naţional; 

- 160 de ani de la inaugurarea Muzeul Naţional de Pictură din 
Moldova, la Iaşi, 26 oct. 1860, în prezenţa domnitorului Al. I. 
Cuza; 

27 

- Ziua Mondială a Patrimoniului Audiovizual (UNESCO); 

- 165 de ani de la nașterea botanistului rus Ivan Vladimirovici 
MICIURIN (27 oct. 1855, Dolgoe – 7 iun. 1935, Kozlov), prac-
tician al selecției plantelor, membru al Academiei Sovietice de 
Științe; 

- 90 de ani de la nașterea inginerului hidroenergetician Andrei 
FILOTTI (27 oct. 1930, București), specialist în gospodărirea 
apelor, coordonatorul Planului Național de Amenajare a Apelor 
din România; în calitate de consilier șef al Secretariatului 
Națiunilor Unite, a condus proiecte în India, Bangladesh, Ciad, 
Nigeria, Senegal și diferite alte țări;  

28 

- Ziua Mondială a Judo-ului; 

- Ziua națională a Republicii CEHE; 

- Sărbătoare Naţională în Grecia: „Ziua demnităţii” sau „Ziua 
Marelui NU”; 

- Ziua Internaţională a animaţiei; 

- 175 de ani de la nașterea medicului Gheorghe ROJNIŢĂ (28 
oct. 1845, Fălticeni, jud. Suceava – 15 oct. 1910, Paris, Franţa), 
întemeietorul învăţământului de igienă la Facultatea de 
Medicină din Iaşi şi conducător al Catedrei timp de aproape 
două decenii (1882-1900), autor al unui reputat manual de 
igienă, creatorul Laboratorului de Igienă din Iaşi (1897); 
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- 155 de ani de la moartea pictorului postimpresionist Lucian 
GRIGORESCU (1 feb. 1894, Medgidia, jud. Constanța – 28 oct. 
1965, București), membru al Academiei Române; 

- 60 de ani de la nașterea teologului Vasile MERTICARU 
(Varlaam, 28 oct. 1960, Ştiubieni, jud. Botoşani), episcop vicar 
patriarhal, profesor, publicist şi eseist, autorul volumelor: 
Literatura patristică în româneşte, Păstori ai Bisericii şi 
promotori ai culturii – Mitropoliţii Moldovei de la începuturi 
până azi; 

29 

- 145 de ani de la naşterea Reginei Maria (29 oct. 1875, Eastwell 
Park, Kent, Anglia – 18 iul. 1938, castelul Pelișor-Sinaia, Regatul 
României), a doua regină a României, în calitate de soție a 
regelui Ferdinand I al României, mamă a regelui Carol al II-lea, 
supranumită și mama răniților, pentru modul exemplar în 
care s-a implicat în timpul primului război mondial; 

- 140 de ani de la nașterea pictorului Jean Alexandru STERIADI 
(29 oct. 1880, București – 23 nov. 1956, București), grafician, 
profesor universitar la Școala de Arte Frumoase din București, 
membru al Academiei; 

- 90 de ani de la nașterea actorului Virgil RAICIU (29 oct. 1930, 
Iaşi – 6 nov. 1985, Iaşi),a jucat peste trei decenii pe scena 
Teatrului Naţional din Iaşi, întruchipând peste 150 de 
personaje, a fost regizor și director al Teatrului „Mihai 
Eminescu” din Botoşani; 

30 

- 135 de ani de la naşterea poetului american Ezra POUND (Ezra 
Weston Loomis Pound, 30 oct. 1885, Hailey – 1 nov. 1972 
Veneția), reprezentant de marcă al modernismului literar al 
secolului XX, autorul unor volume de poezii precum: With 
Tapers Quenched, Personae and Exultations (1909) și de eseuri 
critice, Spirit of Romance (1910); 



209 

- 65 de ani de la moartea sociologului Dimitrie GUSTI (13 feb. 
1880, Iași – 30 oct. 1955, București), filosof şi estetician, 
membru al Academiei, profesor la Universitatea din Iaşi (1910-
1920) şi la cea din Bucureşti (1920-1945), creatorul „școli de 
sociologie monografică rurală”; 

- 65 de ani de la moartea agronomului Agricola CARDAŞ (3 oct. 
1883, Galaţi – 30 oct. 1955, Iaşi), zootehnician, unul dintre 
fondatorii Institutului Agronomic din Iaşi; 

- 20 de ani de la moartea 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; 

- 15 ani de la moartea medicului cardiolog George I. M. 
GEORGESCU (18 iun. 1943, Timişoara – 30 oct. 2005, Iaşi), 
creator de şcoală medicală la Iaşi, a înfiinţat, în 1997, Centrul 
de Cardiologie Iaşi, pe care l-a condus ca director; în 2004 a 
primit titlul de „Fellow of the European Society of Cardiology”; 

- 15 ani de la moartea sculptorului Ion IRIMESCU (27 feb. 1903, 
Fălticeni, jud. Suceava – 29 oct. 2005, Fălticeni, jud. Suceava),  
profesor, academician, şef de catedră la mai multe şcoli şi 
institute de arte plastice, președinte al Uniunii Artiștilor Plastici 
din România (1978-1990); 

31 

- Ziua Internaţională a Mării Negre; 

- Ziua Arhivelor Naţionale; 

- Ziua Mondială a Oraşelor (ONU); 

- 200 de ani de la nașterea pictorului Gheorghe TĂTĂRESCU 
(31 oct. 1820, Focșani – 24 oct. 1894, București), întemeietorul 
învăţământului superior artistic din Ţara Românească, autorul 
picturii din Catedrala Mitropolitană Iași; Notă: unele surse 
indică anul nașterii 1818; 

- 100 de ani de la înfiinţarea Şcolilor Române de Studii 
Superioare la Paris şi Roma (31 oct. 1920) cu trei secţii: cea a 
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studiilor de istorie şi filologie, Secţia pentru continuarea 
studiilor universitare de specialitate, pentru acele discipline 
care nu se predau în România şi Secţia pentru cultivarea 
artelor; stagiul era de un an, cu posibilitatea de prelungire în 
funcţie de rezultate;  

- 100 de ani de la nașterea scriitorului britanic Dick FRANCIS 
(31 oct. 1920, Lawrenny – 14 feb. 2010, Grand Cayman, 
Insulele Cayman), cunoscut pentru romanele sale poliţiste Dead 
Cert (1962), For Kicks (1965), Odds Against (1965), Flying 
Finish (1966) şi Blood Sport (1967); 
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NOIEMBRIE 

1 

- Ziua Radioului Naţional (România); 

- Ziua Națională a Republicii Democratice și Populare ALGERIA; 

- Ziua Internațională a Veganismului; 

- 185 de ani de la apariția, la București, la 1 nov. 1835, a primei 
reviste române de teatru, „Gazeta Teatrului Național”, condusă 
de Ion Heliade Rădulescu;  

- 70 de ani de la nașterea tenorului Ionel VOINEAG (1 nov. 1950, 
Brăila), prim-solist al Operei Naţionale din București și profe-
sor universitar; 

- 60 de ani de la moartea arhitectului George Matei 
CANTACUZINO (11/23 mai 1899, Viena – 1 nov. 1960, Iaşi), 
personalitate complexă, scriitor, pictor și filozof; a proiectat 
aripa nouă a Ansamblului Mitropolitan Iași, autorul unor 
volume precum: Introducere în studiul arhitecturii, Arcade, 
firide, lespezi, Izvoare și popasuri, Pătrar de veghe, Despre o 
estetică a reconstrucției; 

2 

- Ziua Radio Iași; 

- 205 ani de la nașterea 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; 

- 100 de ani de la emisia primei stații radio comerciale, „KDKA”, 
în Philadephia (Pennsylvania) SUA, 2 nov. 1920; au fost 
prezentate știri, muzică, publicitate și întrețineri (discuții la 
masa rotundă); 

- 70 de ani de la moartea scriitorului irlandez George Bernard 
SHAW (26 iul. 1856, Dublin – 2 nov. 1950, Ayot Saint 
Lawrence), dramaturg, critic de artă și publicist politic, laureat 
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al premiului Nobel pentru literatură în 1925, pe care l-a 
refuzat; 

- 15 ani de la moartea artistului plastic Lena CONSTANTE (18 
iun. 1909, Bucureşti – 2 nov. 2005, Bucureşti), deţinut politic;  
s-a remarcat în memoralistică, artă decorativă şi ilustraţie de 
carte; 

3 

- Ziua Vânătorilor de Munte (România); 

- 210 ani de la premiera operei „La Cambiale di matrimonio” de 
Gioacchino ROSSINI, teatrul „San Moise” Veneția, 3 nov. 1810; 

- 155 de ani de la moartea 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; 

- 30 de ani de la moartea geologului Virgil IANOVICI (13 oct. 
1900, Roman, jud. Neamţ – 3 nov. 1990, Bucureşti), membru al 
Academiei, profesor al Universităţii „Al.I. Cuza” şi Institutului 
Politehnic „Gh. Asachi”, la catedra de Mineralogie-Petrografie; a 
coordonat şi participat activ la întocmirea hărţii metalomag-
netice a fierului, a hărţii metalomagnetice generale a României 
şi a Europei; 

4 

- 385 de ani de la sfinţirea Bisericii „Sf. Ioan Botezătorul”, din 
Iași, începută de Miron Barnovschi (1626-1629) şi mama sa, 
călugărită Elisabeta și terminată de Vasile Lupu (4 nov. 1635); 

- 160 de ani de la aprobarea Legii de organizare a Poliţiei 
Române, de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza (4 nov. 
1860); 

- 120 de ani de la nașterea juristului Lucrețiu PĂTRĂȘCANU (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 
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dictaturi (1944), Probleme de bază ale României (1944), 
Curente şi tendinţe în filosofia românească (1946); 

- 90 de ani de la nașterea scriitorului Horia ARAMĂ (4 nov. 
1930, Iaşi – 23 oct. 2007), autorul volumelor pentru copii: 
Fumul, ploaia şi-un ţânţar şi-o pereche de ochelari, Păsări 
călătoare, De la om la om, științifico fantastice: Scări la stele, 
Omul care are timp, Moartea păsării săgeată, Lumile stau de 
vorbă; 

- 50 de ani de la moartea scriitorului Tudor MUŞATESCU (22 
feb. 1903, Câmpulung-Muscel – 4 nov. 1970, București), poet, 
dramaturg, director de teatru, cunoscut pentru comedia în trei 
acte, Titanic Vals; 

5 

- 140 de ani de la naşterea scriitorului Mihail SADOVEANU        
(5 nov. 1880, Pașcani, jud. Iași – 19 oct. 1961, Vânători, jud. 
Neamț), academician, autorul unor romanelor Creanga de aur, 
Zodia Cancerului,  Fraţii Jderi, Hanul Ancuţei; 

- 95 de ani de la nașterea 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;  

- 5 ani de la moartea scriitorului Adrian PĂUNESCU (20 iul. 
1943, Copăceni – 5 nov. 2010, București), director de reviste, 
poet, publicist și om politic, autorul volumelor Ultrasentimente, 
Mieii primi, Fântâna somnambulă, Cărțile poștale ale morții; 

6 

- Ziua Internaţională pentru Prevenirea Exploatării Mediului în 
Timp de Război sau Conflict Armat (ONU); 

- 140 de ani de la naşterea romancierului austriac Robert 
MUSIL (6 nov. 1880, Klagenfurt am Wörthersee – 15 apr. 1942, 
Geneva), autorul cunoscutului volum Omul fără însușiri;  
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- 80 de ani de la nașterea criticului Mihai ZAMFIR (6 nov. 1940, 
București), istoric literar, critic, profesor la Universitatea din  
București, autorul unor volume precum: Din secolul romantic, 
Discursul anilor 90, Scrisori portugheze; 

- 35 de ani de la moartea actorului Virgil RAICIU (29 oct. 1930, 
Iaşi – 6 nov. 1985, Iaşi); a activat peste trei decenii pe scena 
Teatrului Naţional din Iaşi, întruchipând peste 150 de 
personaje, regizor, director al Teatrului „Mihai Eminescu” din 
Botoşani; 

- 45 de ani de la moartea pictorul Alexandru (Leandru) 
POPOVICI (26 mart. 1912, Iaşi – 6 nov. 1975, Iaşi); 

- 20 de ani de la moartea actorului Vasile VASILIU (29 dec. 
1937, Iaşi – 6 nov. 2000, Tîrgu Mureș), actor la Teatrul Naţional 
Tîrgu Mureș (1962-2000); 

7 

- 640 de ani de la prima mențiune documentară a „sulgerului" în 
Țara Românească, într-un document al epocii, datat 7 nov. 
1480, denumire dată dregătorului care avea ca sarcină 
aprovizionarea curții domnești cu carne, lumânări și alte 
provizii; 

- 210 ani de la nașterea scriitorului scriitorul german Fritz 
REUTER (7 nov. 1810, Stavenhagen – 12 iul. 1874, Eisenach); 

- 30 de ani de la moartea scriitorului britanic Lawrence George 
DURRELL (27 feb. 1912, India – 7 nov. 1990, Sommières, 
Franța), romancier, poet, eseist, dramaturg; 

8 

- (†)Sărbătoarea Sf-ții Arhangheli, Mihail șiGavril, calendarul 
creștin ortodox și greco-catolic; 

- Ziua Internaţională a Zonelor Urbane; 
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- 140 de ani de la nașterea 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; 

- 135 de ani de la fondarea Partidului Liberal-Democrat condus 
de Dimitrie C. Brătianu, 8 nov. 1885, unind în rândurile sale pe 
toți cei nemulțumiți de guvernarea liberală a lui I.C. Brătianu, 
inclusiv pe Mihail Kogălniceanu; a funcționat până la 24 martie 
1890, când s-a unificat cu Partidul Național Liberal; 

- 125 de ani de la descoperirea razele electromagnetice, 
cunoscute sub numele de razele X (razele Röntgen), pe 8 nov. 
1895, de către fizicianul german Wilhelm Conrad RÖNTGEN, 
profesor la Universitatea din Würzburg, distins cu Premiul 
Nobel;  

- 120 de ani de la nașterea scriitoarei americane Margaret 
MITCHELL (8 nov. 1900 Atlanta, Georgia – 16 aug. 1949, 
Atlanta), celebră pentru romanul Gone with the Wind (Pe aripile 
vântului) apărut în 1936, recompensată cu Premiul Pulitzer în 
anul 1937; 

9 

- Ziua Internaţională de Luptă împotriva Rasismului şi Antise-
mitismului; 

- 690 de ani de la bătălia de la trecătoarea POSADA, 9 nov. 1330, 
în care oastea lui Basarab I a învins oștirea ungară condusă de 
Carol Robert de Anjou, prin care Țara Românească devenea „de 
facto” independentă; 

- 130 de ani de la nașterea omului politicit francez, general 
Charles de GAULLE (22 nov. 1890, Lille – 9 nov. 1970, 
Colombey-les-Deux-Églises), președinte al Franței (1958-1969); 

- 90 de ani de la nașterea scriitorului Aurel RĂU (9 nov. 1930, 
Josenii Bârgăului, jud. Bistriţa-Năsăud), poet, eseist, traducător, 
membru al Uniunii Scriitorilor din România filiala Cluj, autorul 
unor volume de poezie precum: Mesteacănul, Focurile sacre; 
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- 70 de ani de la nașterea informaticianului Dan MATEI (9 nov. 
1950, București), documentarist, expert în patrimoniu, 
directorul Institutului Național al Patrimoniului – Institutul de 
Memorie Culturală; 

10 

- Ziua Artileriei Române; 

- Ziua Internaţională a Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare 
(UNESCO); 

- 155 de ani de la moartea scriitorului Alexandru ODOBESCU 
(23 iun. 1834, București – 10 nov. 1895, București), ministru al 
monumentelor (1863-1864), profesor de arheologie la 
Universitatea din București; 

- 100 de ani de la înfiinţarea Institutului Politehnic din Timişoara 
(10 nov. 1920); 

- 80 de ani de la cutremurul de referință, din 10 nov. 1940, cu 
epicentrul în Vrancea, cu un bilanț estimat la 1000 de morți și 
4000 de răniți; 

- 25 de ani de la moartea omului politic Corneliu COPOSU (20 
mai 1914, Bobota, jud. Sălaj – 10 nov. 1995, București), 
preşedinte al PNŢCD între anii 1990 și 1995; 

- 25 de ani de la moartea biologului Vasile MÂRZA (30 dec. 
1902, com. Șipote, jud. Iași – 10 nov. 1995, Iași), profesor la 
Facultatea de Medicină din Iași, ambasador, membru titular al 
Academiei Române; 

11 

- Ziua Internaţională a Veteranilor; 

- 175 de ani de la nașterea juristului basarabean Vasile 
STROESCU (11 nov. 1845, Trinca – 14 apr. 1926, Bucureşti), 
filantrop, militant al mișcării naţionale, membru de onoare al 
Academiei; 
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- 165 de ani de la moartea filozofului, scriitorului şi teologului 
danez Søren KIERKEGAARD (5 mai 1813, Copenhaga – 11 nov. 
1855, Copenhaga); 

- 110 ani de la nașterea dramaturgului Mihai DAVIDOGLU (11 
nov. 1910, Hârlău, jud. Iaşi – 17 aug. 1987, Bucureşti), 
reprezentant al realismului socialist; 

- 100 de ani de la nașterea 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; 

12 

- Ziua Cercetaşilor Militari (România); 

- Ziua Geodezului Militar (România); 

- Ziua Mondială a Calităţii (a doua zi de joi a lunii); 

- 180 de ani de la nașterea sculptorului fracez Auguste RODIN 
(12 nov. 1840, Paris – 17 nov. 1917, Meudon-la-Forêt); a 
revoluționat limbajul sculpturii prin lucrări precum: Burghezii 
din Calais, Porțile iadului, Gânditorul; în atelierul lui a lucrat și 
Constantin Brâncuși; 

- 30 de ani de la propunerea publică a informaticianului 
american Tim Berners-Lee, de dezvoltare a World Wide 
Webului, 12 nov. 1990; 

13 

- Ziua Internaţională a Educaţiei Copiilor Nevăzători; 

- Ziua Dramaturgiei românești; 

- Ziua Limbii Maghiare (România); 

- Ziua Internațională a Mimului; 
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- 215 ani de la comercializarea primului „hot dog” de către 
americanul Johann Georg Lehner, 13 nov. 1805; 

- 170 de ani de la nașterea 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); 

- 70 de ani de la nașterea artistului liric Constantin CEPRAGA 
(13 nov. 1950, Roman, jud. Neamţ – 20 sept. 1992, Iaşi), tenor 
cu o carieră de succes pe scena Operei Române din Iași, Split 
(Iugoslavia) și Cluj; 

- 70 de ani de la tranformarea Conservatorului de Artă Drama-
tică ieșean în Institutul de Teatru „Matei Millo”, 13 nov. 1950, 
desființat după un an; 

- 60 de ani de la moartea cărturarului G. T. KIRILEANU (13 
mart. 1872, Holda-Broşteni de pe Valea Bistriţei – 13 nov. 1960 
Piatra Neamț), bibliofil, folclorist și editor, membru de onoare 
al Academiei Române, a lucrat și la Biblioteca Universitară Iași; 

- 30 de ani de la apariția în spațiul public a primelor pagini de 
World Wide Webului, 13 nov. 1990, pornind de la propunerea 
publică a informaticianului american Tim Berners-Lee; 

14 

- Ziua Mondială de Luptă împotriva Diabetului; 

- Ziua Dobrogei (România); 

- 385 de ani de la sfințirea Bisericii „Sf. Ioan Botezătorul”, din 
Iași, pe 4 nov. 1635, începută de Miron Barnovschi (1626-
1629) şi mama sa, călugărită Elisabeta, terminată de Vasile 
Lupu află pe strada I. C. Brătianu, nr. 14; 

- 180 de ani de la nașterea pictorului impresionist francez 
Oscar-Claude MONET (14 nov. 1840, Paris – 5 dec. 1926, 
Giverny); 
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- 95 de ani de la nașterea scriitorului Constantin V. OSTAP (14 
nov. 1925, satul Cotova, jud. Soroca – 23 ian. 2014, Iași), 
inginer, autorul unei serii de cărți care evocă Iașul de altădată: 
Parfum de Iași (Ed. Tehnopress, Iași, 2002), Despre Iași – numai 
cu dragoste (Ed. Vasiliana’98, Iași, 2005); 

- 60 de ani de la moartea fizicianului Ioan I. PLĂCINŢEANU (14 
feb. 1893, Dorohoi, jud. Botoşani – 14 nov. 1960, Gherla, jud. 
Cluj-Napoca), membru al Academiei de Ştiinţe din România, 
director al Observatorului astronomic din Iaşi; 

15 

- 175 de ani de la nașterea filosofului Vasile CONTA (15 nov. 
1845, Ghindăoani, jud. Neamţ – 21 apr. 1882 Iaşi), jurist, membru 
al Junimii, ministru al educației; 

- 105 ani de la nașterea lui Raymond F. JONES (15 nov. 1915 – 
24 ian. 1994), scriitor american de science-fiction, romancier, 
scenarist; 

- 85 de ani de la nașterea 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; 

16 

- Ziua Trupelor de Căi Ferate şi Transporturi Militare (România); 

- Ziua Internaţională a Toleranţei (UNESCO); 

- 535 de ani de la victoria lui Ștefan cel Mare asupra otomanilor, 
în Lupta de la CĂTLĂBUGA 16 nov. 1485; 

- 210 ani de la naşterea poetului romantic ceh Karel Hynek 
MACHA (16 nov. 1810, Praga – 6 nov. 1836, Litoměřice), figură 
de prim ordin a culturii cehe;  
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- 200 de ani de la anunțul conducerii bolșevice privind înche-
ierea revoluției din Rusia, începută în 1917 (16 nov. 1920); 

- 30 de ani de la moartea energeticianului Traian GIOSAN          
(1 apr. 1923, Albeşti, jud. Vaslui – 16 nov. 1990, Iaşi), profesor 
la Facultatea de Electromecanică a Institutului Politehnic „Gh. 
Asachi”, unde a realizat Laboratorul de Centrale şi reţele 
electrice (1950), primul de acest fel din ţară; 

- 35 de ani de la moartea 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”;  

- 20 de ani de la moartea scriitorului Laurențiu ULICI (6 mai 
1943, Buzău – 16 nov. 2000, Făgăraș), critic, președinte al 
Uniunii Scriitorilor din Romania (1995-2000); 

- 75 de ani de la constituirea UNESCO – Organizația Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință și Cultură, pe 16 nov. 1945 
reprezentanții a 44 de state participante la Conferința de la 
Londra au semnat Actul constitutiv al UNESCO; a intrat în 
vigoare pe 4 nov.1946; 

- 60 de ani de la moartea actorul american Clark GABLE (1 feb. 
1901, Cadiz, Ohio – 16 nov. 1960, Los Angeles); a rămas în 
istoria cinematografului mondial prin interpretarea rolului 
Rhett Butler din filmul „Pe aripile vântului”; 

17 

- Ziua Internaţională a Studenţilor; 

- Ziua Internaţională a copiilor născuți prematur; 

- 165 de ani de când exploratorul britanic David Livingstone a 
devenit primul european care a văzut cascada Victoria, una 
dintre cele mai mari cascade din lume, aflată la granița actuală 
dintre Zambia și Zimbabwe (17 nov 1855); 



221 

- 150 de ani de la nașterea muzicianului Enrico MEZZETTI (17 
nov. 1870, Iaşi – 25 mai 1930, Iaşi), compozitor, profesor și 
director al Conservatorului Iaşi, între anii 1894 și 1930; a 
înfiinţat o orchestră simfonică şi Ansamblul coral „Muzica”, pe 
care le-a şi dirijat; 

- 35 de ani de la moartea disidentului anticomunist Gheorghe 
URSU (1 iul. 1926, Soroca – 17 nov. 1985, Jilava), ucis, prin 
tortură, în arestul Securităţii; 

18 

- Ziua Europeană a Spectatorului; 

- Ziua naţională a LETONIEI; 

- Ziua Europeană Împotriva Abuzului de Antibiotice; 

- 200 de ani de când comandantul american Nathaniel PALMER 
a descoperit Antarctica (18 nov 1820); 

- 180 de ani de la premiera comediei „Farmazonul din Hârlău”, 
prima scriere dramatică a lui Vasile ALECSANDRI, pusă în 
scenă de Costache Caragiali (18/30 nov. 1840) la Teatrul 
Național din Iași; 

- 140 de ani de la nașterea criticului Gheorghe TOFAN (18 nov. 
1880, satul Bilca, Bucovina – 15 iul. 1920, Cernăuţi), istoric 
literar, profesor și publicist, unul dintre fondatorii revistei 
sucevene „Junimea literară” (1904-1914) și în 1917, împreună 
cu Onisifor Ghibu, a ediat revista „Școala moldovenească”, 
prima publicație didactică de limba română din Basarabia ; 

19 

- Ziua Cercetătorului şi Proiectantului (România); 

- Ziua naţională a Principatului MONACO; 

- 85 de ani de la nașterea biologului Constantin I. TOMA (19 
nov. 1935, Gugești jud. Vaslui), academician, profesor al 
Facultăţii de Biologie a Universității  „Al.I. Cuza” Iaşi; 
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- 80 de ani de la moartea omului politic Ion INCULEŢ (5 apr. 
1884, Răzeni – 19 nov. 1940, București), președintele Sfatului 
Ţării care a hotărât unirea Basarabiei cu România, scriitor, 
academician; 

- 65 de ani de la nașterea etnografei Varvara BUZILĂ (19 nov. 
1955, Orhei), secretar științific la Muzeul Național de 
Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău; 

20 

- Ziua Internaţională a Filosofiei (UNESCO); 

- Ziua Universală a drepturilor Copiilor (UNESCO); 

- Ziua Naţională împotriva Fumatului (a treia zi de joi a lunii); 

- 215 ani de la premiera singurei opere a lui Beethoven FIDELIO, 
Viena, 20 nov. 1805; 

- 110 ani de la moartea scriitorului rus rus Lev TOSTOI (Contele 
Lev Nicolaevici Tolstoi, 9 sept. 1828, Iasnaia Poliana – 20 nov. 
1910, Astapovo), cu o operă care a marcat dezvoltarea literaturii 
mondiale, prin romane precum Război și pace și Anna Karenina; 

21 

- Ziua Mondială a Salutului (World Hello Day); 

- Ziua Mondială a Televiziunii; 

- 140 de ani de la nașterea juristului Andrei RĂDULESCU (21 
nov./4 dec. 1880, Chiojdeanca, Jud. Prahova – 30 sept. 1959, 
București), președinte al Academiei Române între anii 1946 și 
1948; întemeietor al școlii de cercetare a dreptului românesc, 
președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție (1938-1940); 

- 140 de ani de la desemnarea prinţul Ferdinand de Hohenzollern, 
nepotul de frate al lui Carol I, ca prinţ moştenitor al coroanei 
României, 21 nov. 1880, printr-un act semnat la Sigmaringen; 

- 65 de ani de la nașterea poetului Aurel DUMITRAŞCU (21 nov. 
1955, Borca, jud. Neamț – 16 sept. 1990, București), autorul 
unor volume precum: Furtunile memoriei, Biblioteca din Nord; 
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22 

- Ziua Economiştilor (România); 

- 210 ani de la nașterea scriitorului Grigore ALEXANDRESCU 
(22 feb. 1810, 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 
1812, altele 1814; 

- 55 de ani de la moartea actorului Remus IONAŞCU (2 iul. 1905, 
Iaşi – 22 nov. 1965, Iaşi), cu un amplu repertoriu, mergând de 
la comicul-buf la nuanţele amare, interiorizate; a fost atras de 
cercetarea istorică şi a fost organizatorul entuziast al primului 
muzeu al Teatrului Naţional din Iaşi (1950), care funcţiona în 
foaierul instituţiei artistice ieşene. 

- 50 de ani de la moartea omului politicit francez, general, 
Charles de GAULLE (22 nov. 1890, Lille – 9 nov. 1970, 
Colombey-les-Deux-Églises), președinte al Franței (1958-1969); 

23 

- Ziua Economiştilor (România); 

- 310 ani de la instalare ca domn al Moldovei a lui Dimitrie 
Cantemir la Biserica „Sf. Neculai” din Iași, 23 nov. 1710, în 
prezenţa unui mare număr de boieri şi oameni simpli, unde 
trimisul sultanului a dat citire firmanului, iar Mitropolitul 
Ghedeon i-a urat noului domn viaţă lungă şi domnie pe măsură; 
domnia sa a durat până în luna iulie 1711; 

- 100 de ani de la nașterea scriitorului Paul CELAN 
(pseudonimul lui Paul Peisah Antschel, 23 nov. 1920, Cernăuți 
– 20 apr. 1970, Paris), poet, traducător și eseist de limba 
germană stabilit în Franța; 

- 95 de ani de la nașterea preotului Gheorghe CALCIU-
DUMITREASA (23 nov. 1925, Mahmudia, Tulcea, – 21 nov. 
2006, Washington, SUA), dizident anticomunist și luptător 
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pentru drepturile omului; 25 de ani de detenție în închisoare, 
printre care și cea pentru studenți de la Pitești; 

- 115 ani de la nașterea scriitorului Petru COMARNESCU 
(pseudonim, Anton Coman, 23 nov. 1905, Iași – 27 nov. 1970, 
București), critic, memorialist, jurnalist cultural, anglist, unul 
dintre fondatorii revistei interbelice „Criterion”; 

24 

- 100 de ani de la moartea poetului Alexandru M. MACEDONSKI 
(14 mart. 1854, București – 24 nov. 1920, București), prozator, 
dramaturg, șef de cenaclu literar, publicist; 

- 25 de ani de la moartea chirurgului Cicerone FILIMON (30 ian. 
1928, Popeşti, jud. Iaşi – 24 nov. 1995, Iaşi); și-a desfăşurat 
activitatea chirurgicală la Clinica a II-a Chirurgie-Urologie din 
Iaşi, iar cea didactică la Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Gr. T. Popa”. A publicat Curs de Urologie (1985), Utilizarea 
grefonului intestinal în urologie (1988). 

25 

- Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva 
Femeilor; 

- 305 ani de la începutul domniilor fanariote în Țara Românească 
prin instaurarea la domnie a lui Nicolae MAVROCORDAT (25 
nov. 1715); 

- 185 de ani de la nașterea 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; 

- 135 de ani de la moartea 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 
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(Epistolă către Voltaire); Notă, unele surse indică anul nașterii 
1810, altele 1812; 

- 70 de ani de la nașterea filologului Dan S. STOICA (25 nov. 
1950), filosof, profesor Universitatea Al. I. Cuza, inițiator și 
redactor şef al publicaţiei BIBLOS ; 

26 

- 310 ani de la ridicarea în rangul de logofăt a cronicarului 
Nicolae COSTIN (1660-1712) de către domnitorul Dimitrie 
Cantemir (Iași, 26 nov. 1710); 

- 310 ani de la recunoașterea rangului de spătar a lui Ion 
NECULCE (1672-1745) de către domnitorul Dimitrie Cantemir 
(Iași, 26 nov. 1710); 

- 155 de ani de la moartea poetului romantic polonez Adam 
MICKIEWICZ (24 dec. 1798, Zavosse – 25 nov. 1855, Istambul);  

- 80 de ani de la represiunea din închisoarea JILAVA, București; 
au fost împușcați de legionari, 64 de foști demnitari ai 
regimului carlist; 

27 

- 135 de ani de la nașterea scriitorului Liviu REBREANU (27 
nov. 1885, satul Târlişua, jud. Bistriţa-Năsăud – 1 sept. 1944, 
com. Valea Mare, jud. Argeş), academician, romancier, 
dramaturg ; 

- 125 de ani de la crearea Premiilor Nobel – de către Alfred 
Nobel (1833-1896), decernate în fiecare an la 10 decembrie, 
data decesului lui Alfred Nobel (27 nov. 1895); 

- 80 de ani de la moartea economistului Virgil MADGEARU (14 
dec. 1887, Galați – 27 nov. 1940, Snagov), sociolog, și politician, 
publicist la revista „Viața Românească”, teoreticianul curentului 
țărănist. A fost ales membru post-mortem al Academiei 
Române; 
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- 80 de ani de la moartea istoricului Nicolae IORGA (5 iun. 1871, 
Botoșani – 27 nov. 1940, Strejnic, jud. Prahova), critic literar, 
documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, 
ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar și 
academician; 

- 50 de ani de la moartea scriitorului Petru COMARNESCU 
(pseudonim Anton Coman, 23 nov. 1905, Iași – 27 nov. 1970, 
București) critic, memorialist, jurnalist cultura, anglist, unul 
dintre fondatorii revistei interbelice „Criterion”; 

28 

- Ziua Bucovinei; 

- Ziua Națională a Republicii ALBANIA; 

- 200 de ani de la nașterea filosofului şi omului politic german 
Friedrich ENGELS (28 nov. 1820, Barmen – 5 aug. 1895, 
Londra), întemeietor, împreună cu Karl Marx, al „socialismului 
ştiinţific”; a elaborat, în 1848, împreună cu acesta, Manifestul 
Partidului Comunist, programul mişcării comuniste; 

- 150 de ani de la nașterea inventatorului Nicolae VASILESCU-
KARPEN (28 nov. 1870, Craiova – 2 mart. 1964, București), 
inginer, fizician, membru al Academiei și al al „Société française 
des électriciens”, inventatorul celebrei „pile Karpen”, care 
funcționează folosind căldura din mediul ambiant; 

- 105 ani de la moartea matematicianului Nicolae CULIANU (29 
aug. 1832, Iaşi – 28 nov. 1915, Iaşi), titularul catedrei de 
astronomie și geodezie a Universității ieșene, unul dintre 
întemeietorii Observatorului Astronomic din Iași; 

- 50 de ani de la moartea scriitorului american Richard WRIGHT 
(4 sept. 1908, Roxie, Mississippi – 28 nov. 1960, Paris), 
romancier cu volume legate de teme rasiale precum: Fiul 
autohton și Băiatul Negru; 

- 20 de ani de la moartea inginerului agronom Ioan VIERU (13 
feb. 1933, Pomârla, jud. Botoşani – 28 nov. 2000, Iaşi), profesor 
la Universitatea Agronomică şi de Medicină Veterinară „Ion 
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Ionescu de la Brad” din Iaşi, la disciplina de Topografie. A fost 
coautor la cursul de Topografie şi Desen Tehnic, membru al 
Societăţii de Ştiinţa Solului din România; 

29 

- Ziua Infanteriei Marine Române; 

- Ziua Internaţională de Solidaritate cu Poporul Palestinian; 

- 140 de ani de la nașterea scriitorului N. D. COCEA (29 nov. 
1880, Bârlad – 1 feb. 1949, Sighișoara), publicist, memorialist, 
om politic de stânga; 

- 95 de ani de la moartea inginerului american Eugene POLLEY 
(29 nov. 1915, Chicago – 20 mai 2012, Chicago), inventatorul 
primei telecomenzi fără fir pentru televizoare, comercializată 
din 1955; 

30 

- (†) Ziua Sfântului Andrei;  

- Ziua Românilor de Pretutindeni; 

- Ziua Naţională a SCOŢIEI, parte a Regatului Unit al Marii 
Britanii şi Irlandei de Nord; 

- 160 de ani de la nașterea publicistului Vasile G. MORŢUN (30 
nov. 1860, Roman, jud. Neamţ – 30 iul. 1919, Broşteni, jud. 
Neamţ), om politic; a condus direcţia literară a „Contempora-
nului” şi a înfiinţat gazetele socialiste „Revista social” (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; 

- 110 ani de la moartea scriitorului american Mark TWAIN (30 
nov. 1835, Florida – 21 apr. 1910, Redding), umorist, autorul 
popularelor romane Aventurile lui Tom Sawyer, Prinț și cerșetor, 
Aventurile lui Huckleberry Finn și Un yankeu la curtea regelui 
Arthur; 
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- 90 de ani de la nașterea scriitorului și traducătorului Andrei 
BANTAŞ (30 nov. 1930, Iaşi – 17 ian. 1997, Bucureşti); 

- 85 de ani de la moartea poetului portughez Fernando PESSOA 
(Fernando António Nogueira Pessoa, 13 iun. 1888, Lisabona – 30 
nov. 1935, Lisabona), reprezentant al modernismului lusitan; 

- 120 de ani de la moartea 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) și romane 
(Portretul lui Dorian Gray  - The Picture of Dorian Gray);  

- 30 de ani de la moartea 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; 
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DECEMBRIE 

1 

- Ziua Naţională a României; 

- Ziua Mondială de Luptă împotriva maladiei SIDA; 

- 155 de ani de la intrarea în vigoare a CODULUI CIVIL, 
promulgat de către Al. I. CUZA, alcătuit după modelul Codului 
napoleonian şi al Codului civil italian, dar păstrând şi unele 
prevederi ale vechiului drept românesc (1 dec. 1865); 

- 145 de ani de la publicarea, de către Ion Creangă, în revista 
„Convorbiri literare”, a poveștii Capra cu trei iezi (1 dec. 1875); 

- 140 de ani de la nașterea matematicienei Vera MYLLER-
LEBEDEV (1 dec. 1880, Sankt Petersburg, Rusia – 12 dec. 1970, 
Iaşi), prima femeie profesor universitar din România; alături de 
soţul său, Alexandru Myller (1879-1965), a participat la 
întemeierea şi consolidarea Seminarului Matematic al 
Universităţii ieşene, cercetătoare cu lucrări originale în 
domeniul Teoriei numerelor şi al Teoriei funcţiilor de o 
variabilă complexă; 

- 90 de ani de la moartea chirurgului Constantin Dimitrescu 
SEVEREANU (4 mai 1840, Turnu Severin – 1 dec. 1930, 
București), profesor la Universitatea de medicină din București, 
unde a pus bazele chirugiei moderne; 

- 60 de ani de la moartea compozitorului de muzică ușoară Ion 
VASILESCU (4 nov. 1903, București – 1 dec. 1960, București), 
profesor și dirijor; 

- 40 de ani de la moartea istoricului Constantin TURCU (26 feb. 
1903, Buhalniţa, jud. Neamţ – 1 dec. 1980, Iaşi), membru al 
Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filologice din România, subdi-
rector al Arhivelor Statului din Iaşi, în perioada 1942-1963; 

- 20 de ani de la moartea publicistului Florin Gabriel MĂRCULESCU 
(5 aug. 1940, București – 1 dec. 2000, București), membru 
fondator al Grupului pentru Dialog Social şi al Alianţei Civice; 
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2 

- Ziua Internaţională pentru Abolirea Sclaviei; 

- 215 ani de la victoria Armatei lui Napoleon în Bătălia de la 
AUSTERLITZ, împotriva armatei ruso-austriece, comandată de 
țarul Alexandru I, 2 dec. 1805, moment de ascensiune europea-
nă a puterii franceze; 

- 175 de ani de la înființarea, la Paris, pe 2 dec. 1845, a „Societății 
Studenților Români”, în frunte cu Ion Ghica, C.A. Rosetti și 
Scarlat Vârnav, viitorii revoluționari pașoptiști; 

- 105 ani de la publicarea, de către Albert EINSTEIN a Teoriei 
relativității generalizate, 2 dec. 1915; 

- 85 de ani de la nașterea poetului Nicolae LABIȘ (2 dec. 1935, 
Mălini, jud. Suceava – 22 dec. 1956, București), promotorul 
unei noi viziuni poetice, supranumit „buzduganul unei 
generații”, precursorul noii generații de poeți din anii ’60; 
debutează cu volumul Primele iubiri în 1956, pregătind Lupta 
cu inerția, volum apărut postum, în 1958, cea mai cunoscută și 
studiată poezie fiind Moartea căprioarei; 

- 70 de ani de la moartea pianistului Dinu (Constantin) 
LIPATTI (19 mart. 1917, București – 2 dec. 1950, Geneva), 
compozitor; 

- 5 ani de la moartea scriitorului Dorin SPINEANU (21 oct. 1954, 
Timişoara – 2 dec. 2015, Iaşi), redactor al revistei „Timpul”, 
autor al volumelor Zile sălbatice, Răfuială în oraş, Nataşa blues, 
Iulia; 

3 

- Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi; 

- 160 de ani de la încheierea Convenţiei telegrafice între 
Principatele Unite ale Moldovei şi Valahiei cu Rusia, prima 
convenţie internaţională a noului stat (3/15 dec. 1860); 
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- 100 de ani de la înființarea Curții Permanente de Justiție 
Internațională cu sediul la Haga, prin semnarea Protocolului 
de constituire la 3 dec. 1920, la Geneva;  

- 95 de ani de la moartea 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; 

- 30 de ani de la înfiinţarea Universității „Mihail Kogălniceanu” 
din Iaşi, în cadrul Fundaţiei de cultură şi ştiinţă „Moldova”, 
prima universitate particulară din Moldova, 3 dec. 1990, 
funcţionând cu: Facultatea de Drept, Facultatea de Istorie-
Geografie şi Facultatea de Relaţii internaţionale şi studii 
europene, primul rector fiind prof. dr. Mihail Voicu; 

4 

- 145 de ani de la nașterea poetului austriac Rainer Maria 
RILKE (4 dec. 1875, Praga – 29 dec. 1926, Montreux, Elveția), 
autorul unor importante volume precum Cartea orelor, Sonete 
către Orfeu etc.; 

- 130 de ani de la nașterea medicului Marius NASTA (4 dec. 
1890, Bucureşti – 5 apr. 1965, Bucureşti), imunolog, acade-
mician; a condus Institutul „Dr. I. Cantacuzino” și a fondat 
Institutul de Ftiziologie din București, care azi îi poartă numele; 

- 80 de ani de la semnarea, la Berlin, a „Protocolului asupra 
colaborării româno-germane la realizarea unui plan de 10 
ani pentru refacerea economiei românești”, unul dintre 
principalele instrumente pentru pătrunderea capitalurilor 
germane în industria românească; România devenea un 
important furnizor de materii prime și cel mai mare furnizor de 
produse agricole al celui de-al treilea Reich (4 dec. 1940); 

- 50 de ani de la moartea muzicianului Antonin CIOLAN (1 ian. 
1883, Iași – 4 dec. 1970, Cluj-Napoca), dirijor şi professor; a 
condus formaţiile „Societăţii musicale” şi Orchestrei simfonice 
„George Enescu” din Iaşi, a contribuit la înfiinţarea Filarmonicii 
„Moldova” (1942) din Iaşi, profesor de cor şi orchestră la 
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Conservatorul din Iaşi; după 1948 s-a mutat la Cluj, unde a 
ocupat funcţiile de profesor la Institutul de artă şi director al 
Filarmonicii de Stat, pe care a înfiinţat-o, distins cu titlurile de 
Maestru emerit al artei, Profesor emerit şi Artist al poporului; 

5 

- Ziua Internaţională a Voluntarilor în Slujba Dezvoltării; 

- Ziua Mondială a Solului; 

- 195 de ani de la moartea bibliotecarului şi bibliografului 
francez Antoine Alexandre BARBIER (11 ian. 1765, 
Coulomiers – 5 dec. 1825, Paris); 

- 150 de ani de la moartea scriitorulu francez Alexandre 
DUMAS tatăl (24 iul. 1802, Villers-Cotterêts, Aisne – 5 dec. 
1870, Puys, Seine-Maritime), autor de romane istorice de 
aventuri precum: Cei trei mușchetari, După douăzeci de ani, 
Masca de fier, Regina Margot, Contele de Monte-Cristo, prin care 
a devenit unul dintre cei mai populari scriitori; 

- 150 de ani de la nașterea generalului Stan POETAȘ (5 dec. 
1870, Ulmu, jud. Brăila – 8 ian. 1919, Soroca, Republica 
Moldova), creditat pentru multe victorii din Primul Război 
Mondial; 

- 150 de ani de la nașterea muzicianului ceh Vitĕzslav NOVÁK 
(5 dec. 1870, Kamenice – 18 iul. 1949, Skutec), compozitor şi 
profesor; 

- 105 ani de la apariția, la Craiova, la 5 dec. 1905, a revistei 
literare „RAMURI”, din iniţiativa lui C. Făgeţel-Şaban şi D. 
Tomescu (între 1.I.1915-15.VII.1917 a apărut sub titlul „Drum 
drept”, sub conducerea lui Nicolae Iorga); din 1 aug. 1964 apare 
lunar, la Craiova, o nouă serie, sub egida Uniunii Scriitorilor din 
România; 

- 80 de ani de la nașterea scriitoarei Livia COTORCEA (5 dec. 
1940, Drânceni, jud. Vaslui), traducătoare, membră a Uniunii 
Scriitorilor din România filiala Iași, profesor, şefa Catedrei de 
slavistică „Petru Caraman” de la Universitatea ieşeană, membră 
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în Comisia internaţională de poetică şi stilistică de pe lângă 
Asociaţia internaţională a slaviştilor, redactor şef al publicaţiei 
Studii de slavistică, membră a Societăţii Filologice din România 
și a Societăţii internaţionale a slaviştilor;  

- 65 de ani de la nașterea poetului postmodern Dumitru 
GĂLEȘANU (5 dec. 1955, comuna Tia Mare, sat Potlogeni, jud. 
Olt) ; 

- 45 de ani de la moartea chimistei Raluca RIPAN (27 iun. 1894, 
Iaşi – 5 dec. 1975, Cluj-Napoca), prima femeie membru al 
Academiei Române, 2 nov. 1948, decan al Facultăţii de Ştiinţe şi 
rector al Universităţii din Cluj, director al Institutului de chimie al 
Academiei 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; 

6 

- (†)Sărbătoarea Sf. Ierarh Nicolae, calendarul creștin ortodox, 
romano și greco catholic; 

- Ziua Naţională a Republicii FINLANDA; 

- 185 de ani de la naşterea medicului Nicolae KALINDERU (6 
dec. 1835, Bucureşti – 16 apr. 1902, Ciulniţa, jud. Argeş), 
internist, membru al Academiei Române și al Academiei de 
Medicină din Paris, autorul primului tratat de medicină internă 
din literatura medicală românească, intitulat Lecţiuni de clinică 
medicală (1892); 

- 70 de ani de la nașterea matematicianului Gheorghe PĂUN (6 
dec. 1950, Cicănești, Argeș), informatician, scriitor și animator 
cultural român, membru al Academiei și al Uniunii Scriitorilor; 

- 45 de ani de la moartea scriitorului Dinu PILLAT (19 nov. 
1921, București dec. 1975, București), critic şi istoric literar, 
arestat de regimul comunist în 1959, alături de Constantin 
Noica şi de un grup important de intelectuali, printre care 
Alexandru Paleologu, Arșavir Acterian, Nicolae Steinhardt 
(grupul Noica-Pillat); 
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- 30 de ani de la moartea geografului Constantin MARTINIUC 
(10 iun. 1915, Ciudeiu, jud. Storojineţ – 6 dec. 1990, Iaşi), 
profesor şi cercetător de prestigiu, la Universitatea „Al. I. Cuza” 
din Iaşi timp de peste 40 de ani, cu cercetări şi caracterizări ale 
proceselor de versant și preocupări pentru regionarea 
geomorfologică; 

- 20 de ani de la moartea scriitorului argentinian Enrique 
Anderson IMBERT (12 feb. 1910, Cordoba – 6 dec. 2000, 
Buenos Aires), critic şi istoric literar, reprezentant al literaturii 
fantastico-magice; 

7 

- Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile; 

- 380 de ani de la înființarea Bibliotecii Academiei Vasiliene, 
de pe lângă Biserica Trei Ierarhi din Iaşi, fondată de domnitorul 
Vasile Lupu (7 dec. 1640), precursoarea actualei Biblioteci 
Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, după ce în anul 1860, 
când Academia Mihăileană se transformă în Universitatea 
Mihăileană, biblioteca, numită Bibliotecă Centrală, primea 
rangul de bibliotecă naţională; 

- 85 de ani de la nașterea scriitorului Sorin TITEL (7 dec. 1935, 
Margina, județul Timiș – 17 ian. 1985, București), eseist, 
romancier, autor al volumelor Copacul, Femeie, iată fiul tău,   
Mi-am amintit de zapadă; 

- 60 de ani de la moartea pianistei Clara HASKIL (7 ian. 1895, 
București – 7 dec. 1960, Bruxelles), cu un renume european 
pentru interpretarea repertoriului clasic și romantic, stabilită 
în Franța; anual se desfășoară la Vevey, Elveția, unul dintre cele 
mai mari concursuri de pian din lume, Concursul International 
de Pian „Clara Haskil”; 

- 35 de ani de la moartea scriitorului englez Robert (Ranke) 
GRAVES (24 iul. 1895, Wimbledon – 7 dec. 1985, Deia, Spania), 
poet, romancier şi critic; 
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8 

- Ziua Constituţiei României; 

- 2085 de ani de la nașterea scriitorului latin HORATIU (Quintus 
Horatius Flaccus, 8 dec. 65 î.Hr., Venosa – 27 nov. 8 î.Hr., 
Roma), unul dintre cei mai importanți poeți romani din 
„perioada de aur” a literaturii romane, „Secolul lui Augustus”; 

- 100 de ani de la primul atentat terorist comunist din România, 
o bombă în Senat, soldat cu moartea mai multor demnitari de 
rang înalt, 8 dec. 1920; 

- 95 de ani de la înființarea Institutul de Statistică Generală din 
România (8 dec.1925); 

- 30 de ani de la moartea dramaturgului polonez Tadeusz 
KANTOR (6 apr. 1915, Wielopole – 8 dec. 1990, Cracovia), 
regizor de teatru, actor; 

9 

- Ziua Internaţională împotriva Corupţiei; 

- 55 de ani de la intrarea în exploatare a primul tren electric al 
CFR-ului, care a circulat între Predeal și Brașov (9 dec. 1965); 

- 50 de ani de la moartea matematicienei Vera MYLLER-
LEBEDEV (1 dec. 1880, Sankt Petersburg, Rusia – 12 dec. 1970, 
Iaşi), prima femeie profesor universitar din România; alături de 
soţul său, Alexandru Myller (1879-1965), a participat la 
întemeierea şi consolidarea Seminarului Matematic al 
Universităţii ieşene, cercetătoare cu lucrări originale în 
domeniul Teoriei numerelor şi al Teoriei funcţiilor de o 
variabilă complexă; 

- 25 de ani de la moartea sculptorului Constantin POPOVICI     
(1 feb. 1938, Iași – 9 dec. 1995, Bucureşti), membru al Uniunii 
Artiştilor Plastici din România; 
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10 

- Ziua Internaţională a Drepturilor Omului; 

- Ceremonia anuală de înmânare a Premiilor Nobel; 

- 190 de ani de la nașterea poetei americane Emily Elizabeth 
DICKINSON (10 dec, 1830, Amherst, Massachusetts – 15 mai 
1886, Amherst, Massachusetts); 

- 175 de ani de la patentarea primei anvelope pneumatice, creată 
de inginerul britanic Robert Thompson, 10 dec. 1845; 

- 120 de ani de la naşterea regizorului Ion SAVA (10 dec. 1900, 
Focşani, jud. Vrancea – 26 oct. 1947, Bucureşti), dramaturg şi 
Pictor; îşi începe activitatea de regizor la Teatrul Naţional Iași 
în 1930, unde are realizări remarcabile în spectacole de teatru 
şi operetă, după care cunoaște succesul la București; 

- 120 ani de la apariția, la Bucureşti, la 10 dec. 1900, a revistei 
„ROMÂNIA ILUSTRATĂ”; 

- 85 de ani de la proclamarea lui George Enescu drept „cetățean 
de onoare” al Bucureștiului, 10 dec.1935; 

11 

- Ziua Internaţională a Tangoului; 

- Ziua Internaţională a Muntelui; 

- 210 ani de la naşterea scriitorului romantic francez Alfred DE 
MUSSET (11 dec. 1810, Paris – 2 mai 1857, Paris), dramaturg; 

- 185 de ani de la prezentarea, pe scena Teatrului „Momulo” din 
București, pe 11 dec. 1835, a primului vodevil românesc 
Triumful amorului, în adaptarea muzicală a lui Ioan Andrei 
Wachmann; 

- 130 de ani de la nașterea muzicianului argentinian Carlos 
GARDEL (Charles Romuald Gardés, 11 dec. 1890, Toulouse, 
Franța – 24 iun. 1935, Medellín, Columbia), considerat „regele 
tangoului”, pe care l-a lansat în Argentina, la Buenos Aires, la 
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sfârşitul secolului al XIX-lea, și l-a răspândit la Paris, Londra, 
Roma, Berlin şi New York; 

- 120 de ani de la moartea juristului Scarlat PASTIA (24 sept. 
1827, Nicoreşti, jud. Galaţi – 11 dec. 1900, Iaşi), primar al 
Iașului şi filantrop; a donat proprietatea sa din dealul 
Tătăraşilor pentru primul cimitir comunitar Eternitatea, 
deschis la 1 sept. 1876; 

- 55 de ani de la moartea pictorului Neculai POPOVICI-LESPEZI 
(2 febr. 1885, Lespezi, jud. Iaşi – 11 dec. 1965, Iași), profesor la 
Liceul Național, renumit pentru peisajele sale din jurul Iașului; 

12 

- 160 de ani de la moartea muzicianului Barbu LĂUTARUL 
(Vasile Barbu, 17 dec. 1780, Iaşi – 12 dec. 1860, Iaşi), cântăreț 
din voce, cobzar și violinist; Notă: unele surse indică decesul în 
1861; 

- 120 de ani de la naşterea medicului urolog Oscar FRANCHE 
(12 dec. 1900, Şuşani, jud. Vâlcea – 10 oct. 1988, Bucureşti), 
fondator al şcolii de urologie în centrul universitar din Iaşi, 
profesor la Facultatea de Medicină din 1942 până în 1969; a 
condus Clinica a II-a Chirurgicală, director al Spitalului 
„Caritatea” (1947-1950), al Spitalului „C. I. Parhon” (1950-
1953), rector al Institutului de Medicină şi Farmacie din Iaşi 
(1954-1967); 

- 105 ani de la nașterea cântărețului și actorului american 
Francis „Frank” SINATRA (12 dec. 1915, New Jersey – 14 mai 
1998, Los Angeles); 

- 95 de ani de la anunțul principelui Carol al II-lea, de a renunța 
la toate drepturile şi prerogativele ce-i reveneau în calitate de 
moştenitor al Coroanei României, precum şi succesiunea 
tronului în favoarea fiului său, Mihai, hotărându-se să rămână 
în străinătate sub numele de Carol Caraiman (12 dec. 1925); 

- 35 de ani de la moartea economistului Neculai DAVIDEANU  
(6 dec. 1928, Dersca, jud. Botoşani – 12 dec. 1985, Iaşi), 
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coordonatorul volumului Organizarea şi planificarea întreprin-
derilor agricole; 

- 30 de ani de la moartea geografulului Vasile BĂCĂUANU (13 
nov. 1926, Ştefăneşti, jud. Botoşani – 12 dec. 1990, Iaşi), 
profesor la Facultatea de Biologie-Geografie a Universităţii din 
Iaşi, în perioada 1951-1990, în domeniul Geomorfologiei; a 
colaborat la realizarea volumelor Judeţul Iaşi (1972), Dicţionar 
geografic (1974), Geografia municipiului Iaşi (1987); 

13 

- Ziua Tipografilor (România); 

- Ziua Etniei Tătare (România); 

- 120 de ani de la nașterea muzicianului Ionel PERLEA (13 dec. 
1900, Ograda jud. Ialonița – 29 iun. 1970, New York), dirijor şi 
compositor; a dirijat de la pupitru celor mai importante 
orhestre de operă ale lumii; 

- 65 de ani de la moartea fizicianului Alexandru PROCA (16 oct. 
1897, București – 13 dec. 1955, Paris), autorul teoriei mezonice 
a forțelor nucleare și ecuațiile ce îi poartă numele, ecuațiile 
Proca; 

- 95 de ani de la nașterea sculptorului Ovidiu MAITEC (13 dec. 
1925, Arad – 18 mart. 2007, Paris), artist cu recunoaștere 
internațională, profesor universitar și membru al Academiei; 

14 

- 150 de ani de la nașterea 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); 

- 110 ani de la primul zbor experimental din lume al unui avion 
cu reacţie, inventat şi pilotat de Henri COANDĂ, 14 dec. 1910, 
în cadrul Salonului aeronautic de la Paris; Notă: unele surse 
indică 16 dec.;  
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- 85 de ani de la naşterea scriitorului N.V. TURCU (14 dec. 1935, 
Pufeşti, jud. Vrancea – 2 nov. 1987, Iaşi), conferenţiar la 
Universitate şi la Institutul Politehnic Iaşi; coordonează revista 
„Viaţa Politehnicii”, publică volumele Elemente umaniste în 
gândirea filosofică românească de la Olahus la Bălcescu, 
Perturbaţii, Iarba verde de acasă, Soarele; 

- 65 de ani de la primirea Republicii Populare Române, pe 14 
dec. 1955, ca membră a Organizației Națiunilor Unite (ONU); 

- 30 de ani de la moartea scriitorului elveţian Friedrich 
DÜRRENMATT (5 ian. 1921, Konolfingen – 14 dec. 1990, 
Neuchâtel), prozator; ca dramaturg a preferat comedia, 
considerând-o „unica formă dramatică ce mai poate exprima 
azi tragicul”; 

- 20 de ani de la moartea economistului Nicolae N. 
CONSTANTINESCU (27 mart. 1920, București – 14 dec. 2000, 
București), academician; 

15 

- Ziua Internaţională a ceaiului; 

- 345 de ani de la moartea pictorului olandez Johannes 
VERMEER (31 oct. 1632, Delft 15 dec. 1675, Delft) repre-
zentant de prim ordin a vârstei de aur a barocului olandez; 

- 165 de ani de la înființarea, la Iași, la 15 dec. 1855, a Şcolii 
Normale „Vasile Lupu”, derivată din Gimnaziul Vasilian, de la 
Trei Ierarhi, ca Şcoală preparandală; 

- 50 de ani de la primele date trimise de pe suprafața planetei 
Venus, de către sonda spațială sovietică „Venera 7”, pe 15 dec. 
1970; 

- 35 de ani de la moartea chimistei Ortansa PETROVANU (30 
ian. 1931, Iaşi – 15 dec. 1985, Iaşi), cercetătoare, specialistă în 
chimie organică, profesoară la Facultatea de Chimie a 
Universităţii  „Al. I. Cuza”; 
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16 

- 250 de ani de la nașterea muzicianului german Ludwig van 
BEETHOVEN (16 dec. 1770, Bonn – 26 mart. 1827, Viena); 
compozitor german, recunoscut ca unul dintre cei mai mari 
compozitori din istoria muzicii; Beethoven este considerat un 
compozitor de tranziţie între perioadele clasică şi romantică 
ale muzicii (notă: unele surse indică 17 dec. data botezului său) 

- 245 de ani de la nașterea scriitoarei romantice engleze Jane 
AUSTEN (16 dec. 1775, Steventon, Hampshire, Anglia – 18 iul. 
1817, Winchester, Anglia), cunoscută pentru romanul Mândrie 
și prejudecată; 

- 160 de ani de la nașterea generalului Ioan DRAGALINA (16 
dec. 1860, Caransebeș – 9 nov. 1916, în luptele din Valea Jiului); 

- 115 ani de la nașterea 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; 

- 100 de ani de la căsătoria lui Lucian BLAGA cu Cornelia 
Brediceanu la 16 dec. 1920, la Cluj, căreia i-a dedicat volumul 
său de debut, din 1919, Poemele Luminii; 

- 100 de ani de la deschiderea primei Şcoli de ucenici C.F.R. din 
Paşcani care pregătea personal muncitor atât pentru Atelierele 
C.F.R. din localitate, cât şi pentru alte unităţi ceferiste din 
Moldova, 16 dec. 1920; 

- 45 de ani de la moartea medicului Eugen ABUREL (23 ian. 
1899, Galaţi – 16 dec. 1975, Bucureşti), profesor la Facultatea 
de Medicină din Iaşi, între anii 1921 și 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, 
membru corespondent al Academiei de Medicină din Paris şi 
membru al Societăţii franceze de ginecologie; 
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17 

- 240 de ani de la nașterea muzicianului Barbu LĂUTARUL 
(Vasile Barbu, 17 dec. 1780, Iaşi – 12 dec. 1860, Iaşi), cântăreț 
din voce, cobzar și violinist; Notă: unele surse indică decesul în 
1861; 

- 150 de ani de la nașterea scriitorului Ioan A. BASSARABESCU 
(17 dec. 1870, Giurgiu – 29 mart. 1952, Ploiești), membru din 
primul comitet al Societăţii Scriitorilor Români şi al Academiei 
Române din 1909, autorul volumelor de proză Vulturii, Un om 
în toată firea;  

- 130 de ani de la înființarea, la București, a „Ligii pentru 
unitatea culturală a tuturor românilor”, 17 dec. 1890, care 
va duce o bogată activitate culturală și politică pentru întărirea 
unității românilor din România cu cei din Transilvania și din 
alte teritorii; 

- 115 ani de la nașterea scriitorului Vasile LOVINESCU (17 dec. 
1905, Fălticeni – 14 aug. 1984, Fălticeni), filosof esoteric, 
autorul unor lucrări de hermeneutică a gândirii simbolice şi 
analogice de referinţă precum: Al patrulea hagialâc, Creangă și 
Creanga de aur, Monarhul ascuns, discipol al filosofului francez 
René Guénon; 

- 115 ani de la nașterea istoricului Dionisie Mihail PIPPIDI 
(17/30 dec. 1905, Craiova – 19 iul. 1993, București), arheolog, 
epigrafist, șef de săpături pe șantierul de la Histria, 
academician;  

- 55 de ani de la moartea scriitorului A. G. VAIDA (30 ian. 1910, 
Iaşi – 17 dec. 1965, Bucureşti), prozator, membru al Uniunii 
Scriitorilor din România, autorul romanelor Scântei în beznă, 
Clocote, Procesul, Povestiri din anii grei, Povestea unei mame şi 
nuvelelor: Soarele din anii grei, Anii mâniei, Eşecul bandeiV5 ; 

- 35 de ani de la moartea esteticianului Liviu RUSU (9 sept. 
1901, Sărmașu, jud. Mureș – 17 dec. 1985, Cluj), psiholog, critic, 
istoric literar şi profesor la Universitatea Cluj, autorul unor 
lucrări fundamentale: Principiile de bază ale psihologiei 
aplicate, Problema orientării profesionale, Estetica poeziei lirice, 
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Logica frumosului, Viziunea lumii în poezia noastră poulară. De 
la resemnare la acţiunea creatoare, De la Eminescu la Lucian 
Blaga şi alte studii literare şi estetice; 

18 

- Ziua Minorităţilor Naţionale (România); 

- 105 ani de la naşterea scriitorului Vintilă HORIA (Vintilă 
Caftangioglu, 18 dec. 1915, Segarcea – 4 apr. 1992, Collado 
Villalba, Spania), diplomat, eseist, filozof, jurnalist, Premiul Prix 
Goncourt, 1960 pentru romanul Dumnezeu s-a născut în exil; 

- 20 de ani de la moartea istoriculului Iuliu CIUBOTARU (20 iul. 
1930, Drăguşeni, jud. Botoşani – 18 dec. 2000, Iaşi), cercetător 
în cadrul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” 
Iaşi, în perioada 1953-1990, interesat de domeniul istoriei 
agrare a Moldovei, de corespondenţa lui Grigore Alexandru 
Ghica dintre anii 1849 și 1856 şi cercetări privind 
meşteşugurile, industria şi comerţul în Moldova în perioada 
modernă; 

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

19 

- 150 de ani de la naşterea inginerului electrotehnic Laurenţiu 
TEODOREANU (19 dec. 1870, Iaşi – 1943, Bucureşti), primul 
director al Uzinei electrice a oraşului Iaşi, în perioada 1898-
1907; a intrat în literatură datorită scriitorului Ionel 
Teodoreanu, care l-a imortalizat în rolul de Herr Director din 
romanul La Medeleni (1925); 

- 135 de ani de la naşterea teologului Ioan Gh. SAVIN (19 dec. 
1885, Jorăşti, jud. Galaţi – 22 feb. 1973, Bucureşti), preot, 
profesor și publicist la Iaşi, Chişinău şi Bucureşti; prin el, 
teologia fundamentală s-a definit ca disciplină de sine 
stătătoare în teologia ortodoxă română, deţinut politic în 
închisorile comuniste, autorul volumelor Dovezile raţionale 
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pentru existenţa Lui Dumnezeu, Curs de Apologetică, Fiinţa şi 
originea religiei, Cultură şi religie;  

- 100 de ani de la inaugurarea Școlii militare de ofițeri activi de 
infanterie, la Sibiu, 19 dec. 1920, în prezent Academia Forțelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu”; 

- 20 de ani de la moartea economistului Neculai CLIPA (28 apr. 
1950, Râşca, jud. Suceava – 19 dec. 2000, Iaşi), profesor la 
Catedra de Economie politică a Universităţii din Iaşi, prodecan 
al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Iaşi; 

20 

- 95 de ani de la inaugurarea Palatului de Cultură Ceferist din 
Iaşi, edificiul aflat pe strada Râpa Galbenă, nr. 12, pe 20 dec. 
1925, noul sediu al Casei de cetire şi sfat „A. D. Xenopol”, 
înfiinţată în anul 1920, devenită ulterior: Casa culturală şi 
sportivă C.F.R.; Căminul cultural C.F.R.; Ateneul ceferist (1951); 
Clubul salariaţilor C.F.R. (1951-1962); Clubul C.F.R. (1962-
1991). Din 1991 a revenit la denumirea Clubul Salariaţilor 
C.F.R; 

- 80 de ani de la nașterea scriitoarei Maria MĂNUCĂ (20 dec. 
1940, Bucureşti), medic, poetă, membră a Uniunii Scriitorilor 
din România filiala Iași, autoarea unor volume precum: După 
vernisaj, cuarele vulnerabile, Orizontul continuu, Joc cu 
aşteptarea,, Venezia profundis, pictoriță, membră a Uniunii 
Artiştilor Plastici din România (din 1997), cu numeroase 
expoziţii personale în ţară şi în străinătate; 

- 70 de ani de la naşterea poetului Ioan FLORA (20 dec. 1950, 
Satul Nou, jud. Pancevo, Banatul Sârbesc – 3 febr. 2005, 
București), autorul unor volume de versuri precum: Valsuri, 
Iedera, Fișe poetice, Terapia muncii,Starea de fapt; 

- 30 de ani de la moartea agronomului Ernest MERLESCU (9 oct. 
1931, Iaşi – 20 dec. 1990, Iaşi), specialist în domeniul Pedolo-
giei, profesor la Facultatea de Agronomie a Institutului 
Agronomic „Ion Ionescu de la Brad”; 
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21 

- Solstiţiul de iarnă; 

- 645 de ani de la moartea scriitorului italian Giovanni 
BOCCACCIO (16 iun. 1313 – 21 dec. 1375, Florența), poet și 
umanist Italian; povestirile sale reunite în Il Decamerone 
(Decameronul, 1470) au influențat dezvoltarea literaturii 
italiene și au creat modelul literar de nuvelă; 

- 215 ani de la moartea poetului portughez Manuel Maria de 
Bardosa du BOCAGE (15 sept. 1765, Setúbal – 21 dec.1805, 
Lisabona), reprezentant al neoclasicismului portughez.  

- 100 de ani de la nașterea antropologului francez Georges 
BALANDIER (21 dec. 1920, Aillevillers-et-Lyaumont – 5 oct. 
2016, Paris), sociolog, etnolog, cercetător în zona africană și 
profesor la Sorbona; 

- 90 de ani de la moartea economistului Vintilă I.C. BRĂTIANU 
(3 sept. 1867, Florica, jud. Argeş – 21 dec. 1930, Mihăieşti, jud. 
Vâlcea), om politic liberal, prim-ministru al României şi 
preşedinte al Partidului Naţional Liberal, membru al 
Academiei; a formulat principiul economic liberal „prin noi 
înşine”; 

- 85 de ani de la nașterea actriței de teatru și film Stela 
POPESCU (21 dec. 1935, Orhei – 23 nov. 2017, București); a 
realizat cupluri celebre cu Ștefan Bănică și Alexandru Arșinel; 

- 80 de ani de la moartea scriitorului american Francis Scott 
FITZGERALD (24 sept. 1896, Saint Paul, Minnesota – 21 dec. 
1940, Los Angeles), celebru pentru romane sale Dincoace de 
Paradis, Cei frumoși și blestemați, Marele Gatsby, Blândețea 
nopții; 

22 

- 175 de ani de la premiera comediei lui Vasile Alecsandri Iaşii în 
carnaval sau Un complot în vis, scriere dramatică ancorată în 
realitatea vremii (22 dec. 1845) la Teatrul Național din Iași; 
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- 95 de ani de la nașterea biologul Octavian RAIANU (22 dec. 
1925, Murgeni, jud. Vaslui – 18 oct. 1991, Iaşi), profesor la 
Facultatea de Ştiinţe Naturale a Universităţii „Al. I. Cuza”, 
Catedra Fiziologia plantelor (1954-2000), specialist în biochip-
mia plantelor crescute pe diferite substraturi minerale, nutriţia 
minerală şi regimul de apă la plante etc. 

- 80 de ani de la naşterea actriţei de teatru și film Cristina 
DELEANU (22 dec. 1940, Ploiești), profesoară, scriitoare, 
autoarea unor volume precum: Și totuși actorul, Despre maeștri 
și extraordinarele lor vieți; 

- 45 de ani de la moartea artistului liric Victor POPOVICI         
(31 dec. 1920, Iacobeni-Vlădeni, jud. Iaşi – 22 dec. 1975, Iaşi); a 
evoluat pe scenele unor prestigioase instituţii muzicale din Iaşi, 
Bucureşti, Cluj şi Timişoara, de la rolul Adam din opereta 
Vânzătorul de păsări, de Zeller, cu care a debutat la Iaşi şi până 
la ultimul spectacol (21 mai 1975) cu Rodolfo din Boema de G. 
Puccini, a pus verva şi temperamentul în slujba unei voci calde, 
care erau dublate de un joc de scenă convingător prin forţa de 
transmitere; 

23 

- 230 de ani de la nașterea egiptologului francez Jean-François 
CHAMPOLLION (23 dec. 1790, Figeac – 4 mart. 1832, Paris), 
celebru pentru descifrarea hieroglifelor; 

- 100 de ani de la separarea administrativă a Irlandei de Nord 
(Ulster) de restul Irlandei, 23 dec. 1920, prin semnarea „Ireland 
Act”, Parlamentul s-a împărțit în două: unul la Dublin și celălalt 
la Belfast; 

- 70 de ani de la înființarea Filialei Iaşi a Uniunii Artiştilor 
Plastici din România, 23 dec. 1950; 

24  

- 120 de ani de la naşterea artistului plastic Ion Valentin 
ANESTIN (24 dec. 1900, București – 6 dec. 1963, București), 
grafician, pictor, sculptor, cronicar teatral şi de artă; 
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- 95 de ani de la nașterea actorului Tudorel POPA (24 dec. 1925, 
Iaşi – 24 mart. 1978, București), actor de teatru, de film și de 
televiziune, cu succes în distribuțiile pentru copii; a jucat la 
București, la Teatrul Municipal, Teatrul Constantin Nottara şi 
apoi la Teatrul Mic și în peste 20 de filme; 

- 60 de ani de la moartea inginerului metalurgist Traian 
NEGRESCU (3 ian. 1900, Craiova – 24 dec. 1960, București), 
membru al Academiei; 

- 55 de ani de la moartea actriței Eliza NICOLAU (1900 – 24 dec. 
1965, Iaşi), actriţă Teatrului a Naţionalului din Iaşi din 1928; a 
excelat în rolurile de comedie, fiind distribuită pentru vocea sa 
și capacitatea de a dansa, în toate operetele montate la Iaşi; 

25 

- (†)Crăciunul, Sărbătoarea Nașterii Domnului, calendarul 
creștin ortodox, romano și greco-catolic; 

- 85 de ani de la moartea scriitorulu francez Paul BOURGET (2 
sept. 1852 – 25 dec. 1935), membru al Academiei Franceze din 
1894; 

- 45 de ani de la moartea editorului francez Gaston GALLIMARD 
(18 ian. 1881, Paris – 25 dec. 1975, Neuilly-sur-Seine); a fondat 
La Nouvelle Revue Française în 1908, împreună cu André Gide 
și Jean Schlumberger, a contribuit la ascensiunea noului roman 
francez; 

26 

- 215 ani de la semnarea Tratatului de la PRESSBURG, de către 
Austria și Franța, pe 26 dec. 1805, în urma victoriei lui 
Napoleon în Bătălia de la Austerlitz, moment de ascensiune 
europeană a puterii franceze; 

- 85 de ani de la nașterea mezzo-sopranei Viorica CORTEZ (26 
dec. 1935, Iași); premiile internaționale obținute încă din 
studenția de la Conservatorul „George Enescu” din Iași i-au 
deschis marile scene modiale, stabilindu-se la Paris; 
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- 40 de ani de la moartea inginerului constructor Emanoil 
MUNTEANU-ADĂSCĂLIŢEI (25 feb. 1903, Odessa – 26 dec. 
1980, Iaşi), profesor la Facultatea de Construcţie a Politehnicii 
din Iaşi, din 1949 până în 1968, unde a organizat disciplina de 
Construcţii metalice şi a publicat primul curs în domeniu; 

- 30 de ani de la înființarea Fundaţiei Academice „Petre 
Andrei”, 26 dec. 1990, entitatea care a constituit Universitatea 
„Petre Andrei”, fondator şi primul rector a fost prof. Petru P. 
Andrei, fiul savantului; 

27 

- 150 de ani de la nașterea actorului State DRAGOMIR (27 dec. 
1870, Chișinău – 17 feb. 1920, Iași), scriitor, regizor la 
Naționalul ieșean, partenerul constant al Aglaei Pruteanu, 
profesor de declamaţie la Conservatorul din Iaşi; 

- 95 de ani de la nașterea tenorului Cristian GEORGESCU (27 
dec. 1925, Moreni-Câmpina, jud. Prahova – 7 ian. 1990, Iaşi); 

- 70 de ani de la deschiderea primei stagiuni oficiale a Teatrului 
Evreiesc de Stat Iași, 21 dec. 1950, în clădirea fostului 
cinematograf  „Phoenix ” din strada Aghata Bîrsescu; 

28 

- 125 de ani de la prima demonstraţia publică a filmului 
cinematografic; reprezentaţia fraţilor Louis şi Auguste 
Lumière a avut loc la salonul indian al Grand Cafe din Paris, în 
prezenţa unui număr de 33 de spectatori; filmul s-a numit 
Muncitori părăsind fabrica Lumière din Lyon / La Sortie des 
Usines Lumière à Lyon (28 dec. 1895);  

- 435 de ani de la moartea poetului francez Pierre DE RONSARD 
(11 sept. 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 moartea poetului rus Serghei Alexandrovici 
ESENIN (3 oct. 1895, Konstantinovo – 28 dec. 1925, 
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Leningrad), celebru pentru volumele sale Radunița, Slujbă 
pentru morți, cu poezii despre dragoste și viața simplă; Notă: 
unele surse indică 4 oct. pentru naștere și 27 dec. pentru 
moarte; 

- 35 de ani de la moartea geografului Gheorghe NĂSTASE (16 
febr. 1896, Hristici, jud. Soroca – 28 dec. 1985, Iaşi), profesor la 
Facultatea de Ştiinţe din Iaşi, Catedra de Geografie generală şi 
umană, membru permanent al Institutului de Cercetări 
Geografice al României încă din 1944, numărându-se printre 
fondatorii acestuia; 

- 20 de ani de la moartea filologulului Alexandru TEODORESCU 
(12 feb. 1926, Zamostea, jud. Suceava – 28 dec. 2000, Iaşi), 
istoric literar şi specialist avizat al relaţiilor dintre literatura 
populară şi cultă, cercetător la Institutul de Filologie Română 
„A. Philippide”, unde a contribuit la alcătuirea bazei de date 
pentru Dicţionarul literaturii române între 1900 şi 1950; 

29 

- 175 de ani de la unirea Republicii Texas cu Statele Unite ale 
Americii, devenind al 28-lea stat al federații (29 oct. 1845); 

- 120 de ani de la nașterea 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 care 
a deschis drumuri noi în ce priveşte educaţia adultului, precum 
şi sociologia rurală; 

- 90 de ani de la demisia Guvernului liberal condus de Ion I.C. 
Brătianu și numirea unui guvern conservator, în frunte cu P.P. 
Carp, care promovează o susținută și eficientă inițiativă (29 
dec. 1910); 

- 45 de ani de la moartea istoricului Gheorghe UNGUREANU (8 
mart. 1907, Hangu, jud. Neamţ – 29 dec. 1975, Iaşi), arhivist şi 
publicist, membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România 
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și în colegiul de redacţie al „Revistei Arhivelor” şi „Archivum” 
(Paris). Director al Arhivelor Statului din Iaşi (1941-1969); 

30 

- 160 de ani de la nașterea artistului liric Ivan (Giovanni) 
DUMITRESCU (30 dec. 1860, Iaşi – 3 mart. 1913, Londra); a 
cântat pe scenele unor mari teatre de operă din Europa şi 
America, obţinând mari succese, datorită vocii sale omogene şi 
melodioase, a abordat un bogat repertoriu de opera, s-a distins 
îndeosebi în operele Tannhäuser şi Lohengrin de Richard 
Wagner, Aida de Giuseppe Verdi, Faust de Charles Gounod, 
Paiaţe de Ruggiero Leoncavallo; 

- 155 de ani de la nașterea scriitorului britanic Joseph Rudyard 
KIPLING (30 dec. 1865, Mumbai, India Britanică – 18 ian. 1936, 
Londra), poet și prozator, laureat al Premiului Nobel pentru 
Literatură în anul 1907, celebru prin povestirea sa pentru copii, 
Cartea Junglei (1894), romanul indian de spionaj Kim, poemele 
Gunga Din și If; 

- 40 de ani de la moartea poetei Ana MÂŞLEA (3 feb. 1938, T. 
Vladimirescu, jud. Galaţi – 30 dec. 1980, Iaşi), formată în 
ambianţa Otiliei Cazimir; a debutat în anul 1969, cu volumul 
Fructul apei, după care au urmat: Ziua dragostei (1972) şi În 
aşteptarea zăpezilor (1978), publicistă la Radio Iași; 

- 15 ani de la moartea istoricului Vasile NEAMŢU (19 dec. 1922, 
Tişăuţi, Ipoteşti, jud. Suceava – 30 dec. 2005, Suceava), 
medievist, cadru didactic la Facultatea de Litere şi Filosofie a 
Universităţii din Iaşi, unde a editat cursul Istoria medie a 
României (1982), preocupat de studiul tehnicii agricole folosite 
în Moldova şi Ţara Românească în evul mediu; 

31 

- 225 de ani de la nașterea poetului Vasile FABIAN-BOB (31 dec. 
1795, Ruşii Bârgăului, jud. Bistriţa Năsăud – 7 apr. 1836, Iaşi), 
profesor, unul dintre primii poeţi clasici din Moldova; versurile 
sale sunt caracteristice, prin maniera elegiacă şi patosul 
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patriotic, liricii clasice de la începutul secolului al XIX-lea. 
Poemul Moldova în anul 1821 l-a inspirat pe Mihai Eminescu, 
profesor la Seminarul de la Socola, Gimnaziul Vasilian şi 
Academia Mihăileană din Iaşi, întocmind o gramatică româno-
latină, o aritmetică şi o geografie; 

- 100 de ani de la nașterea artistului liric Victor POPOVICI (31 
dec. 1920, Iacobeni-Vlădeni, jud. Iaşi – 22 dec. 1975, Iaşi); a 
evoluat pe scenele unor prestigioase instituţii muzicale din Iaşi, 
Bucureşti, Cluj şi Timişoara, de la rolul Adam din opereta 
Vânzătorul de păsări, de Zeller, cu care a debutat la Iaşi şi 
până la ultimul spectacol (21 mai 1975) cu Rodolfo din Boema 
de G. Puccini, a pus verva şi temperamentul în slujba unei voci 
calde, care erau dublate de un joc de scenă convingător prin 
forţa de transmitere; 

- 95 de ani de la aprobarea de către Consiliul de Coroană a 
renunţării principelui Carol al II-lea la toate drepturile şi 
prerogativele ce-i reveneau în calitate de moştenitor al 
Coroanei României, precum şi succesiunea tronului în favoarea 
fiului său, Mihai, 31 dec. 1925; 

- 35 de ani de la moartea 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; 

- 25 de ani de la moartea poetului și traducătorului Nicolae 
PINTILIE (27 mai 1932, Iaşi – 31 dec. 1995, Iaşi); traduceri 
remarcabilele: Sonete de W. Shakespeare, Poezii de Gérard de 
Nerval, Poezii de G. G. Byron; 

 

 

 




	calendar cultural 2020 - 1
	Calendar cultural 2020
	calendar  2020 - 4

