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NOTĂ: 
Ordinea personalităților a fost stabilită în 

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

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

 [DATA NAȘTERII NECUNOSCUTĂ] 
 

 

SCRIBAN, Filaret 210 ani de la naștere 

teolog și traducător (n. 1811, Burdujeni, judet ul 
Suceava – m. 23 mart. 1873, Ias i) 

Slujitor al învăţământului şi al culturii ieşene timp de 

aproape o jumătate de veac, Filaret Scriban a fost un 

creator de opinie al clerului moldovean care a 

contribuit la înfăptuirea visului de veacuri al Unirii 

Moldovei cu ţara Românească. A fost timp îndelungat profesor şi 

rector al Seminarului de la Socola (1842-1860) şi egumen al 

mănăstirii. A fost profesor la prima noastră Facultate de Teologie de 

la Universitatea din Iaşi (1860-1863), punând astfel bazele 

învăţământului teologic superior. De altfel, n-a fost nici o faptă de 

seamă în istoria Moldovei la care el să nu-şi fi adus contribuţia 

efectivă. În 1857, a fost ales în Divanul ad-hoc al Moldovei, între 

1867-1869 a îndeplinit mandatul de senator în unul din colegiile 

electorale ieşene. Absorbit, de-a lungul întregii vieţi de activitatea 

didactică, Filaret Scriban a încercat să suplinească golurile inerente 

în didactica vremii şi s-a îngrijit de apariţia manualelor necesare 

studiului pe diferite trepte ale învăţământului, compunând, 

prelucrând şi traducând numeroase lucrări cu conţinut teologic, 

istoric, literar şi filosofic. 

 

RALET, Dimitrie 205 ani de la naștere 

om politic și scriitor (n. 1816, Istanbul-Turcia – 
m. 26 oct. 1858, Botos ani) 

Revoluţionar paşoptist, militant unionist şi literat, 

Dimitrie Ralet a fost un om de seamă în viaţa socială 

şi politică a Moldovei de la mijlocul secolului al 

XIX-lea. S-a dedicat de tânăr activităţii politice, alături de V. 

Alecsandri, M. Kogălniceanu, Costache Negri, Al. I. Cuza şi alţii, 
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militând pentru libertate şi democraţie. În 1849 a fost numit director în 

Departamentul Dreptăţii din Moldova, iar în 1854, Ministru al Cultelor 

şi Învăţăturilor Publice. A făcut parte din Comitetul Central al Unirii 

(1856), din Comitetul Electoral al Unirii şi din biroul definitiv al 

Adunării Generale a Moldovei. Dimitrie Ralet a fost unul din scriitorii 

marcanţi ai epocii. În literatură sa afirmat ca un precursor, scriind 

fabule, pamflete, teatru, articole, note de călătorie etc. 

 

SUCEVEANU, Dimitrie  205 ani de la naștere 

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

Clasic al muzicii bisericeşti-psaltice, în limba română, 

Dimitrie Suceveanu a fost profesor de muzică psaltică 

la Şcoala de cântăreţi din Iaşi şi director al acestei 

instituţii de învăţământ, pe care a condus-o până în 

anul 1890. Opera sa compoziţională, care l-a consacrat între clasicii 

muzicii psaltice române, este Ideomelarul (trei volume, 1856). 

Dimitrie Suceveanu a mai compus o serie de cântări ca: heruvice, 

axioane, polielee, anixandare la priveghere etc. În ceea ce priveşte 

cântările traduse din greceşte, el nu s-a mărginit la rolul de 

compilator, ci le-a prelucrat în spiritul religios autohton. 

 

LUCHIAN, Nicolae  200 de ani de la naștere 

actor (n. 1821, Ias i – m. 1 iul. 1893, Ias i) 

Prin bogata sa activitate artistică şi organizatorică, 

desfăşurată timp de o jumătate de veac ca actor, director 

de scenă, director de teatru, Nicolae Luchian a rămas în 

istoria teatrului românesc ca unul din oamenii de 

concepţie ai scenei ieşene, fiind promotorul unui stil comic original. 

Continuă tradiţia inaugurată la Iaşi de Matei Millo. În îndelungata sa 

carieră dramatică, a însufleţit numeroşi eroi din comedia românească 

şi străină. Actor comic cu un fizic favorabil, a interpretat cu mult umor 

mai ales roluri din repertoriul pieselor lui Vasile Alecsandri, pe care 

le-a făcut cunoscute, prin numeroase turnee, în Europa. A fost 

directorul şi animatorul Teatrului cel Mare de la Copou. A tradus şi 

adaptat o serie de comedii din dramaturgia franceză. 
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GALINO, Mihail 190 de ani de la naștere 

actor (n. 1831, Bucovina – m. 1 mai 1897, Ias i) 

Unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai scenei 

ieşene din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. A 

debutat la Teatrul Naţional din Iaşi în 1856, remar-

cându-se ca un mare interpret la început de amorezi, 

apoi de roluri principale, mai ales în drame istorice. Din anul 1860, 

Mihail Galino devine profesor al clasei de declamaţie la Con-

servatorul din Iaşi, calitate pe care o deţine peste trei decenii. Dintre 

elevii pe care i-a format, pot fi menţionaţi: Aglae Pruteanu, State 

Dragomir, Petre Sturdza, C. B. Penel, Petre Liciu, Vlad Cuzinschi. 

 

PASTIA, Ioan D.  160 de ani de la naștere 

erou al Războiului de Independență (n. 1861, Ias i 
– m. 27 aug. 1877, Grivit a-Bulgaria) 

În galeria eroilor poporului român, la loc de cinste se 

află numele caporalului-elev Ioan D. Pastia, căzut pe 

câmpul de bătălie de la Griviţa, în timpul Războiului de 

Independenţă a României. La 6 aprilie 1877, când a 

sunat mobilizarea, elevul Ioan D. Pastia s-a prezentat la porţile 

cazărmii Regimentului 5 linie Iaşi, unde a fost înrolat copil de trupă. 

Ajuns pe linia frontului de la Dunăre, în iureşul unui atac, un obuz   

l-a lovit mortal (26 august 1877). Primul rănit şi primul pacient al 

doctorului C. Pastia de pe câmpul de luptă, a fost fratele său mai mic, 

elevul Ioan D. Pastia. Ultimele sale cuvinte au fost: Sărutaţi-mă încă 

o dată şi salutaţi din parte-mi patria şi pe ai mei. N-a apucat 

sfârşitul zilei de 27 august 1877 ca să vadă tricolorul fluturând 

deasupra redanului turcesc, dar minutele atacului au fost de ajuns, 

pentru a dobândi titlul de erou, scris pe prima pagină a Războiului 

pentru Independenţa României. 
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BOTEZ, Constantin I.  120 de ani de la naștere 

psiholog (n. 1901, Ias i – m. 18 dec. 1977, Ias i) 

Om de vastă cultură, strălucit reprezentant al umanis-

mului în cultura românească, a adus importante contri-

buţii la dezvoltarea Psihologiei în ţara noastră. A 

funcţionat ca profesor de Psihologie şi Logică la Liceul 

M. Kogălniceanu din Iaşi (1925-1927), la Facultatea de Litere şi 

Filosofie a Universităţii Al. I. Cuza (1927-1937), după care şi-a 

continuat activitatea universitară la Bucureşti. Ca cercetător, a 

realizat o operă vastă şi complexă cu o tematică variată. 

 

ECONOMU, Theodor  110 ani de la naștere 

chirurg (n. 1911, Medgidia, judet ul Constant a –  
m. 13 iun. 1964, Ias i) 

Bazele Chirurgiei infantile ieşene au fost puse de prof. 

dr. Theodor Economu, în 1948, care are meritul de a fi 

format discipoli competenţi în domeniul cercetării şi cel 

al practicii chirurgicale. A funcţionat la Iaşi, timp de 

aproape două decenii, în perioada 1945-1964, atât la Catedra de 

Chirurgie infantilă şi ortopedie la Institutul de Medicină şi Farmacie, 

cât şi ca medic clinician. A abordat întreaga chirurgie şi ortopedie 

infantilă. Vasta sa activitate ştiinţifică sa materializat în peste 150 de 

studii şi comunicări. Un loc special îl ocupă monografia 

Traumatologia infantilă (1958). 
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IANUARIE 
 

 

PAPP, Constantin  125 de ani de la naștere 

botanist (n. 1 ian. 1896, Piatra Neamt  – m. 17 aug. 
1972, Ias i) 

A fost unul dintre botaniştii moldoveni de seamă care 

s-a afirmat prin lucrările sale ştiinţifice în domeniul 

botanicii sistematice, fitogeografiei şi în special în 

studiul Briofitelor. A publicat circa 130 de lucrări 

ştiinţifice. Lucrarea monografică Briofitele din România (1970) l-a 

situat printre primii şi cei mai însemnaţi biologi români. Pentru 

meritele didactice i s-a acordat titlul de Profesor Emerit. 

 

FAIFER, Laurențiu  105 ani de la naștere 

profesor și dramaturg (n. 1 ian. 1916, Ias i – m. 6 
ian. 1974, Ias i) 

A funcţionat ca profesor de limba română la Şcoala 

normală Vasile Lupu, la Liceul Internat C. Negruzzi şi 

Institutul de Perfecţionare a Cadrelor Didactice din 

Iaşi. Eminent profesor, scriitorul, modest şi discret, nu a fost 

suficient recunoscut în timpul vieţii. Postum, în 1994, îi apare 

volumul de Teatru care cuprinde piesele Alexandru Lăpuşneanu; 

Ciubăr Vodă şi Zâna pădurilor. Au rămas nepublicate piesele: Triptic 

ieşean; Splendida pleiadă; Infernul; Reduta şi altele. 

 

FĂTU, Anastasie  205 ani de la naștere 

medic și botanist (n. 2 ian. 1816, Mus ata, judet ul 
Vaslui – m. 3 mart. 1886, Ias i) 

Membru titular al Academiei Române. A fost cel 

dintâi pediatru al Moldovei, organizând la Institutul 

Gregorian, nucleul asistenţei materno-infantile din 

această parte a ţării şi prima creşă pentru copiii abandonaţi. Ca medic 

practician, inaugurează la Iaşi sistemul de consultaţii gratuite pentru 
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săraci. A pregătit cele dintâi moaşe oficiale din Iaşi şi a militat pentru 

organizarea sanitară în România. Profesor al Universităţii ieşene, 

Anastasie Fătu a tipărit, în 1880, primul manual românesc de 

botanică pentru învăţământul superior. În anul 1856 a înfiinţat 

Grădina Botanică din Iaşi, prima de acest fel din ţară. Prin ideile 

novatoare puse în practică şi realizările sale de care ieşenii 

beneficiază şi astăzi, Anastasie Fătu se înscrie ca o personalitate 

marcantă a ştiinţei şi culturii româneşti. 

 

CREANGĂ, Ion  110 ani de la naștere 

matematician (n. 2 ian. 1911, Ada ncata, judet ul 
Suceava – m. 21 mai 1987, Ias i) 

Personalitate marcantă a învăţământului superior şi a 

matematicii româneşti. Timp de peste o jumătate de 

veac, el a desfăşurat o prodigioasă activitate didactică 

şi ştiinţifică la Universitatea Al. I. Cuza, contribuind la 

prestigiul şcolii ieşene de matematică. A publicat peste 75 de studii 

originale, în mai multe domenii ale matematicii. A fost distins cu 

titlul de Profesor Emerit şi Om de Ştiinţă Emerit. 

 

IONESCU-PAȘCANI, Vasile  110 ani de la naștere 

compozitor și dirijor (n. 2 ian. 1911, Pas cani –  
m. 12 oct. 1983, Ias i) 

Unul dintre muzicienii ieşeni care a adus o preţioasă 

contribuţie la dezvăluirea valorilor expresive ale 

muzicii populare româneşti în epoca de redresare a 

culturii noastre muzicale. A funcţionat ca profesor de 

muzică la licee din Suceava, Paşcani şi Iaşi. A fost lector la 

Facultatea de Muzică din Iaşi, clasa Dirijat coral. A lucrat ca dirijor 

de cor la Storojineţ, Paşcani şi Iaşi. În domeniul creaţiei s-a dedicat 

prelucrării corale a cântecelor populare. A cules folclor din zona 

Moldovei. 
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PONI, Petru  180 de ani de la naștere 

chimist și mineralog (n. 4 ian. 1841, Seca res ti-
Cucuteni, judet ul Ias i – m. 2 apr. 1925, Ias i) 

Membru al Academiei Române. Profesor universitar 

la Iaşi. 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 etc. A efectuat primele observaţii 

meteorologice din Moldova. Autorul primelor manuale de fizică şi 

chimie în limba română şi organizatorul primelor laboratoare de 

chimie, în scopul cercetării ştiinţifice. A colaborat la înfiinţarea 

Societăţii române de ştiinţe (1890). 

 

SAIZU, Ioan  90 de ani de la naștere 

istoric și poet (11 ian. 1931, Ias i – m. 18 aug. 
2005, Ias i) 

Din anul 1958 a lucrat ca cercetător la Institutul de 

Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol, obţinând, în 

1972, titlul de doctor în istorie. În activitatea 

ştiinţifică şi-a canalizat preocupările în direcţia 

istoriei moderne româneşti, a evoluţiei statului român şi a marilor 

evenimente social-politice din secolul al XX-lea. A realizat 13 

monografii şi peste 150 de studii şi articole de specialitate. Ca poet a 

debutat cu volumul 77 dedicaţii pentru statornica demnitate (1977), 

după care au urmat: Ca o pasăre plăpândă (1991), Eu ştiu că îngerii 

nu plâng (1993), Fântâni cereşti (1994), Singur la altarul vieţii 

(1995), Armonii din orgi divine (1995), În faţa veşniciei (1997). A 

publicat, de asemenea, volume de eseuri şi jurnalul memorialistic 

Însemnări şi reflecţii (1999 şi 2000). 
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HOLBAN, Ion  105 ani de la naștere 

psiholog (n. 14 ian. 1916, Ias i – m. 14 febr. 1995, 
Ias i) 

Considerat ca unul dintre cei mai străluciţi cercetători 

în domeniul Ştiinţelor Sociale şi Educative, el a slujit 

cu dăruire timp de peste patru decenii Psihologia şi 

Pedagogia românească. A participat activ la 

organizarea Institutului Psihotehnic şi a Oficiului de orientare 

profesională din Iaşi. Între 1954 şi 1967, a lucrat la Laboratorul 

psihologic al Regionalei de căi ferate Iaşi, apoi, ca cercetător 

principal la Centrul de ştiinţe social-umane al Universităţii Al. I. 

Cuza, unde a funcţionat până în 1985. Lucrările, publicate în 15 

volume, reflectă preocupările sale dominante, puncte de vedere 

original formulate. 

 

VASILIU-TĂTĂRUȘI, Alexandru  145 de ani de la naștere 

folclorist (n. 15 ian. 1876, Ta ta rus i, judet ul Ias i – 
m. 25 mart. 1945, Dra ghici, judet ul Arges ) 

Considerat cel mai talentat şi important culegător de 

folclor din cercul revistei Şezătoarea, Alexandru 

Vasiliu-Tătăruşi a desfăşurat o bogată activitate 

pedagogică şi folcloristică. Din primul an al absolvirii Şcolii normale 

V. Lupu din Iaşi, în 1895, şi până în 1929, când iese la pensie, a fost 

învăţător în satul natal. De la talentaţii creatori şi păstrători ai 

folclorului din satul Tătăruşi, a cules comori nepieritoare pe care le-a 

publicat în volumele: Cântece, urături şi bocete de-ale poporului 

(1908), Povestiri şi legende (1928). Culegerile lui s-au bucurat de 

aprecierea unor oameni de cultură, printre care cităm: Titu 

Maiorescu, Ioan Bianu, Mihail Sadoveanu, Artur Gorovei, Gheorghe 

T. Kirileanu. 
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TĂZLĂUANU, Ioan  115 ani de la naștere 

profesor și naturalist (n. 17 ian. 1906, Botos ani – 
m. 18 mart. 1975, Ias i) 

Se înscrie, la loc de cinste, în galeria slujitorilor 

învăţământului secundar ieşean, unde şi-a consacrat 

aproape patru decenii din viaţă şcolii şi ştiinţei 

româneşti. A predat ştiinţele naturii la cele mai prestigioase şcoli: 

Liceul Internat şi Liceul Naţional, al cărui director a fost între anii 

1945-1947. Şi-a consacrat mult timp şi unor preocupări ştiinţifice, în 

cadrul cărora a adus o contribuţie de seamă îndeosebi în domeniul 

Etnobotanic. 

 

DIMITRESCU, Ștefan  135 de ani de la naștere 

pictor (n. 18 ian. 1886, Hus i, judet ul Vaslui – m. 7 mai 
1933, Ias i) 

Profesor şi director al Şcolii de Arte Frumoase din Iaşi, a 

format pentru plastica românească o seamă de talente 

deosebite. În calitate de director al Pinacotecii din Iaşi, a 

organizat şi îmbogăţit colecţiile ei cu opere din plastica 

naţională. În strălucita pleiadă a pictorilor din perioada interbelică el 

reprezintă una din figurile proeminente ale şcolii naţionale de 

pictură. În peisaje, în portrete, dar mai ales în compoziţii, el aduce o 

vibraţie lirică de o rară nobleţe izvorâtă din contactul cu realităţile 

româneşti din acele timpuri. 

 

DONICI, Alecu  215 ani de la naștere 

fabulist (n. 19 ian. 1806, Bezin, judet ul Orhei –  
m. 21 ian. 1865, Piatra Neamt ) 

Frate cu vestitul pravilist din Moldova, Andronache 

Donici (1760-1829), Alecu Donici s-a stabilit la Iaşi 

prin 1835, unde a îndeplinit diferite funcţii în 

magistratură, devenind şi membru al Divanului 

obştesc. S-a afirmat în viaţa culturală a Moldovei printr-o viziune 

modernă asupra societăţii, fiind ales, în 1855, împreună cu Costache 
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Negruzzi şi Gh. Asachi, în consiliul de conducere al Teatrului 

Naţional din Iaşi. Fabulist prin excelenţă, Alecu Donici datorează 

mult contactului cu literatura rusă clasică. Opera lui e alcătuită din 

traduceri, adaptări, localizări etc. A fost un scriitor popular, mai ales 

datorită stilului său vioi, clar şi accesibil. S-a bucurat în timpul vieţii 

de multă preţuire; Mihai Eminescu, în poezia Epigonii, l-a numit 

„cuib de-nţelepciune”. 

 

ISTRATI, Ion  100 de ani de la naștere 

prozator (n. 19 ian. 1921, Alba-Hudes ti, judet ul 
Botos ani – m. 25 ian. 1977, Ias i) 

În opera sa, scriitorul s-a dovedit un cronicar pasionat 

al cotidianului, aducând totodată în contemporaneitate 

întâmplări şi fapte de altădată, cu semnificaţiile lor 

actuale. Lucrările sale, cele mai multe inspirate de 

mediul rural (Din neagra ţărănie, 1957 etc.), respiră înainte de toate 

autenticitatea vieţii de la ţară şi a ţăranului, din mijlocul cărora s-a 

ridicat şi cărora le-a consacrat talentul şi sufletul său. 

 

VERDEȘ, Alexandru  105 ani de la naștere 

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

Destinul Coralei Catedralei Mitropolitane din Iaşi s-a 

confundat, timp de o jumătate de veac, cu viaţa şi acti-

vitatea profesorului Alexandru Verdeş, apreciată de 

I.P.S. Daniel, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei cu 

înalta distincţie Crucea Moldavă, la 9 februarie 1998. Vrednic 

urmaş al marilor dirijori: Gavriil Musicescu şi Antonin Ciolan, el a 

reuşit, datorită tactului şi însuşirilor sale, să se încadreze pe linia 

tradiţiei ieşene şi repertoriului cântărilor bisericeşti. 
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BRĂESCU, Gheorghe  150 de ani de la naștere 

scriitor (n. 30 ian. 1871, Ias i – m. 15 mart. 1949, 
Bucures ti) 

Figură literară interesantă în ansamblul tradiţiilor 

meritorii ale genului umoristico-satiric, forţa sa 

artistică se conturează cu precădere în scrierile din 

lumea cazonă. A surprins cu umor şi cu un ascuţit 

spirit de observaţie o întreagă galerie de tipuri din armata din trecut, 

în schiţe ca Vine doamna şi domnul general; Maiorul Boţan; Cum 

sunt ei; Doi vulpoi etc. 

 

 

PETROVANU, Ortansa  90 de ani de la naștere 

profesor (n. 30 ian. 1931, Ias i – m. 15 dec. 1985, Ias i) 

Cadru didactic apreciat al învăţământului universitar 

ieşean. Formată la şcoala de chimie organică de pe lângă 

Facultatea de Chimie a Universităţii Al. I. Cuza, elevă a 

profesorului C. V. Gheorghiu (1894-1956), ea a desfă-

şurat o remarcabilă activitate didactică şi ştiinţifică, între anii 1954 și 

1985. Îi poartă numele peste 20 de lucrări originale, publicate în 

reviste de specialitate româneşti şi străine. 
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FEBRUARIE 
 

 

GOTCU, Ioan  160 de ani de la naștere 

teolog și profesor (n. 2 febr. 1861, Roman, judet ul 
Neamt  – m. 4 iul. 1937, Bucures ti) 

A fost unul dintre profesorii care au făcut cinste Semina-

rului teologic Veniamin Costache şi care a onorat o 

catedră de discipline religioase aproape trei decenii la 

această şcoală. A predat: Dogmatică, Drept canonic, 

Arheologie, Pastorală şi Liturgică teoretică, Introducere în Vechiul şi 

Noul Testament. A slujit ca preot la bisericile Sf. Sava şi Sf. Spiridon 

din Iaşi. A ocupat funcţia de protoiereu al Iaşului mai mulţi ani. Preotul 

Ioan Gotcu a fost un bun predicator şi conferenţiar, om de cultură şi 

teolog, colaborator la diferite ziare şi reviste laice şi bisericeşti. 

 

SÂRCU, Ioan  105 ani de la naștere 

geograf (n. 4 febr. 1916, Daga t a, judet ul Ias i – m. 26 
ian. 1987, Ias i) 

Dascăl cu recunoscută vocaţie profesională, cercetător al 

reliefului României, îndeosebi al masivelor şi vârfurilor 

muntoase înalte, face parte din generaţia care a slujit 

Universitatea ieşeană în primele patru decenii ale etapei 

postbelice şi a contribuit la formarea a zeci de serii de geografi. 

Cercetarea ştiinţifică, concretizată în 50 de lucrări (monografii, 

studii, articole şi cursuri universitare) abordează probleme de 

geografie fizică României. 

 

NEGOIȚĂ, Ioan  135 de ani de la naștere 

teolog și profesor (n. 5 febr. 1886, Cogeasca Veche-
Let cani, judet ul Ias i – m. 29 ian. 1941, Ias i) 

Personalitate polivalentă: excepţional preot, strălucit 

dascăl şi exemplar director de seminar teologic, 

părintele Ioan Negoiţă a fost o figură tipică a 
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intelectualităţii ieşene interbelice. A funcţionat ca profesor şi director 

la Seminarul din Huşi (1919-1928) şi la Seminarul Veniamin 

Costache din Iaşi (1928-1940). A făcut parte din societăţi 

filantropice şi culturale. A colaborat la diverse reviste şi ziare 

bisericeşti şi laice, a publicat câteva broşuri, dar, mai ales, a făcut 

numeroase traduceri. 

 

MARCHIȘ, Olimpia  90 de ani de la naștere 

inginer textilist (n. 7 febr. 1931, Buza u – m. 18 oct. 
1996, Ias i) 

Fost cadru didactic din 1955 până în 1996, la Facultatea 

de Industrie Uşoară a Institutului Politehnic Gh. Asachi. 

Manualele şi cele 100 de lucrări ştiinţifice elaborate şi 

publicate au impus-o ca un profesor şi cercetător de seamă. A fost 

prodecan şi decan al Facultăţii de Textile-Pielărie din Iaşi şi a 

contribuit la dezvoltarea şi afirmarea învăţământului textil din ţara 

noastră. 

 

ȚUGUI, Haralambie  105 ani de la naștere 

poet (n. 10 febr. 1916, Dorohoi, judet ul Botos ani – 
m. 13 oct. 1996, Ias i) 

S-a înscris în literatura română contemporană drept o 

prezenţă activă, un slujitor credincios, constant, al 

versului de rezonanţă patriotică, al unui lirism cald cu 

o limpede finalitate afectivă. A debutat editorial cu 

volumul Liane crude (1935), urmat de încă 14 volume, realizate în 

peste 45 de ani de activitate literară. Ele exprimă o experienţă lirică 

proprie, evoluând de la imagismul decorativ şi muzicalitatea 

simbolistică din perioada începuturilor, la poezia tragismului, până la 

meditaţia gravă, cu profunde ecouri existenţiale specifice înaintării în 

vârstă. Volumul antologic Al soarelui şi-al umbrei (1980), cuprinde 

o selecţie din creaţia poetului dintre anii 1935-1979. 
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CARAGIANI, Ioan  180 de ani de la naștere 

filolog și folclorist (n. 11 febr. 1841, Avdela-
Grecia – m. 13 ian. 1921, Ias i) 

Membru titular al Academiei Române. Prin îndelun-

gata sa activitate didactică de la Facultatea de Litere 

şi Filosofie din cadrul Universităţii ieşene (1866-

1916), cât şi prin traducerile din literatura greacă, a 

adus o importantă contribuţie la dezvoltarea studiilor clasice în ţara 

noastră. A publicat mai multe lucrări istorice – mai ales despre 

Macedonia –, filosofice, literare şi manuale didactice. Bun 

cunoscător al vieţii românilor din sudul Dunării, a publicat cel dintâi 

articol despre folclorul acestor locuri Românii din Macedonia şi 

poezia lor populară (1869) şi a scris două volume din lucrarea Studii 

istorice asupra românilor din Peninsula Balcanică (1891, 1929). 

 

TEODORESCU, Alexandru  95 de ani de la naștere 

filolog (n. 12 febr. 1926, Zamostea, judet ul 
Suceava – m. 27 dec. 2000, Ias i) 

Cunoscut istoric literar şi cercetător avizat al rela-

ţiilor dintre literatura populară şi cultă, el a activat la 

Institutul de Filologie Română A. Philippide, din 

1954 până în 1990. S-a dedicat studiului literaturii 

române şi în mod special influenţei pe care literatura populară a 

exercitat-o asupra unora dintre cei mai renumiţi scriitori români. A 

contribuit la alcătuirea bazei de date pentru Dicţionarul literaturii 

române între 1900 şi 1950. 

 

POPOVICI, Gheorghe Gh.  110 ani de la naștere 

medic (n. 13 febr. 1911, Ias i – m. 26 nov. 1971, Ias i) 

Reprezentant de prestigiu al medicinii ieşene, el a con-

tribuit la dezvoltarea Farmacologiei de la Institutul de 

Medicină şi Farmacie, prin cercetări ale acţiunii unor 

chimioterapice şi antibiotice asupra organismului uman. 

Ca profesor, a modernizat şi restructurat învăţământul farmaceutic. 
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În 1964, sub redacţia sa, a apărut primul Curs de Farmacologie. A 

efectuat cercetări valoroase în probleme privind determinarea 

circulaţiei periferice în fenomenul de compensare la bolnavii 

cardiaci. Datorită competenţei sale, i s-au încredinţat spre verificare, 

înainte de utilizare, numeroase medicamente. 

 

BOJOI, Ion  85 de ani de la naștere 

geograf (n. 14 febr. 1936, Cordun-Fla ma nzi, judet ul 
Botos ani – m. 21 ian. 1998, Buza u) 

Demn continuator al şcolii ieşene de geografie, şi-a 

început activitatea ca cercetător în domeniul Geomor-

fologiei şi a continuat cariera universitară la Catedra de 

Geografie a Universităţii Al. I. Cuza, în perioada 1984-

1998. A publicat cursurile de Geomorfologie (1980) şi Eroziunea 

solului (1992). Activitatea sa ştiinţifică s-a materializat în peste 100 

de lucrări. 

 

HARET, Spiru  170 de ani de la naștere 

profesor, om de știință, organizator al școlilor și 
gânditor social (n. 15 febr. 1851, Ias i – m. 17 dec. 

1912, Bucures ti) 

Membru titular al Academiei Române (1892). Precursor 

al pedagogiei sociale şi mai ales al pedagogiei adultului. 

Pedagog de excepţie, a fost sufletul necontestat al şcolii 

româneşti între anii 1880-1910 şi de aceea a fost numit „Omul 

şcolii”. În această perioadă au fost elaborate Legea învăţământului 

secundar şi superior şi a învăţământului profesional din ţara 

noastră. El a realizat pentru prima dată obligativitatea învăţămân-

tului primar în România. În domeniul ştiinţific, a publicat, în 1910, 

lucrarea Mecanica socială. Pentru meritele sale, Uniunea Internaţio-

nală Astronomică a atribuit numele său unui crater de pe Lună (1976). 
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IAMANDI, Victor  130 de ani de la nas tere 

om politic (n. 15 febr. 1891, Hodora-Cotnari, judet ul 
Ias i – m. 26 nov. 1940, Jilava-Bucures ti) 

Una dintre victimele pistoalelor legionare. Preocupările 

sale în domeniul activităţii politice au fost multiple: 

şeful organizaţiei Partidului Liberal din Iaşi pe 

parcursul a două decenii, deputat în Parlament (1922-

1940), subsecretar de stat la Ministerul de Interne, ministru al 

Cultelor şi Artelor. A fost toată viaţa un mare prieten al oamenilor de 

creaţie. A stigmatizat dictatura fascistă. A luat atitudine împotriva 

expansiunii Germaniei fasciste. A luptat prin toate mijloacele 

împotriva Gărzii de fier. Poziţia consecvent antihitleristă şi 

antigardistă i-a adus un sfârşit tragic. S-a pronunţat pentru apărarea 

integrităţii teritoriale a ţării, fiind potrivnic acceptării Dictatului de la 

Viena. A desfăşurat o vastă activitate publicistică, în sprijinul ideilor 

sale cu caracter democratic. 

 

NĂSTASE, Gheorghe I.  125 de ani de la naștere 

geograf (n. 16 febr. 1896, Hristici, judet ul Soroca – 
m. 28 dec. 1985, Ias i 

A adus o valoroasă contribuţie la crearea şcolii 

geografice, dezvoltând învăţământul şi cercetarea 

ştiinţifică în domeniul geografiei umane şi econo-

mice. A funcţionat ca profesor la Facultatea de 

Ştiinţe din Iaşi, la Catedra de Geografie generală şi umană, timp de 

aproape trei decenii. A fost membru permanent al Institutului de 

Cercetări Geografice al României încă din 1944, numărându-se 

printre fondatorii acestuia. A publicat numeroase studii de specia-

litate referitoare la Basarabia şi Moldova. 
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URSACHI, Mihai  80 de ani de la naștere 

poet (n. 17 febr. 1941, Strunga, judet ul Ias i – m. 10 
mart. 2004, Ias i) 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. A 

debutat editorial, în 1970, cu volumul Inel cu 

Enigmă, urmat de: Missa Solemnis (1971), Poezii 

(1972), Poemul de purpură şi alte poeme (1974), 

Diotima (1975), Marea Înfăţişare (1977), Zidirea şi alte povestiri 

(1978, ediţia a II-a revăzută, 1990), Poezii (1996) şi altele. Opera sa 

poetică a fost adunată în volumele antologice: Nebunie şi lumină 

(1999), Inel cu Enigmă (2002) şi altele. A fost distins cu Premiul 

Academiei Române (1979), Premiul Uniunii Scriitorilor din 

România, Premiul Mihai Eminescu etc. A fost director al Teatrului 

Naţional din Iaşi, secretar al Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi şi alte 

funcţii didactice, sociale şi politice. 

 

COSTĂCHESCU, Neculai  145 de ani de la naștere 

chimist (n. 1876, Hus i, judet ul Vaslui – m. 14 iul. 
1939, Ias i) 

Membru de onoare al Academiei Române. Elev şi urmaş 

al savantului Petru Poni la catedra de Chimie Anorganică 

a Universităţii din Iaşi, Neculai Costăchescu a fost 

primul doctor în chimie din România, cu lucrarea 

Studii asupra gazurilor cuprinse în sare şi vulcanii de glod din 

România (1905). Din 1912 devine profesor la Facultatea de Ştiinţe 

din Iaşi, unde a lucrat până la sfârşitul vieţii. A contribuit la 

organizarea laboratorului de chimie anorganică al Universităţii la 

nivelul cerinţelor timpului. Neculai Costăchescu este considerat 

întemeietorul şcolii româneşti de chimia combinaţiilor complexe. 
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VĂSCĂUȚEANU, Theodor  125 de ani de la naștere 

geolog (n. 18 febr. 1896, Bolboci, judet ul Soroca – 
m. 18 sept. 1933, Ias i) 

A fost unul dintre geologii de seamă ai ţării noastre şi 

un distins cadru didactic al Universităţii Al. I. Cuza, 

pe care a slujit-o peste un deceniu. A publicat o serie 

de studii şi cercetări, dar lucrarea sa de bază a fost 

însă teza de doctorat care se referă la fosilele siluriene din Platforma 

Moldovenească. A desfăşurat intensă şi o activitate politică, cu 

pronunţat caracter democratic. 

 

TEODORESCU, Teodor  145 de ani de la naștere 

compozitor (n. 21 febr. 1876, Ias i – m. 20 sept. 
1920, Ias i) 

El a rămas în amintirea posterităţii alături de profesorul 

său Gavriil Musicescu, ca unul dintre marii ctitori 

ieşeni ai muzicii corale româneşti. Creaţia sa cuprinde 

muzică corală, muzică vocală (voce şi pian), ediţii 

critice şi manuale de muzică pentru clasele secundare. Compoziţiile 

lui s-au bucurat de o largă audienţă în toate provinciile româneşti. A 

desfăşurat şi o meritorie activitate de culegere şi notare a muzicii 

populare din ţara noastră. 

 

BÂRSAN, Angela  100 de ani de la naștere 

actriță (n. 21 febr. 1921, Ias i – m. 4 nov. 2001, Ias i) 

A slujit scena teatrului românesc, cu talent şi dăruire, 

timp de peste trei decenii. A evoluat la Teatrul 

Naţional din Iaşi între anii 1940-1971, cu o întrerupere 

de un deceniu (1950-1960), când a fost la Craiova. De-a 

lungul anilor s-a afirmat în roluri de dramă istorică şi în compoziţii 

pitoreşti. A abordat un repertoriu vast din dramaturgia autohtonă şi 

străină, clasică şi contemporană. 
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VASILIU, Puiu  95 de ani de la naștere 

actor (n. 21 febr. 1926, Ias i – m. 30 dec. 1988, Ias i) 

Din toată pleiada valorilor ieşene contemporane, 

personalitatea artistică a lui Puiu Vasiliu a fost deosebită 

de a artistului obişnuit. A scris cuplete, texte de brigadă 

artistică, epigrame etc. Dar, mai presus de toate a fost 

actor, interpret de autenticitate şi culoare, explorând valenţele comice 

ale exprimării. A slujit scena ieşeană timp de peste un sfert de veac 

(1956-1958 şi 1964-1988). Interpret cu resurse comice, el a abordat 

repertoriul naţional şi universal, clasic şi contemporan. Dar cel mai 

reprezentativ rol a fost vagabondul din Pogoară iarna, de M. Anderson. 
 

BURDUJA, Constantin  115 ani de la naștere 

botanist (n. 24 febr. 1906, Dragomires ti, judet ul 
Neamt  – m. 26 iul. 1983, Ias i) 

Reprezentant de seamă al şcolii ieşene de botanică, în ca-

drul căreia a activat aproape cinci decenii, el a contribuit – 

în calitate de profesor universitar şi cercetător – la progre-

sul biologiei româneşti, la îndrumarea activităţii ştiinţifice, la formarea 

unor specialişti de înaltă competenţă. A publicat peste 100 de lucrări, 

care se referă la anatomia şi ecologia plantelor, ocrotirea naturii şi istoria 

botanică. Între anii 1958 şi 1962 a condus Grădina Botanică din Iaşi. 
 

BRATU, Gheorghe  140 de ani de la naștere 

matematician și astronom (n. 25 febr. 1881, 
Bucures ti – m. 1 sept. 1941, Ias i) 

Legat de meleagurile ieşene prin cei peste 20 de ani pe-

trecuţi aici, el a rămas în pământul Moldovei pentru 

totdeauna. A funcţionat la Universitatea şi Observatorul 

Astronomic din Iaşi. În activitatea ştiinţifică, s-a ocupat în special de 

analiză matematică şi astronomie. Pasiunea vieţii sale a fost însă astro-

nomia. A pus temelia Observatorului Astronomic din Cluj şi a lucrat cu 

pasiune la cel din Iaşi. A făcut parte din grupul de pionieri care a pus 

fundaţia solidă a învăţământului universitar românesc din Transilvania, 

după anul 1919.  
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RAMADAN, Constantin  125 de ani de la naștere 

actor (n. 25 febr. 1896, Ias i – m. 25 mart. 1958, 
Bucures ti) 

Una dintre cele mai reprezentative personalităţi ale 

teatrului românesc. A slujit scena ieşeană mai bine de 

un sfert de secol (1918-1945), fiind unul dintre actorii 

de bază ai Teatrului Naţional V. Alecsandri. Apoi, la 

Teatrul Armatei din Bucureşti, a cunoscut cea mai bogată şi 

strălucitoare etapă a activităţii sale artistice. Timp de 40 de ani de 

creaţie scenică s-a conturat ca un actor complex şi multilateral, la fel 

de valoros în comedie ca şi în dramă. Eroii întruchipaţi de Constantin 

Ramadan se disting prin expresivitatea nuanţelor subtile ale trăirii 

interioare, precum şi prin farmecul graiului său moldovenesc. A jucat 

şi în numeroase operete, dintre care cităm: Nunta lui Figaro, 

Vânzătorul de păsări, Dunărea albastră. Meritele sale deosebite şi 

marile sale creaţii actoriceşti au fost preţuite prin acordarea titlului de 

Artist al poporului şi laureat al Premiului de Stat. 

 

POPA, Nicolae  120 de ani de la naștere 

pictor (n. 19 mai 1901, Ipatele, judet ul Ias i – m. 25 
oct. 1962, Ias i) 

Format în climatul artistic ieşean ca elev al maeştrilor 

Gh. Popovici, O. Băncilă şi Şt. Dimitrescu, Nicolae 

Popa s-a distins ca un foarte bun desenator şi colorist. 

A cultivat multiple genuri şi tehnici – desen, ilustraţie de carte, 

pictură de şevalet, pictură murală – folosind creion, paste, guaşă, 

ulei, frescă etc. A executat portrete, autoportrete, peisaje, naturi statice, 

flori. În genul portretului ne-a lăsat lucrări remarcabile, dintre care 

cităm: Portret de fată (1932), Album cu chipuri (1936), Actriţa Anny 

Braeschi (1956), Cronicarul Miron Costin (1952), Octav Băncilă 

(1952). În peisaj redă aspecte din periferia Iaşului: Case din cartierul 

halei (1943), Case pe Bucşinescu (1943), Colţ de stradă (1944). A 

fost profesor la Academia de Arte Frumoase, Şcoala Medie de Artă 

şi Institutul pedagogic din Iaşi. 
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PLATON, Gheorghe  95 de ani de la naștere 

istoric (n. 26 febr. 1926, Buhus i, judet ul Baca u –  
m. 24 ian. 2006, Ias i) 

A funcţionat, timp de peste un sfert de veac (1967-

1991) la Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, Catedra de 

Istoria Românilor. Concomitent, a lucrat ca cercetător 

în cadrul Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. 

Xenopol. A obţinut titlul de doctor în istorie la Universitatea din Cluj 

(1969). Paralel cu munca didactică, a desfăşurat o intensă activitate 

ştiinţifică, concretizată în peste 270 de titluri, la care se adaugă alte 

250 de recenzii şi articole, referitoare îndeosebi la istoria modernă a 

românilor, căreia i-a consacrat, în 1985, o sinteză, prima de acest gen 

în istoriografia română: Introducere în istoria modernă a României. 

A avut preocupări privind problemele istoriei Moldovei în prima 

jumătate şi mijlocul secolului al XIX-lea. A elaborat studii 

consacrate aspectelor diverse ale sistemului feudal, împrejurările 

revoluţionare din 1848 şi frământările premergătoare Unirii 

Principatelor Române etc. A fost distins cu titlurile de Profesor 

Emerit (1996), Doctor honoris causa al Universităţii din Angers-

Franţa (1998), al Universităţii din Craiova (1999) şi al Universităţii 

din Suceava (2002). Academia Română l-a ales membru 

corespondent (1990) şi membru titular (1993). 

 

HRISOVERGHI, Alexandru  210 ani de la naștere 

poet (n. 27 febr. 1811, Ias i – m. 9 mart. 1837, Ias i) 

Remarcat mai ales ca traducător din poezia romantică 

franceză, Alexandru Hrisoverghi a contribuit la 

crearea unui nou curent în lectura şi literatura vremii 

sale, ideile generoase ale Europei jucând un rol 

important în formarea generaţiei anilor 1840. Din creaţia originală a 

publicat în timpul vieţii oda închinată Ruinelor Cetăţii Neamţu 

(1834). A scris câteva poezii ocazionale, fabule şi versuri de 

dragoste. Volumul de poezii (originale şi traduceri) intitulat Poezii, a 

apărut postum, în 1843, editat şi prefaţat de Mihail Kogălniceanu. 
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BOTEZATU, Petre  110 ani de la naștere 

filosof și logician (n. 27 febr. 1911, Dorohoi – m. 1 
dec. 1981, Ias i) 

Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Sociale 

şi Politice din România. Unul dintre prestigioşii 

cărturari şi profesori ai Universităţii din Iaşi, care a 

slujit aproape o jumătate de veac, şcoala şi ştiinţa 

românească. Reputat specialist în domeniul Logicii şi Filosofiei, a 

abordat următoarele problematici: Valoarea determinismului în 

fizica modernă; Elaborarea unui sistem de logică naturală; 

Sistematizarea critică a modelelor silogisticii moderne; Investigaţii 

de logică inductivă şi probabilistică; Geneza filosofică a ideii de 

libertate morală; Contribuţii la interpretarea filosofiei kantiene. A 

fost membru fondator al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din 

România. A fost distins cu titlul de Profesor Universitar Emerit. 
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MARTIE 
 

 

BURADA, Mihai  180 de ani de la naștere 

medic și compozitor (n. 1 mart. 1841, Ias i – m. 7 
nov. 1918, Roman, judet ul Neamt ) 

Fratele renumitului istoriograf al teatrului şi al muzicii, 

Teodor T. Burada (1839-1923), Mihai Burada, deşi a 

îmbrăţişat cariera medicală, a rămas devotat muzicii de-a 

lungul întregii sale vieţi. Activitatea sa de compozitor s-a 

concretizat în peste 50 de lucrări, elogios apreciate de Eduard 

Caudella, piese ce dovedesc interesul pentru folclorul românesc. A 

fost membru fondator (1907) şi preşedinte al Societăţii culturale Miron 

Costin din Roman, a promovat muzica clasică în cercurile artistice din 

acest oraş. 

 

STUPCANU, Theodor V.  160 de ani de la naștere 

teolog, profesor și compozitor (n. 9 mart. 1861, 
Basarabi, judet ul Suceava – m. iul. 1936, Bucures ti) 

Figură cunoscută a Iaşului de odinioară, el a fost cel 

mai important reprezentant al muzicii psaltice din 

primele trei decenii ale secolului al XX-lea. A fost 

profesor de muzică bisericească la Seminarul Veniamin Costachi şi 

profesor onorific la Catedra de Muzică psaltică la Conservatorul de 

Muzică din Iaşi. Înzestrat cu mult talent muzical, preotul Th. V. 

Stupcanu a realizat concomitent cu activitatea didactică, o seamă de 

lucrări valoroase pentru serviciul de cult şi pentru uz şcolar. A scris o 

metodică de învăţare a muzicii psaltice, cântări bisericeşti în notaţie 

bizantină, precum şi cântece cu conţinut patriotic pentru copii şi 

şcolari. 
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ȚUPA, Alexandru  135 de ani de la naștere 

medic (n. 9 mart. 1886, Dumbra veni, judet ul 
Botos ani – m. 25 ian. 1956, Ias i) 

Cercetător de prestigiu, creatorul şcolii ieşene de his-

tologie, Alexandru Ţupa se înscrie printre figurile 

centrale ale învăţământului medical ieşean. În cei 26 

de ani cât a funcţionat ca profesor la Catedra de Histo-

logie a Facultăţii de Medicină din Iaşi, s-a remarcat ca un dascăl 

deosebit. Datorită capacităţii sale organizatorice, a fost ales de trei 

ori decan al Facultăţii de Medicină din Iaşi. Lucrările sale ştiinţifice 

– de circa 40 – reprezintă contribuţii valoroase la diferite probleme 

de histologie normală şi patologică. 

 

SOCOR, Emanoil  140 de ani de la naștere 

ziarist (n. 14 mart. 1881, Popes ti, judet ul Ias i – 
m. 20 oct. 1951, Bucures ti) 

S-a format ca publicist în presa democrată anti-

fascistă. A fost membru al Cercului de studii 

sociale din Iaşi (1903). A avut strânse legături cu C. 

Dobrogeanu-Gherea şi a colaborat la ziarele timpu-

lui. Din 1924, Emanoil Socor a făcut parte din conducerea ziarelor 

Adevărul şi Dimineaţa, în care a dus o campanie susţinută împotriva 

cenzurii, a corupţiei din administraţie, a unor ideologi fascişti, a 

legionarilor şi a ziarelor reacţionare. A scos ziarele A.B.C. (1934) şi 

Zorile (1935), cu o orientare pronunţat antifascistă. Este tatăl compo-

zitorului Matei Socor (1908-1980). 

 

STROESCU, Constantin  135 de ani de la naștere 

artist liric (n. 15 mart. 1886, Ias i – m. 16 mart. 
1977, Bucures ti) 

Profesor reprezentativ al învăţământului artistic din 

România. Printre elevii săi se numără Elena Cernei şi 

Dan Iordăchescu, care au activat la Conservatorul din 

Bucureşti. Tenor de excepţie, a cântat la Opera Comică din Paris, în 
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America şi la Opera Română din Capitală, realizând numeroase şi 

variate personaje. Preocupat de lied, a fost unul din reputaţii noştri 

interpreţi ai acestui gen. A fost distins cu titlurile de Artist Emerit şi 

Profesor Emerit. 

 

ISAR, Eugen  120 de ani de la naștere 

muzician (n. 16 mart. 1901, Dra goes ti, judet ul 
Suceava – m. 23 ian. 1983, Ias i) 

A funcţionat ca profesor de muzică la diferite şcoli, şi 

lector de contrapunct la Conservatorul G. Enescu din 

Iaşi. A ocupat, între 1945-1963, postul de violist la 

Filarmonica Moldova. A realizat armonizări şi prelu-

crări de cântece populare pentru formaţiile cu care a colaborat. 

 

GHEORGHIU, Traian N.  115 ani de la naștere 

profesor și publicist (n. 16 mart. 1906, Ias i –  
m. 22 dec. 1982, Ias i) 

Cunoscut de contemporanii noştri, mai ales, prin 

volumul memorialistic Miercurile de la Însemnări 

ieşene (1980), el a fost o prezenţă activă în viaţa 

culturală, socială şi politică a Iaşului interbelic. A 

lucrat ca profesor de Economie politică şi Doctrină economică la 

Facultatea Juridică din Iaşi. A activat politic în Partidul Ţărănesc 

Radical, apoi în Partidul Naţional Ţărănesc, ceea ce i-a adus ani grei 

de închisoare în timpul regimului comunist. A fost secretar de 

redacţie la revista Însemnări ieşene, unde a scris cronica politică 

externă. A publicat lucrări de logopedie, psihologie, pedagogie, 

filosofie şi cu caracter literar. 

 

JEREA, Hilda  105 ani de la naștere 

compozitoare și pianistă (n. 17 mart. 1916, Ias i – 
m. 14 mai 1980, Bucures ti) 

Cadru didactic la Conservatorul din Bucureşti, ea s-a 

dăruit ca interpretă pianistă, şi a fost o compozitoare 
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de talent. În 1966 a înfiinţat formaţia de muzică de cameră Musica 

Nova, pe care a condus-o de-a lungul anilor. Artista a reuşit să 

tălmăcească, în calitate de dotată pianistă, cu multă sensibilitate, un 

număr apreciabil de piese de muzică de cameră românească şi 

universală. S-a ilustrat ca o compozitoare de inspirată muzicalitate, 

abordând aproape toate genurile. 

 

TOPÎRCEANU, George  135 de ani de la naștere 

scriitor (n. 20 mart. 1886, Bucures ti – m. 7 mai, 
1937, Ias i) 

Membru corespondent al Academiei Române. Se 

înscrie în poezia românească din secolul al XX-lea ca 

unul dintre puţinii reprezentanţi ai umorului liric. 

Înzestrat cu o remarcabilă inteligenţă artistică, George 

Topîrceanu se caracterizează în primul rând, prin autoironie, prin 

cenzura propriilor sentimente, un poet al anotimpurilor, un pastelist 

şi un miniaturist. L-au consacrat volumele: Balade vesele (1916), 

Parodii originale (1916), Balade vesele şi triste (1920), Migdale 

amare (1928). Ca prozator, a scris memorialistică (Amintiri din 

luptele de la Turtucaia, 1918; Pirin-Planina, 1936), volumul 

Scrisori fără adresă (1930) şi romanul umoristic neterminat 

Minunile sfântului Sisoe (1938). 

 

OPRIȘOR, Mircea-Sorin  85 de ani de la naștere 

inginer electrotehnic (n. 20 mart. 1936, Ias i – m. 12 
iul. 1997, Ias i) 

A fost un cadru didactic de mare ţinută profesională, un 

devotat al învăţământului şi cercetării electrotehnice de 

la Institutul Politehnic Gh. Asachi din Iaşi. Întreaga 

activitate didactică a desfăşurat-o numai la Facultatea 

Electrotehnică, între anii 1965 și 1997. Preocupările sale ştiinţifice, 

materializate în peste 60 de studii şi articole, au îmbrăţişat o arie 

largă de aspecte, începând cu cele de Acţionări Electrice şi finalizate 

cu cele de Putere Electrică. 
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CHIFAN, Mircea  95 de ani de la naștere 

medic (n. 28 mart. 1926, Sta niles ti, judet ul 

Vaslui – m. 7 apr. 2000, Ias i) 

Prin activitatea sa de peste patru decenii, a contri-
buit la dezvoltarea învăţământului chirurgical ieşean 
şi la formarea a numeroase generaţii de medici. A 
lucrat la Catedra de Anatomie descriptivă şi topo-

grafică a Facultăţii de Medicină şi la Clinica I Chirurgicală de la 
Spitalul Sf. Spiridon din Iaşi. A publicat peste 170 de lucrări 
ştiinţifice şi a avut 350 de comunicări pe probleme de chirurgie 
digestivă, toracică, esofagiană, tiroidiană şi altele. 
 
ALEXA, Ion V.  125 de ani de la naștere 

medic (n. 30 mart. 1896, Vutcani, judet ul Vaslui – 

m. 5 apr. 1991, Ias i) 

Descendent dintr-o familie de intelectuali, frate cu 
prof. dr. Gh. Alexa (1891-1985), fondatorul şcolii ro-
mâneşti de pielărie, Ion V. Alexa şi-a desfăşurat 
activitatea didactică la Facultatea de Medicină sub 

conducerea acad. Mihai Ciucă, care a cuprins un program complex şi 
modern, introducând pentru prima dată lucrări de laborator şi demon-
straţii practice pe teren. A organizat instituţii de sănătate publică 
rurală şi urbană în Moldova. A organizat cel dintâi Dispensar mobil 
pentru depistarea T.B.C. A publicat peste 200 de lucrări ştiinţifice. 
 
SCORPAN, Grigore  120 de ani de la naștere 

filolog și istoric literar (n. 30 mart. 1901, Ias i –  

m. 12 mart. 1953, Ias i) 

Preocupat de interpretarea fenomenului literar în strân-
să dependenţă cu cel lingvistic şi, analizând din acest 
unghi şi creaţia marilor noştri clasici, el îşi concen-
trează cercetările literare, filologice şi lingvistice atât în 

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



 32 

APRILIE 
 

 
CUGLER-PONI, Matilda  170 de ani de la naștere 

poetă (n. 2 apr. 1851, Ias i – m. 9 sept. 1931, Ias i) 

Poetă din cercul Junimii ieşene, colaboratoare la revista 

Convorbiri literare, este prima femeie care a frecventat 

un cenaclu literar. Ea se situează, alături de Veronica 

Micle, printre cele mai cunoscute scriitoare în literatura 

noastră din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ca o precursoare a 

lirismului feminin. Poeziile sale sunt erotice, sentimentale, cu mireasmă 

de romanţă duioasă. A mai scris schiţe, povestiri şi teatru. 

 
GRUBER, Eduard  160 de ani de la naștere 

psiholog și scriitor (n. 2 apr. 1861, Ias i – m. 24 
mart. 1896, Bucures ti) 

Activitatea sa ştiinţifică marchează un moment 

crucial în istoria Psihologiei din România. Este 

autorul primelor cercetări de psihologia artei din ţara 

noastră, este primul român care a obţinut doctoratul în Filosofie la 

Leipzig cu o teză de psihologie şi unul dintre cei care publică 

cercetări psihologice experimentale de laborator (1893). A ţinut 

primul curs de Psihologie experimentală la Universitatea din Iaşi şi 

a înfiinţat cel dintâi Laborator de Psihologie din România (Iaşi, 

1893). A făcut parte din cercul revistei Contemporanul, unde a 

colaborat cu însemnări, cu traduceri şi cu versuri. 

 
BĂLAN, Nicolae P.  135 de ani de la naștere 

medic (n. 2 apr. 1886, Beres ti, judet ul Galat i – m. 9 
nov. 1966, Ias i) 

A desfăşurat, în învăţământul ieşean, o activitate 

didactică îndelungată, pe parcursul a peste o jumătate 

de secol. S-a distins şi în domeniul cercetării ştiin-

ţifice, precum şi ca experimentat clinician. A fost 
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membru al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi, al Societăţii de 

Biologie, Psihiatrie şi Endocrinologie din Bucureşti, al Societăţii 

Germane de Patologie şi membru corespondent al Societăţii de 

Medicină Legală din Paris. 

 
ZAHARIA, Nicolai  105 ani de la naștere 

biolog și medic (n. 11 apr. 1916, Fa lticeni, judet ul 
Suceava – m. 2 mai 1974, Ias i) 

Personalitate de prestigiu a învăţământului şi vieţii 

ştiinţifice ieşene. Între anii 1940-1949 a funcţionat ca 

medic la Fălticeni şi Bacău. Apoi, a fost numit 

profesor la catedra de Biologie medicală, din cadrul Institutului de 

Medicină şi Farmacie din Iaşi, unde a lucrat aproape un sfert de veac. 

De numele lui sunt legate crearea primului curs de biologie medicală 

şi a primului curs de genetică umană. În domeniul Biologiei 

Medicale şi a geneticii medicale, a adus o contribuţie remarcabilă, 

materializată în circa 150 de lucrări originale în probleme privitoare 

la mecanismele neuro-endocrine de integrare, la activitatea nervoasă 

superioară în stări de carenţe proteice, în diferite condiţii de mediu 

toxic sau sub influenţa diferitelor substanţe. De asemenea, a abordat 

probleme privind mecanismele de producere a malformaţiilor. 

 
TONITZA, Nicolae N.  135 de ani de la naștere 

pictor, grafician și publicist (n. 13 apr. 1886, 
Ba rlad, judet ul Vaslui – m. 27 febr. 1940, Bucures ti) 

Format la Academia de Arte Frumoase din Iaşi, sub 

îndrumarea pictorilor Gh. Popovici şi Emanoil 

Bardasare, Nicolae Tonitza a devenit, peste ani, 

profesor şi rector al acestei prestigioase instituţii de 

învăţământ artistic. Ca pictor s-a dezvoltat sub influenţa lui Ştefan 

Luchian, dovedind un deosebit rafinament coloristic. Nicolae Tonitza 

s-a afirmat cu deosebită strălucire în diferite genuri ale creaţiei: 

portret, peisaj, compoziţii, tablouri cu flori şi de gen. Portretele de 

copii i-au adus o binemeritată celebritate. Grafica, pictura şi articolele 

de critică de artă sunt mărturii ale participării sale la viaţa României 

interbelice în care a trăit şi a creat. 



 34 

 
BARBU, Carmen  95 de ani de la naștere 

actriță (n. 13 apr. 1926, Ias i – m. 24 mart. 1996, 
Ias i) 

Timp de peste trei decenii (1950-1983), a slujit cu 

talent şi pasiune scena Teatrului Naţional din Iaşi, 

interpretând, cu succes, zeci de roluri din dramaturgia 

română şi universală. De-a lungul anilor, a interpretat, cu vie pre-

zenţă şi aplomb, roluri comice şi dramatice. Despre creaţiile actriţei 

s-a scris mult şi elogios. Scriitorul Aurel Leon remarca: „Carmen 

Barbu a făcut parte dintre actriţele care impuneau respect, în 

măsura în care şi ea a respectat emblema teatrului. Şi-a respectat 

meseria şi apoi a iubit-o”. 

 
RUSSU, George  105 ani de la naștere 

medic (n. 16 apr. 1916, Necs eni, judet ul Botos ani – 
m. 26 apr. 1992, Ias i) 

Un bun practician, un pasionat cercetător şi profesor. A 

funcţionat la Catedra de Fiziologie a Facultăţii de 

Medicină şi la Clinica a II-a Medicală de la Spitalul Sf. 

Spiridon din Iaşi. Pe lângă activitatea didactică şi 

clinică, s-a implicat în cercetarea ştiinţifică, concretizată în peste 400 

de lucrări. Studiile sale au avut în vedere cercetări fiziopatologice şi 

terapeutice de gastroenterologie, cercetări în domeniul aparatului 

respirator, renal etc. 

 
ISANOS, Magda  105 ani de la naștere 

poetă (n. 17 apr. 1916, Ias i – m. 17 nov. 1944, 
Bucures ti) 

Formată sub influenţa cercului literar de la revista 

Însemnări ieşene, ea a îmbogăţit poezia feminină 

românească. Meritul ei este de a fi ştiut să maturizeze 

artistic registrul poetic feminin, punându-l sub semnul 

unei arderi profunde şi intense. Ea ne-a lăsat pagini emoţionante de 

poezie umanitară, izvorâtă dintr-un suflet de luptătoare, de iubită şi 
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de mamă. În poemele sale a cântat în culori vii dragostea de viaţă, 

peisajul patriei, setea umană de fericire. Un singur volum a apărut în 

timpul vieţii – Poezii (1943), alte trei postum: Cântarea munţilor 

(1945), Ţara luminii (1946) şi Versuri (1964). În sens pozitiv a 

influenţat asupra formaţiei sale şi colaborarea cu soţul ei, scriitorul 

Eusebiu Camilar (1910-1965). 

 
BĂILEANU, Gheorghe  120 de ani de la naștere 

publicist și istoric (n. 18 apr. 1901, Ias i – m. 10 
iul. 1975, Ias i) 

A publicat numeroase studii şi articole despre trecutul 

Iaşilor şi al instituţiilor din acest prestigios centru 

cultural şi ştiinţific: 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). 

 
AILINCĂI, Gheorghe  100 de ani de la naștere 

inginer electromecanic (n. 21 apr. 1921, Petia-
Bunes ti, judet ul Suceava – m. 24 mai 1995, Ias i) 

S-a dedicat, timp de peste patru decenii, şcolii 

superioare şi ştiinţei româneşti. A funcţionat la 

Institutul Politehnic Gh. Asachi din Iaşi, unde a parcurs 

treptele ierarhiei didactice, de la asistent (1946), până la 

conferenţiar (1949), şef al catedrei Tehnologia metalelor (din 1972). 

A publicat circa 30 de studii şi articole în domeniul electromecanic. 

A adus contribuţii de seamă în domeniile: tratamente termochimice, 

coroziunea metalelor, tratamentele aliajelor de aluminiu, tratamente 

neconvenţionale etc. A elaborat, în colaborare, cursuri şi îndrumare 

de laborator. 
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PANAITEANU-BARDASARE, Gheorghe  205 ani de la naștere 

pictor și grafician (n. 22 apr. 1816, Burdujeni, 

judet ul Suceava – m. 9 nov. 1900, Ias i) 

Unul dintre discipolii cărturarului Gh. Asachi, care i-a 
continuat opera, ducând mai departe flacăra culturii 
aprinsă de acesta în Moldova. A studiat pictura la 
München (1840-1858), alături de Gh. Lemeni şi Gh. 

Năstăseanu, făcând parte din prima serie de pictori bursieri peste 
hotare. A avut un rol hotărâtor în fondarea Pinacotecii şi Şcolii de 
Arte Frumoase, inaugurate la 26 octombrie 1860, odată cu Uni-
versitatea ieşeană. A condus, timp de peste trei decenii, aceste 
instituţii artistice, contribuind la dezvoltarea şi afirmarea artei 
româneşti în Moldova. Pedagog şi excelent organizator, Gh. 
Panaiteanu Bardasare a reuşit să redea forţa trecutului nostru, copiind 
portretele personalităţilor istorice care au dat strălucire Moldovei. În 
afară de activitatea de litograf, el a executat pictură în ulei, care 
cuprinde tablouri de gen şi portrete. Principala sa contribuţie la 
dezvoltarea artei româneşti rămâne însă nu în pictură, ci activitatea 
de profesor şi îndrumător în domeniul artelor. 
 
PALLADY, Theodor  150 de ani de la naștere 

pictor (n. 24 apr. 1871, Ias i – m. 16 aug. 1956, 

Bucures ti) 

Alături de Gh. Petraşcu, N. N. Tonitza şi Ştefan 
Dimitrescu, se integrează epocii de strălucită înflorire a 
picturii româneşti în perioada interbelică. Creaţia lui   
s-a impus prin rigoarea logică a construcţiei între 

formă şi culoare, prin dezvoltarea şi decantarea unor moduri de 
expresie proprii artei româneşti. A pictat îndeosebi peisaje (Peisaj la 
Bucium; Pod pe Sena), naturi moarte (Natură statică cu pălărie; 
Natură statică cu ceas), flori, nuduri, scene de interior şi foarte 
multe autoportrete. El s-a înfăţişat în numeroase autoportrete care 
dezvăluie o latură specifică a acestei arte complexe. Peisajele sale – 
mai ales cele din Moldova natală – au o mare căldură care se degajă 
din vegetaţia bogată, din zidurile albe ale caselor, din apariţia unor 
siluete umane. Critica plastică îl consideră pe Theodor Pallady ca 
reprezentant de frunte al nudului în pictura românească. A primit 
Premiul Naţional pentru pictură (1926) şi titlul de Maestru Emerit 
al Artei din România.  
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MAI 
 

 
RALEA, Mihai  125 de ani de la naștere 

critic literar, sociolog, psiholog, estetician și 
eseist (n. 1 mai 1896, Hus i, judet ul Vaslui – m. 17 

aug. 1964, Berlin-Germania) 

Membru al Academiei Române. Erudit om de ştiinţă 

şi eminent reprezentant al învăţământului universitar, 

remarcabil om politic, Mihai Ralea a desfăşurat o acti-

vitate multilaterală şi complexă. Absolvent al Facultăţii de Drept şi 

Litere din Iaşi, Mihai Ralea şi-a luat doctoratul în filosofie la 

Sorbona (1923), după care a devenit profesor de Psihologie şi 

Estetică la Universitatea Al. I. Cuza. A publicat numeroase studii şi 

articole în domeniul psihologiei, sociologiei, al esteticii şi criticii 

literare. Dintre volume cităm: Ipostaze şi precizări în ştiinţa 

sufletului (1926), Psihologie şi viaţă (1938), Explicarea omului 

(1946), Introducere în sociologie (1926), Istoria psihologiei (în 

colab., 1962), Introducere în psihologia socială (1966). Ca 

memorialist a publicat notele de călătorie Memorial (1930), Nord-

Sud (1945) şi Extremul Occident (1955). A profesat o critică literară 

de direcţie, situându-se în fruntea mişcării promovată de Viaţa 

Românească. 

 
POLLINGHER, Beno  105 ani de la naștere 

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

Remarcabil reprezentant al Neurologiei ieşene, el a 

fost atras, de la început, de cercetarea activităţii 

nervoase superioare, în descifrarea noţiunilor funda-

mentale ale morfopatologiei sistemului nervos. A 

parcurs întreaga ierarhie spitalicească, la Spitalul de neuropsihiatrie 

Socola Iaşi impunându-se prin cunoaşterea temeinică a noţiunilor de 

teorie şi practică medicală. Activitatea de cercetare ştiinţifică a fost 

materializată în peste 200 de lucrări, publicate ca autor principal şi 
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coautor. Tematica lor a fost axată pe probleme de fiziologia activi-

tăţii nervoase superioare şi pe terapeutica neurologică. 

 
BOICU, Leonid  90 de ani de la naștere 

istoric (n. 1 mai 1931, Dondus eni-Basarabia – m. 2 mai 
1997, Ias i) 

Istoric de vocaţie, produs şi creator de Şcoală prin activi-

tatea îndelungată la Institutul de Istorie şi Arheologie A. 

D. Xenopol din Iaşi. A fost cercetător şi şef al Sectorului 

de Istorie universală. Principalele coordonate tematice ale 

operei sale, concretizată în 70 de titluri, le reprezintă Istoria social-

economică şi politică a Principatelor Române în epoca modernă şi 

Istoria raporturilor internaţionale ale României în veacurile al XVIII-

lea şi al XIX-lea. 

 
SPERANȚIA, Theodor D.  165 de ani de la naștere 

scriitor și folclorist (n. 4 mai 1856, Ias i – m. 9 
mart. 1929, Bucures ti) 

Membru corespondent al Academiei Române. Profesor 

de literatură dramatică la Academia de muzică şi artă 

dramatică din Bucureşti. Se numără printre întemeie-

torii şi primii colaboratori ai revistei Contemporanul 

din Iaşi. A avut şi preocupări de teoretician al folclorului: 

Introducere în literatura populară română (1904) şi Mioriţa şi 

căluşarii. Urme de la daci şi alte studii de folclor (1914). A fost 

unul dintre fondatorii Muzeului etnografic românesc şi a militat 

pentru crearea teatrului sătesc din ţara noastră. 

 
SCHELETTI, Gheorghe  185 de ani de la naștere 

compozitor (n. 5 mai 1836, Ias i – m. 14 sept. 1887, 
Ias i) 

„Om de mare talent muzical”, cum a fost definit de 

Eduard Caudella, Gh. Scheletti a devenit, în 1877, 

profesor de pian la Conservatorul din Iaşi, unde a 

îndrumat numeroase generaţii de muzicieni. A lucrat 
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ca profesor de muzică şi la Şcoala Normală V. Lupu (1880-1886). A 

fondat şi a condus formaţia muzicală Octetul român din Iaşi. S-a 

remarcat ca publicist, colaborând cu studii şi articole polemice la 

revista Arta. În activitatea de creaţie, Gh. Scheletti a scris muzică 

instrumentală şi vocală. Dintre lucrările sale, menţionăm: Grangu-

rul, Iluzii pierdute, Dorul; valsuri, numeroase romanţe, printre care 

Ce te legeni codrule, una dintre cele mai izbutite creaţii muzicale 

inspirate din versurile lui Mihai Eminescu. 

 
GRIGORIU, Constantin  155 de ani de la naștere 

cântăreț, animator muzical și autor dramatic  
(n. 11 mai 1866, Ias i – m. 15 febr. 1914, Bucures ti) 

Unul dintre cei mai proeminenţi animatori ai vieţii 

muzicale româneşti de la începutul secolului XX. În 

1904 a fondat Compania lirică română C. Grigoriu, 

cu sediul permanent în Parcul Oteteleşanu din Bucureşti, care a oferit 

publicului din Capitală şi din oraşele ţării spectacole de înaltă ţinută 

artistică. Timp de un deceniu, trupa respectivă a înscris în repertoriul 

său peste o sută de titluri din creaţia lirică a epocii. Cântăreţ, director 

de trupă, compozitor, Constantin Grigoriu s-a manifestat şi ca autor 

dramatic. 

 
IONESCU, Nelu  85 de ani de la naștere 

ziarist și dramaturg (n. 13 mai 1936, Ias i – m. 20 
nov. 1982, Bucures ti) 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Desfăşu-

rată pe durata a numai 15 ani (1966-1982), cariera sa 

de dramaturg a avut o evoluţie spectaculoasă. Prezen-

tată pe scena Teatrului Naţional din Iaşi în peste 300 de spectacole, 

piesa Cum s-a făcut de-a rămas Catinca fată bătrână (1978) este 

una din cele 10 piese ale sale. 
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BELDICEANU, Nicolae N.  140 de ani de la naștere 

prozator (n. 15 mai 1881, Ra da s eni, judet ul 
Suceava – m. 9 iun. 1923, Ias i) 

Fiul poetului ieşean Nicolae Beldiceanu (1844-1896), 

a fost coleg de liceu şi prieten apropiat al lui Mihail 

Sadoveanu. A debutat editorial prin volumul Chipuri 

de mahala (1905), în care a strâns schiţe din viaţa periferiei 

bucureştene, amintind de lumea schiţelor lui I.L. Caragiale. În 

următoarele cărţi: Cea dintâi iubire (1906), Maica Melania (1909), 

Taina (1909), Povestiri mărunte (1909), La un han odată (1911), 

Neguri (1911), Chilia dragostei (1913), Fântâna balaurului (1921), 

Ospăţul (1921), se remarcă influenţa literaturii lui Mihail Sadoveanu. 

 
ȘUSTER, Petru  125 de ani de la naștere 

biolog (n. 15 mai 1896, Costes ti, judet ul Botos ani – 
m. 11 oct. 1954, Ias i) 

Membru al Academiei de Ştiinţe din România. Se înscrie 

printre cadrele didactice care au adus o remarcabilă 

contribuţie la dezvoltarea învăţământului şi ştiinţei 

biologice, fiind considerat primul profesor de biologie 

generală la Facultatea de Ştiinţe Naturale din Iaşi, unde a funcţionat 

până la pensionare. Activitatea sa ştiinţifică şi publicistică s-a canalizat 

spre patru domenii şi anume: zoologie sistematică, zoologie expe-

rimentală, anatomie microscopică şi biologie. Ne-au rămas contribuţii 

originale privind sistematica Dipterelor din România. A publicat 15 

lucrări de embriologie experimentală şi 7 lucrări de histologie referi-

toare la organul auditiv la insecte. 

 
D’ALBON, Gérard  110 ani de la naștere 

inginer electrician (n. 15 mai 1911, Roman, judet ul 
Neamt  – m. 18 apr. 1993, Ias i) 

În decursul unei jumătăţi de secol de activitate la 

Institutul Politehnic Gh. Asachi din Iaşi, el a obţinut 

toate gradele didactice, şi a condus Catedra de Termo-

tehnică. În perioada 1972-1976 a funcţionat ca profesor 
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la Universitatea din Alger şi ca director al Institutului de Energie 

Solară din Alger (1972). S-a remarcat prin cele peste 80 de lucrări 

ştiinţifice, în majoritate din domeniul industrial. 

 
MEZZETTI, Pietro  195 de ani de la naștere 

muzician (n. 19 mai 1826, Medicina-Bologna, Italia 
– m. 18 febr. 1894, Ias i) 

Venit la Iaşi, la vârsta de 37 de ani, în 1863, a fost 

numit profesor la catedra de teorie, apoi la cea de 

canto, la Conservatorul de muzică, unde a funcţionat 

peste trei decenii, afirmându-se ca un muzician de 

prestigiu. Ca instrumentist (violonist şi violist), a participat în diverse 

formaţii la concerte şi în orchestră la spectacole de operă. În 

domeniul pedagogiei se înscrie în istoria învăţământului muzical cu 

Teorie musicale elementare (1864), unul dintre primele manuale de 

teorie la noi. A compus muzică de teatru, de pian, corală şi vocală. 

Cu Cântecul gintei latine pe text de V. Alecsandri creaţia sa a fost 

cunoscută în toată Europa romanică. 

 
BUDEANU, Elena  105 ani de la naștere 

chimistă (n. 20 mai 1916, Chis ina u – m. 7 oct. 1992, 
Ias i) 

Reprezentantă a învăţământului şi a cercetării ştiinţi-

fice ieşene, timp de aproape patru decenii, a lucrat la 

Facultatea de Ştiinţe a Universităţii Al. I. Cuza, la dis-

ciplina Chimie organică. A publicat Lucrări practice 

de chimie generală (1984, în colaborare) şi numeroase studii de 

chimie, apreciate de specialiştii în domeniu. 

 
DAVID, Mihai  135 de ani de la naștere 

geograf (n. 21 mai 1886, Negres ti, judet ul Vaslui – 
m. 26 iun. 1954, Ias i) 

Profesor la Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, timp de 

peste trei decenii (1920-1954), a predat succesiv 

cursurile de Climatologie, Hidrologie, Geomorfologie 
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şi Geografie a României. A publicat manuale de geografia României 

şi geografia continentelor. A scris studii valoroase referitoare la 

geomorfologia Podişului Central Moldovenesc, regiunea subcarpa-

tică din Moldova şi Podişul Transilvaniei. 

 
CAUDELLA, Eduard  180 de ani de la naștere 

compozitor și violonist (n. 22 mai 1841, Ias i –  
m. 15 apr. 1924, Ias i) 

Personalitate marcantă a culturii muzicale româneşti 

din secolul al XIX-lea, Eduard Caudella s-a afirmat, 

printr-o activitate de peste şase decenii, ca unul din 

principalii înaintaşi ai formării şi dezvoltării artei 

muzicale din ţara noastră, fiind prezent în aproape toate domeniile de 

manifestare: compoziţie, interpretare, dirijat, pedagogie, publicistică. 

A fost profesor şi rector al Conservatorului din Iaşi, a fondat prima 

orchestră simfonică din Iaşi. A creat în toate genurile, de la lied la 

operă. A semnat prima operă românească: Olteanca (1880). A scris 

primul concert pentru vioară şi orchestră din literatura noastră 

muzicală. 

 
CRĂCIUN, Emil C.  125 de ani de la naștere 

medic și anatomopatolog (n. 22 mai 1896, Ias i –  
m. 2 apr. 1976, Bucures ti) 

Membru corespondent al Academiei Române şi membru 

titular al Academiei de Ştiinţe Medicale din România. 

Figură remarcabilă a ştiinţei medicale româneşti, el a 

lăsat posterităţii o operă ştiinţifică impresionantă prin 

numărul şi valoarea rezultatelor, operă care a contribuit mult la 

progresul patologiei din ţara noastră. Şi-a desfăşurat o mare parte din 

activitatea didactică la Facultatea de Medicină din Bucureşti (1936-

1966). A fost director al Institutului Victor Babeş (1937-1968), în care 

calitate a organizat aproape toate prosecturile din Capitală şi din ţară. 

Activitatea sa ştiinţifică cuprinde publicaţii în aproape toate capitolele 

anatomiei patologice. Cele mai importante dintre lucrările sale privind 

culturile de ţesuturi au dus la introducerea metodei româneşti a 

culturilor asupra plasmei cu heparină şi extract embrionar liofil. 
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Preocuparea centrală a studiilor sale a fost cancerul. În acest domeniu a 

fondat primul Institut de cancer din ţară, la Cluj, pe care l-a condus 

între anii 1931-1932. 

 
IBRĂILEANU, Garabet  150 de ani de la naștere 

critic și istoric literar, romancier (n. 23 mai 1871, 
Tg. Frumos, judet ul Ias i – m. 10 mart. 1936, Bucures ti) 

Membru post-mortem al Academiei Române. Unul 

dintre cei mai de seamă critici literari români, istoric, 

teoretician şi îndrumător literar, profesor strălucit al 

Universităţii ieşene, Garabet Ibrăileanu a fost totodată 

fondatorul şi conducătorul revistei literare Viaţa românească (1906-

1933). A fost un creator şi un adept al realismului, un critic dotat cu 

o ascuţită intuiţie a valorilor, care a îndrumat şi stimulat talentul 

multora dintre scriitorii ieşeni. Lucrarea sa de filosofie a culturii 

Spiritul critic în cultura românească (1909) este un interesant 

studiu de sociologie şi psihologie, de civilizaţie a sec. al XIX-lea, 

bazat pe fapte de istorie literară. Celelalte volume: Scriitori şi 

curente (1909), Ioan Al. Brătescu-Voineşti (1916), Note şi impresii 

(1920), După război (1921), Scriitori români şi străini (1926), 

Studii literare (1930), constituie studii asupra creaţiei multor scriitori 

români şi străini. A mai publicat un volum de aforisme Privind viaţa 

(1930) şi romanul de analiză psihologică Adela (1933). 

 
CIOCHINĂ, Ioan  125 de ani de la naștere 

inginer chimist (n. 24 mai 1896, Strehaia, Mehedint i – 
m. 26 oct. 1992, Ias i) 

A funcţionat în învăţământul tehnic superior din Iaşi, din 

1930 până în 1961, la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii 

Al. I. Cuza şi la Şcoala Politehnică Gh. Asachi, la 

Facultatea de Chimie Industrială. Activitatea de cercetare 

ştiinţifică s-a concretizat în peste 60 de lucrări. 
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TRIANDAF, Ioan  95 de ani de la naștere 

medic (n. 28 mai 1926, Ias i – m. 29 iul. 1991, Ias i) 

Se înscrie printre medicii de seamă care au închinat 

energia şi talentul lor învăţământului şi ştiinţei mediale 

ieşene. Personalitate complexă, cu preocupări multiple, 

a avut, pe lângă calităţile dascălului, clinicianului şi 

cercetătorului, autor a numeroase lucrări ştiinţifice, o vastă şi aleasă 

cultură umanistă. Într-o carieră didactică şi medicală de patru 

decenii, aproape 30 de ani i-a dedicat Cinicii a III-a Medicale de la 

Spitalul Sf. Spiridon. A realizat şi publicat peste 200 de lucrări 

ştiinţifice în domenii variate ale medicinii interne, cardiologia şi 

bolile digestive având prioritate în preocupările sale. A fost decan al 

Facultăţii de Medicină (1976-1981) şi prorector al Institutului de 

Medicină şi Farmacie din Iaşi (1981-1983). 
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 IUNIE 
 

 
COPILU, Vasile  110 ani de la naștere 

inginer textilist (n. 1 iun. 1911, S ut u, judet ul Cluj 
– m. 21 oct. 1993, Ias i) 

A activat cu pasiune pentru dezvoltarea şi afirmarea 

învăţământului superior pentru textile şi pielărie din 

Iaşi. Din 1960 până la pensioare, a funcţionat la 

Catedra de Filatură a Facultăţii de Textile din Iaşi, 

contribuind la formarea şi educarea a numeroase serii de ingineri 

textilişti. A îndeplinit funcţiile de prodecan şi decan al Facultăţii de 

Industrie Uşoară. A publicat manuale şi tratate de filatură de bumbac 

şi alte lucrări apărute în reviste de specialitate. 
 
MÂNECAN, Nicanor  100 de ani de la naștere 

chirurg (n. 2 iun. 1921, Reuseni-Udes ti, judet ul 
Suceava – m. 14 mart. 1988, Ias i) 

A funcţionat la Clinica a II-a Chirurgie-Urologie a 

Spitalului C. I. Parhon, din 1948 şi până în 1986 şi a 

fost profesor la Institutul de Medicină şi Farmacie din 

Iaşi. A redactat un Curs de Urologie (1980) şi a 

colaborat la realizarea Cursului de Anatomie Descriptivă şi 

Topografică. A contribuit la organizarea bazelor Centrului de dializă 

de la Spitalul C. I. Parhon. A realizat 200 de lucrări ştiinţifice, dintre 

care două monografii, în colaborare: Tumorile gonadei masculine 

(1983) şi Implicaţii urologice în Obstetrică şi Ginecologie (1985). 

 
LIVESCU, Jean  115 ani de la naștere 

istoric literar (n. 3 iun. 1906, Burdujeni, judet ul 
Suceava – m. 2 sept. 1996, Bucures ti) 

Membru corespondent al Academiei Române. S-a 

înscris ca o figură a Iaşului de odinioară, contribuind la 

dezvoltarea învăţământului superior şi a cercetării 

ştiinţifice în domeniul Filologiei. A funcţionat la catedra de Limba şi 
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literatura germană de la Facultatea de Litere din Iaşi, între 1939 şi 

1955, apoi la cea din Bucureşti. A condus Universitatea Al. I. Cuza, 

ca rector, între 1949 şi 1955. A publicat monografii, studii, cursuri 

sau manuale de limba şi literatura germană. Lui i se datorează 

publicarea ediţiei critice a Poeziilor lui Goethe. 

 
WERNER, Dan  80 de ani de la naștere 

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

Slujitor al scenei româneşti timp de peste două decenii, 

el a fost o prezenţă de marcă a teatrelor din Craiova 

(1968-1981) şi Iaşi (1981-1988). În general, toate 

rolurile sale întruchipau tineri romantici, cu simţul 

datoriei, plini de lumină, de avânt, sau tragic loviţi de o soartă 

nedreaptă. 

 
VIERU, Anatol  95 de ani de la naștere 

muzician (n. 8 iun. 1926, Ias i – m. 15 oct. 1998, 
Bucures ti) 

Compozitor a peste 120 de lucrări, de toate genurile; 

muzicolog profund, deschizător de drumuri importante 

în arta sunetului; profesor eminent, dăruitor al propriilor 

împliniri, invitat de prestigioase universităţi din lume; 

dirijor ales, creator de cicluri de concerte-eveniment, el a fost un 

muzician distins cu cele mai înalte premii naţionale şi internaţionale. 

A fost profesor la Conservatorul din Bucureşti, la Catedra de 

Orchestraţie. Ca muzicolog a redactat două lucrări de referinţă în 

domeniu: Cartea Modurilor şi Cuvinte despre sunete. A compus 

muzică simfonică şi vocal-simfonică, muzică de cameră, muzică 

corală, muzică de film etc. 
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ATANASIU, Alexandru D.  150 de ani de la naștere 

publicist, pictor și profesor (n. 11 iun. 1871, 
Pa nga rat i, judet ul Neamt  – m. 1 febr. 1943, Ias i) 

Iniţiator al Asociaţiunii generale a artiştilor, 

membru al Ligii culturale pentru unitatea tuturor 

românilor, fondator al Societăţii Casa artelor din 

Iaşi (1911), membru corespondent al Comisiei monumentelor 

istorice, întemeietor şi director al revistei ieşene Arta română (1908-

1912), artist plastic şi cadru didactic cu îndelungată activitate, 

Alexandru D. Atanasiu a fost unul dintre promotorii culturii 

româneşti în viaţa artistică şi în presa timpului. 

 
BOURCEANU, Gheorghe  80 de ani de la naștere 

filosof (n. 13 iun. 1941, Ga nes ti-Cavadines ti, judet ul 
Galat i – m. 24 mai 1993, Ias i) 

Profesor timp de aproape trei decenii (1965-1993), la 

Facultatea de Istorie-Filosofie, secţia Filosofie. Princi-

pala sa pasiune a fost Filosofia socială, dar a predat 

ani îndelungaţi şi cursuri de sociologie-rurală, urban-

rurală, a opiniei publice şi a culturii de masă. A publicat cursuri şi 

lecţii, studii şi articole. 

 
OESCU, Constantin V.  130 de ani de la naștere 

biolog (n. 14 iun. 1891, Fa nta na Mare, judet ul 
Suceava – m. 17 iun. 1973, Ias i) 

Face parte din familia spirituală a ctitorilor învăţămân-

tului agronomic ieşean: Haralambie Vasiliu şi Agricola 

Cardaş. În anul 1914, Constantin V. Oescu s-a încadrat 

în învăţământul şi cercetarea agricolă pe care le-a slujit 

aproape cinci decenii. Afirmarea ca cercetător i-a adus-o activitatea 

la Staţiunea de ameliorare a plantelor din Iaşi, unde, între anii 1930-

1941, a condus laboratorul de fitopatologie şi fiziologie vegetală. 

Ştiinţa agricolă din România îi recunoaşte lui Constantin V. Oescu 

merite deosebite ca fitopatolog, fiziolog şi, mai ales, ca sistematician. 
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NEGOIȚĂ, Alexandru  105 ani de la naștere 

inginer constructor (n. 19 iun. 1916, Ciurea, 
judet ul Ias i – m. 7 mai 1998, Ias i) 

Eminent profesor şi om de ştiinţă, el a fondat şcoala 

ieşeană de inginerie seismică, cu recunoaştere interna-

ţională. A profesat la Facultatea de Construcţii şi 

Arhitectură a Universităţii Tehnice Gh. Asachi din 

Iaşi, între anii 1971-1998. A fost unul din promotorii introducerii 

disciplinei de Inginerie seismică la Facultatea de Construcţii din Iaşi, 

după cutremurul din 1977. A fost autor, coautor sau coordonator a 22 

de cărţi de specialitate. A publicat peste 230 de articole şi studii 

privind ingineria seismică, mecanica structurilor din beton armat, 

teoria şi siguranţa construcţiilor, mecanica materialelor. 

 
CUCIUREANU, Ștefan  110 ani de la naștere 

filolog (n. 20 iun. 1911, Hurjuieni-Ga la nes ti, judet ul 
Suceava – m. 30 dec. 1986, Ias i) 

Om de vastă cultură, cercetător de prestigiu şi, mai 

ales, dascăl de aleasă vocaţie, el a slujit învăţământul 

superior ieşean timp de peste trei decenii (1945-1976). 

A funcţionat la Facultatea de litere a Universităţii Al. I. 

Cuza, la Catedra de Limba şi literatura italiană. A fost şeful Catedrei 

de Romanistică şi limbi clasice între anii 1967-1976. Prin întreaga sa 

activitate didactică, a reuşit să formeze o adevărată şcoală de roma-

nistică şi italienistică la Iaşi, impunându-se ca o mare autoritate în 

specialitatea lui. A publicat numeroase cărţi, studii, articole, comu-

nicări şi traduceri. În perioada de tinereţe i-au apărut două volume de 

poezii: Poem dacic (1939) şi Vouă şi mie duhovnicie (1940). 

 
GHIMICESCU, Gheorghe  115 ani de la naștere 

medic și chimist (n. 21 iun. 1906, Pipirig, judet ul 
Neamt  – m. 5 ian. 1981, Ias i) 

Creatorul Şcolii de chimie aplicativă în Centrul 

universitar Iaşi. Timp de peste patru decenii a 

funcţionat ca profesor la Institutul de Medicină şi 
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Farmacie din Iaşi. Activitatea sa ştiinţifică a fost axată pe probleme de 

chimie analitică cu aplicaţii în chimia alimentelor şi băuturilor, chimia 

apelor minerale, biochimie şi toxicologie. A fost membru al Societăţii 

de Chimie din România şi al Societăţii Franceze de Chimie. 

 
IANOV, Ioan  185 de ani de la naștere 

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

Participant activ la luptele pentru Unirea Principatelor 

Române, după înfăptuirea acesteia, a fost numit deputat 

de Ilfov, la propunerea domnitorului Al. I. Cuza. A 

avut diverse funcţii: deputat, senator, primar adjunct al 

Iaşului (când primar era junimistul N. Gane), vicepreşedinte al 

Senatului României. Membru al Societăţii Junimea din anul 1865, a 

făcut parte din cercul Convorbirilor literare în revista căruia a 

publicat multe din creaţiile sale. A scris poezii sentimentale şi 

patriotice, în vers popular. A scris şi un imn 100 de ani... care, pus pe 

note de vărul său, compozitorul Gh. Burada, a fost cântat la 

inaugurarea Universităţii din Iaşi (1860). După aceea, se dedică 

exclusiv cântecelelor comice, după modelul lui V. Alecsandri. 
 
IONESCU, Octavian  120 de ani de la naștere 

jurist (n. 25 iun. 1901, Vorniceni, judet ul Botos ani 
– m. 15 nov. 1990, Ias i) 

Continuator al marilor jurişti Matei Cantacuzino şi 

Dimitrie Alexandresco, el este personalitatea cea mai 

de seamă ce a ilustrat Dreptul civil şi Filosofia 

dreptului în cadrul Universităţii ieşene. A fost 

profesor titular de Drept civil la Facultatea de Drept a Universităţii 

din Iaşi. Preocupările sale ştiinţifice s-au îndreptat cu precădere spre 

filosofia dreptului. 
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ANDREI, Petre  130 de ani de la naștere 

sociolog, filosof și om politic (n. 29 iun. 1891, 
Bra ila – m. 4 oct. 1940, Ias i) 

Membru post-mortem al Academiei Române (1991). 

Este una din acele figuri de intelectuali care s-a impus 

ca prezenţe prestigioase în viaţa ţării, în perioada 

interbelică. A fost profesor la Universitatea din Iaşi (1923-1940), a 

publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice, dintre care cităm: Sociologia 

revoluţiei; Problema fericirii. Fundamentul său etic sociologic; 

Fascismul; Probleme de sociologie; Sociologie generală; Manual 

de Sociologie. A fost deputat în Parlament, ministru şi a luptat 

consecvent împotriva mişcării legionare şi fasciste. 
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IULIE 
 

 
ȘTEFĂNESCU, Ion D.  135 de ani de la naștere 

istoric de artă (n. 3 iul. 1886, Preajba, judet ul 
Teleorman – m. 11 iul. 1981, Ias i) 

Doctor în litere la Sorbona (1928), a fost profesor la 

Universităţile din Atena, Paris, Bruxelles şi Bucureşti. 

Prin operele sale cât şi prin prelegerile sale didactice, 

Ion D. Ştefănescu a analizat şi nuanţat aspecte şi 

particularităţi ale culturii şi artei medievale româneşti. A fost un 

deschizător de drumuri în acţiunea de informare şi înţelegere a artei 

medievale româneşti. A studiat pentru prima dată pictura românească 

a epocii feudale, realizând valoroase monografii. De asemenea, a 

relevat cel dintâi importanţa şi vechimea monumentelor româneşti 

din Transilvania. A adus contribuţii decisive la studiul iconografiei 

bizantine şi orientale. Timp de peste şase decenii, a publicat 

numeroase studii, articole, note referitoare la monumentele şi operele 

de artă din ţara noastră. 

 
MÂRZESCU, George G.  145 de ani de la naștere 

jurist și om politic (n. 4 iul. 1876, Ias i – m. 12 mai 
1926, Ias i) 

Figură centrală a Iaşului şi a partidului Naţional Liberal, 

din rândul căruia făcea parte încă din 1901, el a fost, aşa 

cum scria I.G. Duca „singura personalitate populară din 

acele vremuri deoarece, în calitate de primar al Iaşului 

(1914-1916) şi şef al organizaţiei liberale locale, a făcut eforturi 

deosebite pentru încartiruirea refugiaţilor şi aprovizionarea 

populaţiei”, în timpul primului război mondial. A fost ministru în 

guverne liberale. În 1924, pe baza legii care-i poartă numele, Partidul 

Comunist Român a fost scos în ilegalitate. 
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NADOLSCHI, Victor  110 ani de la naștere 

matematician și astronom (n. 4 iul. 1911, 
Chis ina u – m. 9 mai 1996, Baca u) 

A organizat şi dezvoltat posibilităţile de cercetare la 

Observatorul Astronomic al Universităţii din Iaşi. A 

funcţionat la Facultatea de Ştiinţe din 1935 până în 

1966. A desfăşurat o îndelungată şi bogată activitate 

ştiinţifică concretizată în peste 100 de lucrări: manuale didactice, 

memorii ştiinţifice, articole diverse, note etc. 

 
MIHAIL, Jean  125 de ani de la naștere 

regizor de film (n. 6 iul. 1896, Ha la uces ti, judet ul Ias i 
– m. 12 mart. 1963, Bucures ti) 

Cariera lui constituie un exemplu de devotament închinat 

cinematografiei româneşti. El s-a consacrat instituţiona-

lizării filmului în România, într-un climat puţin favorabil 

unei astfel de cauze (1923). A lucrat în domeniul filmu-

lui artistic şi a semnat regia unor documentare. A fost apoi profesor 

de regie film la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L. 

Caragiale din Bucureşti (1950-1952). 

 
MOTAȘ, Constantin  130 de ani de la naștere 

biolog (n. 8 iul. 1891, Vaslui – m. 15 ian. 1980, 
Bucures ti) 

Membru al Academiei Române. Personalitate a biolo-

giei româneşti, savant de talie internaţională, distins 

profesor universitar, Constantin Motaş şi-a închinat 

întreaga viaţă slujirii învăţământului şi ştiinţelor 

naturii. A funcţionat ca profesor la Catedra de Zoologie descriptivă 

la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi şi la Facultatea de Agronomie, unde a 

ţinut primul curs de hidrobiologie şi piscicultură din ţara noastră. 

Activitatea didactică şi ştiinţifică desfăşurată de Constantin Motaş la 

Iaşi, între 1915-1940, a fost deosebit de rodnică. Aici a contribuit la 

dezvoltarea şcolii de biologie, a continuat în mod strălucit cursul de 

zoologie, ilustrat de marele său predecesor – Ioan Borcea, a partici-
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pat la organizarea învăţământului agricol superior în Moldova. Între 

anii 1936-1940 a condus Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi şi 

Staţiunea Zoologică Marină de la Agigea, aparţinând Universităţii Al. 

I. Cuza, contribuind din plin la organizarea şi dezvoltarea acestor 

instituţii. A publicat peste 250 de lucrări. Aria preocupărilor sale a 

cuprins numeroase domenii ale biologiei, zoologiei generale, ento-

mologiei, acarologiei, hidrobiologiei, biologiei generale, muzeo-

logiei, ocrotirea naturii etc. 

 
SEFTIUC, Ilie  85 de ani de la naștere 

istoric (n. 12 iul. 1936, Horodis tea-Pa ltinis , judet ul 
Botos ani – m. 19 mart. 1996, Ias i) 

Pasionat de cercetarea istorică, răscolitor neobosit al 

arhivelor româneşti, şlefuitor al cuvântului scris şi 

rostit, el a fost o voce distinctă în galeria istoricilor 

români. Profesor la Catedra de Istorie Universală a 

Facultăţii de Istorie a Universităţii ieşene, în prima parte a carierei 

sale, el a adus contribuţii originale îndeosebi în cercetarea 

demersurilor diplomaţiei româneşti interbelice pentru apărarea 

intereselor şi drepturilor suverane ale României la Dunăre şi pentru 

stabilirea unui regim al străinilor avantajos ţărilor riverane. 

 
MINEA, Ilie  140 de ani de la naștere 

istoric (n. 15 iul. 1881, Turches -Sa cele, judet ul 
Bras ov – m. 26 febr. 1943, Ias i) 

Profesor la Catedra de Istoria românilor de la 

Universitatea din Iaşi (1922-1943), cercetător erudit 

privind istoria evului mediu românesc, creatorul şcolii 

istorice ieşene, Ilie Minea a adus o importantă contribuţie la 

cunoaşterea istoriei politice şi culturale a ţărilor române. La Iaşi, Ilie 

Minea a editat revista Cercetări istorice (1925). Prin strădania lui s-a 

înfiinţat Institutul de Istorie şi Arheologie A.D. Xenopol din Iaşi (1941). 
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BĂLĂU, Ioan  115 ani de la naștere 

pictor (n. 15 iul. 1906, Popes ti, judet ul Ias i – m. 3 
mai 2001, Ias i) 

Talentat artist plastic şi cunoscut dascăl, el a fost 

prezent timp de patru decenii în viaţa culturală ieşeană. 

A funcţionat ca profesor de desen la o serie de licee 

din: Caransebeş, Constanţa, Turda, Chişinău şi, mai 

ales la Iaşi. A realizat peste 30 de pânze cu tema Copilăria, 30 de 

acuarele inspirate din creaţia poetică a lui M. Eminescu, zeci de 

tablouri care imortalizează locuri istorice, peisaje, flori etc. A pictat 

monumentul-mausoleu de la Galata (1930), închinat eroilor din 

primul război mondial. 

 
TROFIN, Olimpiada  100 de ani de la naștere 

profesoară (n. 18 iul. 1921, Ines ti, judet ul Orhei, 
Basarabia – m. 14 aug. 1994, Ias i) 

Prin activitatea desfăşurată timp de trei decenii, ea se 

înscrie printre cei mai distinşi dascăli pe care i-a avut 

învăţământul preuniversitar ieşean. Din anul 1964 şi 

până la pensionare, a funcţionat la catedra de chimie de la Liceul Al. 

I. Cuza din Iaşi. 

 
ALUPI, Călin  115 ani de la naștere 

pictor (n. 20 iul. 1906, Va ncica ut i-Hotin – m. 20 
sept. 1988, Ias i) 

Activitatea sa creatoare s-a desfăşurat timp de peste 

şase decenii. Format şi integrat organic în cadrul 

mişcării plastice de la Iaşi, el a reprezentat cu 

autenticitate specificul acesteia în toate genurile 

picturii. Viguroasă şi totodată sensibilă, creaţia lui, în ansamblul ei, 

ne relevă înţelegere şi respect pentru om, dragoste, bucurie pentru 

natură, afecţiune pentru anumite aşezăminte şi locuri în ambianţa 

cărora s-a ridicat şi a trăit. 
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ALECSANDRI, Vasile  200 de ani de la naștere 

scriitor și om politic (n. 21 iul. 1821, Baca u – m. 20 
aug. 1890, Mirces ti, judet ul Ias i) 

Membru fondator şi membru de onoare al Academiei 

Române. Poet, prozator şi dramaturg, Vasile Alecsandri 

a fost unul dintre scriitorii cei mai reprezentativi ai 

secolului al XIX-lea, una dintre autorităţile culturale ale timpului, 

care a adus o contribuţie remarcabilă la crearea statului modern şi la 

dezvoltarea literaturii române. Personalitatea sa multilaterală cuprin-

de un întreg univers spiritual afirmat într-o lungă epocă istorică, 

marcată de evenimente care reprezintă un interes excepţional pentru 

destinul poporului român: Revoluţia de la 1848, înfiinţarea teatrului 

în limba română, descoperirea şi publicarea folclorului românesc, 

Unirea Principatelor Române, împroprietărirea ţăranilor, Războiul de 

Independenţă, dezvoltarea învăţământului, a ştiinţei şi culturii în 

limba naţională şi altele. A fost scriitorul genial ales de destin să 

pună, aproape în toate genurile ei, temelia literaturii române moder-

ne. Director al Teatrului Naţional din Iaşi, el a militat pentru afir-

marea unei literaturi dramatice care să devină „un organ spre biciui-

rea moravurilor rele şi a ridicolelor societăţii”. A fost creatorul co-

mediei sociale în teatrul românesc şi unul din marii noştri drama-

turgi. În semn de omagiu, Teatrul Naţional din Iaşi îi poartă numele. 

 
BACIU, Ion  90 de ani de la nas tere 

dirijor (n. 21 iul. 1931, Brateiu, judet ul Sibiu – m. 7 
nov. 1995, Ploies ti) 

Talent de mare forţă şi profunzime, cu scânteie de 

genialitate în arta dirijorală, împătimit animator şi ctitor, 

el s-a înscris printre personalităţile de seamă ale vieţii 

culturale, pe care a slujit-o cu devotament timp de o 

jumătate de secol. Dirijor permanent şi director al Filarmonicii 

Moldova, profesor şi rector al Conservatorului George Enescu din 

Iaşi, s-a impus prin multilateralitatea sa cultură muzicală, prin 

concepţia modernă de repertoriu şi de educaţie artistică. Din 1971 a 

început seria turneelor peste hotare, în Europa şi America, ale 

Filarmonicii ieşene, impresionând prin varietatea şi dimensiunea 
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stilistică a repertoriului. A fost invitat permanent al orchestrelor din 

ţară şi al multor ansambluri din diferite centre muzicale din lume. 

 
CODREANU, Mihai  145 de ani de la nas tere 

sonetist (n. 25 iul. 1876, Ias i – m. 23 oct. 1957, 
Ias i) 

Membru corespondent al Academiei Române. 

Volumul Statui (1914) a fost distins cu premiul 

Năsturel Herescu al Academiei, în 1915. A cultivat, 

cu statornicie poezia de dragoste, în volumele 

Diafane (1901), Din când în când (1904), Cântecul deşertăciunii 

(1921) ş.a. A desfăşurat o intensă activitate literară în paginile 

revistelor ieşene Viaţa românească, Însemnări ieşene, Lumea, 

Însemnări literare. A fost profesor şi rector al Conservatorului de 

muzică şi artă dramatică din Iaşi şi director al Teatrului Naţional V. 

Alecsandri. 
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AUGUST 
 

 
BURADA, Gheorghe  190 de ani de la naștere 

dirijor și compozitor (n. 2 aug. 1831, Ias i – m. 25 
mart. 1870, Ias i) 

Gheorghe Burada a fost cel dintâi fiu de boier moldo-

vean 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. Numele lui a rămas 

însă legat nu de cariera de instrumentist, ci de cea de dirijor de cor şi 

profesor de teorie-solfegii. Primele coruri din Moldova de la biserica 

Sf. Atanasie (1854), de la Trei Ierarhi (1860) şi de la Mitropolie 

(1864) s-au înfiinţat prin strădania acestui neobosit muzician. A fost 

dirijor al orchestrei Teatrului cel Mare de la Copou şi profesor la 

Conservatorul de Muzică şi Declamaţiune din Iaşi, unde a funcţionat 

aproape un deceniu (1860-1870). A scris o interesantă Uvertură 

naţională (1852), un imn, Suvenir de Prisăcani (1860), piese de 

salon, potpuriuri naţionale, liturghii şi piese corale. 

 
BĂRGĂUANU, Gheorghe  125 de ani de la naștere 

poet și avocat (n. 4 aug. 1896, Lunca, judet ul Baca u – 
m. 7 mart. 1964, Bucures ti) 

Valoros colaborator de altădată al revistelor Viaţa 

Românească şi Însemnări ieşene, el a fost, în epoca 

interbelică, una din figurile de seamă ale Iaşului. A fost 

membru al Baroului din Iaşi, oraş în care va activa timp 

de peste un sfert de veac, mai întâi în avocatură, apoi în magistratură. 

A debutat ca poet în 1920 cu poezia Carăle cu grâu. Singurul volum 

de versuri a apărut în 1927, intitulat Pământ şi soare. Postum, în 

1980, a apărut volumul antologic Anotimpuri. 
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DAVIDOGLU, Mărioara  125 de ani de la naștere 

actriță (n. 4 aug. 1896, Ias i – m. 29 oct. 1987, Ias i) 

Reprezentantă de frunte a generaţiei de actori formaţi la 

Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică din Iaşi, ea a 

slujit scena Teatrului Naţional V. Alecsandri timp de 

aproape o jumătate de veac, prin numeroase roluri care 

au făcut ca numele ei să se înscrie în istoria teatrului românesc. 

Cariera îndelungată, între 1915 şi 1960, a început cu roluri de copii, 

apoi numeroase travestiuri, sfârşind cu bătrânele pitoreşti. Rolurile ei 

erau pline de vervă dar şi de o doză de ingenuitate, comice sau lirice. 

A fost încununată cu titlul de Artist Emerit. 

 
GARABET, Alexandru  120 de ani de la naștere 

muzician (n. 4 aug. 1901, Ias i – m. 19 iul. 1977, Ias i) 

Excelent violonist, dirijor şi profesor, s-a înscris ca 

personalitate în lumea muzicală a Iaşului. A fost 

profesor la Catedra de Instrumente cu coarde de la 

Conservatoarele din Cernăuţi şi Iaşi. A desfăşurat o 

susţinută activitate artistică: solist în concerte şi recitaluri, a stabilit 

la Iaşi un nivel european pentru arta interpretării. Din 1942, când s-a 

înfiinţat Filarmonica Moldova, a fost numit prim-concert-maestru, 

funcţie pe care a deţinut-o până la pensionare, în 1972. 

 
RUSCIOR, Constantin  110 ani de la naștere 

fizician (n. 4 aug. 1911, Cuciurul Mare, judet ul 
Cerna ut i – m. 4 iun. 1992, Ias i) 

Între anii 1940-1942 a funcţionat în învăţământul 

secundar, la Liceul Ştefan cel Mare din Suceava şi 

Liceul Aron Pumnul din Cernăuţi, ca profesor de 

fizică. Anul 1942 marchează încadrarea sa în învăţă-

mântul universitar, la Politehnica Gh. Asachi din Iaşi, unde a predat 

cursuri de Fizică generală, Fizică tehnică, Căldură, Optică şi Fizică 

nucleară. În perioada 1950-1973, a lucrat ca cercetător principal în 
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cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române. A publicat peste 50 de 

lucrări în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. 

 
BIȘOC, Anton  85 de ani de la naștere 

dirijor (n. 6 aug. 1936, Ha la uces ti, judet ul Ias i – 
m. 19 ian. 1998, Ias i) 

Muzician de înaltă pregătire profesională, care a 

consolidat una din cele mai remarcabile formaţii 

corale româneşti, a fost una dintre figurile marcante 

ale vieţii culturale ieşene. Din 1966 şi până la trece-

rea sa în nefiinţă, timp de peste trei decenii, a activat cu pasiune şi 

competenţă, ridicând corul Operei Române din Iaşi, la un înalt nivel 

artistic. A contribuit profesional la toate spectacolele de operă şi 

operetă din timpul său. Vreme de peste 30 de ani a condus şi corul 

Bisericii Catolice din Iaşi. 

 
RUSS, Ludovic senior  205 ani de la naștere 

medic (n. 16 aug. 1816, Pfaffenschlag – Austria –  
m. 14 nov. 1888, Pfaffenschlag – Austria) 

Austriac de origine, Ludovic Russ senior a obţinut, la 

Jena, în 1841, diploma de magistru în chirurgie, iar în 

1842 s-a stabilit la Iaşi, unde, timp de aproape o 

jumătate de veac, a desfăşurat o bogată activitate 

didactică şi ştiinţifică. A pus bazele Clinicii Chirurgicale din Iaşi, a 

fost profesor la Facultatea de Medicină, contribuind la crearea şi 

dezvoltarea şcolii ieşene de chirurgie. Practician recunoscut, a 

efectuat peste o mie de operaţii importante, ceea ce i-a adus în epocă 

faima de cel mai mare chirurg al ţării. Profesor şi chirurg, Ludovic 

Russ senior a fost, totodată cercetător şi bun organizator al activităţii 

medicale. Astfel, a contribuit la înfiinţarea Spitalului Caritatea din 

Iaşi (1880) şi a Spitalului Sf. Treime din Tătăraşi. Protomedic al 

Moldovei, a participat ca voluntar (la 61 de ani) la Războiul de 

Independenţă din 1877. A fost membru al Societăţii de Medici şi 

Naturalişti din Iaşi şi a făcut parte din comitetul de redacţie al 

revistei Progresul medical român. 
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AGAVRILOAEI, Gheorghe  115 ani de la naștere 

profesor (n. 17 aug. 1906, Hilis eu-Va rnav, Poma rla, 
judet ul Botos ani – m. 21 ian. 1981, Ias i) 

Figură originală a învăţământului universitar ieşean, el 

a desfăşurat o valoroasă activitate didactică şi ştiinţi-

fică, de-a lungul a peste trei decenii, contribuind la 

formarea a numeroase cadre de specialitate pentru 

catedră şi cercetare. A funcţionat la Facultatea de Litere şi Filosofie, 

din 1933 şi până în 1968, la catedra de Istoria literaturii române 

moderne şi contemporane. A publicat numeroase studii, note şi 

articole în domeniul de specialitate. 

 
VÂRNAV, Constantin  215 ani de la naștere 

medic (n. 21 aug. 1806, Hilis eu, judet ul Botos ani – 
m. 21 aug. 1877, Ias i) 

Primul moldovean doctor în medicină cu teza: Scurtă 

fiziografie a Moldovei (1836), preţios document pen-

tru istoria medicinei, în care face o temeinică prezen-

tare geografico-medicală a acestui ţinut. Proto-medic 

al Moldovei (1849-1855), lui i se datorează o serie de măsuri pentru 

îmbunătăţirea sanitară a păturilor sărace. A fost profesor de medicină 

populară la Seminarul de la Socola (1842-1845). Fiind unul din cei 

mai activi membri ai Societăţii de Medici şi Naturalişti, a editat 

Povăţuitorul sănătăţii şi al economiei (1844), prima gazetă 

românească de diseminare a cunoştinţelor ştiinţifice, inclusiv cele 

medicale în rândul populaţiei. Este considerat ca unul dintre creatorii 

terminologiei medicale româneşti. 
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BURDUJA, Ioan  110 ani de la naștere 

economist (n. 28 aug. 1911, Dragomires ti, judet ul 
Neamt  – m. 12 nov. 1985, Ias i) 

Slujitor al învăţământului superior economic timp de 

peste trei decenii, el s-a înscris ca una dintre figurile de 

seamă ale Iaşului contemporan. Din anul 1950 a 

funcţionat fără întrerupere în învăţământul superior 

economic, la Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare, la Facul-

tatea de Industrie Uşoară a Institutului Politehnic şi la Facultatea de 

Studii Economice a Universităţii, până în 1967. Activitatea ştiinţifică 

a fost concretizată în peste 100 de lucrări, care aduc contribuţii valo-

roase în domeniul Finanţelor şi al Ştiinţelor Economice în general. 

 
HUIDOVICI, Gheorghe  130 de ani de la naștere 

chimist (n. 30 aug. 1891, Banca, judet ul Vaslui –  
m. 12 iun. 1954, Ias i) 

A onorat învăţământul tehnic superior din Iaşi timp de 

peste trei decenii, remarcându-se ca un valoros dascăl 

şi cercetător. A fost unul din întemeietorii Şcolii 

Politehnice din Iaşi (1937). Lucrările ştiinţifice publicate se referă la 

materiile tanante vegetale indigene. A fost membru al Societăţii de 

Chimie din România şi membru al Societăţii Internaţionale de 

Chimie Industrială (Londra). 
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SEPTEMBRIE 
 

 
ANTONESCU, Teohari  155 de ani de la naștere 

istoric și arheolog (n. 1 sept. 1866, Bucures ti –  
m. 11 ian. 1910, Ias i) 

Între anii 1895-1910, a fost profesor de Arheologie şi 

Antichităţi la Universitatea din Iaşi, unde a desfăşurat o 

bogată activitate didactică şi publicistică. În revistele 

ieşene Convorbiri literare şi Arhiva a publicat studii de 

istorie, arheologie şi literatură, pe care, ulterior, le-a adunat în 

volumul Lumi uitate (1910). Epigrafist şi istoric, preocupările sale 

ştiinţifice au fost concretizate în volumele: Monumentul de la 

Adamclisi (1905), Cetatea Sarmisegetusa, reconstruită (1906), 

Columna lui Traian, studiată din punct de vedere arheologic, 

geografic şi artistic (1910). Graţie iniţiativei sale, s-a fondat, în 

cadrul Universităţii din Iaşi, un muzeu de arheologie şi antichităţi. 

 
NAUM, Teodor A.  130 de ani de la naștere 

filolog (n. 1 sept. 1891, Ias i – 19 mart. 1980, Cluj-
Napoca) 

Unul dintre cei mai iluştri reprezentanţi ai filologiei 

clasice româneşti, cel care, timp de peste şapte 

decenii a desfăşurat o prodigioasă activitate didactică 

la Universitatea din Cluj-Napoca. El s-a integrat în 

gruparea filologilor de la Muzeul Limbii Române, condusă de Sextil 

Puşcariu, şi a devenit muzeist convins. A participat la elaborarea 

Îndreptarului şi vocabularului ortografic (1932), pentru uzul 

învăţământului de toate gradele. A desfăşurat o bogată şi rodnică 

activitate de traducător din opera unor poeţi aparţinând marilor 

culturi europene. 
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LOGHIN, Aurel  95 de ani de la naștere 

istoric (n. 3 sept. 1926, Fa lticeni, judet ul Suceava – 
m. 8 dec. 1999, Ias i) 

Specialist în istoria contemporană a României, membru 

al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice din România, 

a onorat învăţământul şi ştiinţa istorică timp de peste 

trei decenii. A activat la Facultatea de Istorie a Universităţii Al. I. 

Cuza, din 1950 până în 1983. În perioada 1960-1963, a fost prodecan 

al Facultăţii de Istorie, iar între anii 1972-1976, prorector al 

Universităţii. A elaborat şi publicat peste 100 de lucrări, studii, arti-

cole, comunicări, unele în colaborare. 

 
MARINO, Adrian  100 de ani de la naștere 

istoric literar (n. 5 sept. 1921, Ias i – m. 16 mart. 
2005, Bucures ti) 

Discipol al lui George Călinescu, a debutat în publicaţia 

acestuia 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). 

A publicat, în continuare, Introducere în critica literară (1968), 

Dicţionar de idei literare (1973), Critica ideilor literare (1974), 

Modern. Modernism. Modalitate (1969), Carnete europene (1976), 

Hermeneutica lui Mircea Eliade (1980). S-a impus prin masiva 

lucrare Biografia ideii de literatură, în mai multe volume. Au reţinut 

atenţia şi lucrările: Evadări din lumea liberă (1993), Pentru 

Europa. Integrarea culturală (1996), Comparatism şi teoria 

literaturii (1998) etc. A fost membru al Uniunii Scriitorilor din 

România, membru al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor Literari. 

Între anii 1949-1963 a fost condamnat politic, la Aiud şi în Bărăgan, 

pentru că a activat în cadrul Tineretului Universitar Naţional 

Ţărănesc. 
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MÂNDRU, Constantin-Visarion  95 de ani de la naștere 

biolog (n. 6 sept. 1926, Bivolari, judet ul Ias i – m. 14 
oct. 1990, Ias i) 

Consacrat cu pasiune studiului vieţuitoarelor, dascăl cu 

reale valenţe didactice, excelent organizator şi ocrotitor 

al naturii, el s-a înscris în galeria biologilor de seamă ai 

ştiinţei şi învăţământului ieşean. A activat la Catedra de Zoologie a 

Facultăţii de Ştiinţe Naturale (1950-1954), după care a fost numit şef 

de secţie la Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi, funcţionând ca 

director din 1969, instituţie pe care a slujit-o până la trecerea sa în 

eternitate. A contribuit la refacerea şi modernizarea spaţiului de 

expunere, la îmbogăţirea patrimoniului muzeului. A lăsat biologiei 

româneşti peste 100 de lucrări şi referate ştiinţifice. 

 
BÂRSESCU, Agatha  160 de ani de la naștere 

actriță (n. 9 sept. 1861, Bucures ti – m. 22 nov. 1939, 
Ias i) 

A reprezentat peste hotare valoarea teatrului românesc 

prin succesele înregistrate pe mari scene din Europa şi 

America. Prin întreaga sa activitate artistică, Agatha 

Bârsescu s-a înscris în galeria talentelor teatrului 

universal. Înzestrată cu un puternic temperament, originală în 

conceperea şi impresionantă în trăirea rolurilor, Agatha Bârsescu şi-a 

valorificat însuşirile de tragediană interpretându-şi creaţiile cu patos 

romantic. După studii strălucite la Conservatorul din Viena a fost 

angajată la Deutches Theater din Berlin, la Burgtheater din Viena, 

la Hofburgtheater (Teatrul Curţii), care i-a acordat titlul de actriţă 

imperială. A întruchipat eroine clasice în Hero (Grillparzer), 

Deborah (Mosenthal), Margareta (Goethe), Ofelia, Julieta, 

Desdemona (Shakespeare), Medeea, Maria Stuart, Doamna Clara 

şi altele. Din 1923 s-a stabilit la Iaşi, unde a oficiat ca profesoară la 

Conservatorul de Artă Dramatică şi ca actriţă la Teatrul Naţional. A 

scris un volum de memorii asupra activităţii sale artistice. 
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NEGRUZZI, Ella  145 de ani de la naștere 

avocat (n. 11 sept. 1876, Hermeziu-Trifes ti, judet ul 
Ias i – m. 19 dec. 1948, Bucures ti) 

Fiica scriitorului Leon Negruzzi (1840-1890), Ella 

Negruzzi este considerată prima femeie-avocat din 

România şi a practicat susţinut profesia la Iaşi. De 

numele ei se leagă atât acţiunea pentru acordarea drepturilor social-

politice ale femeilor, cât şi lupta intelectualilor români împotriva 

fascismului şi războiului, pentru libertatea şi independenţa ţării – 

conceptualizate în publicistica epocii. 
 

 
GHYKA, Matila C.  140 de ani de la naștere 

matematician și estetician (n. 13 sept. 1881, Ias i 
– m. 15 iul. 1965, Londra-Anglia) 

Filosof şi om de ştiinţă român de limbă franceză, cu 

o contribuţie substanţială în domenii variate ale 

ştiinţelor social-umaniste. În planul esteticii, dome-

niul principal al preocupărilor sale, este un precursor 

al esteticii informaţionale şi programate, care a demonstrat legătura 

dintre artă şi matematică. Se numără între cei dintâi cercetători ai 

esteticii matematice. Pe lângă lucrări de estetică şi filosofie, a 

publicat epică şi memorialistică. 

 
LEON, Aurel  110 ani de la naștere 

scriitor și ziarist (n. 13 sept. 1911, Cogeasca Veche-
Let cani, judet ul Ias i – m.3 oct. 1996, Ias i) 

Caracterizat drept „ultimul mohican al presei 

interbelice”, el a ajuns la vârsta de patriarh al literelor 

moldave. Despre el, scriitorul Mircea Radu Iacoban, 

nota: „Aurel Leon a reprezentat ultima trăsătură de 

unire între vechiul Iaşi cultural şi Iaşul de astăzi… Este singurul 

gazetar ieşean care a mânuit condeiul de-a lungul a trei regimuri, 

ştiind să rămână în lumea lui…”. În cei peste 60 de ani trăiţi în 

redacţiile ziarelor, a acumulat o experienţă deosebit de bogată, 
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nescăpându-i nimic din secretele acestei meserii. Fire bonomă, a 

reuşit să se facă iubit de ieşeni pentru înţelepciunea lui, pentru 

subiectele interesante pe care le propuneau articolele lui din Opinia, 

Flacăra Iaşului, Monitorul de Iaşi. A făcut zeci de ani cronică de 

artă, cu îngăduinţă şi optimism. Opera lui literară cuprinde 11 

volume, din care 9 cărţi de memorialistică şi două romane. Volumele 

Umbre I-VI (1970-1991), evocă atmosfera şi personalităţile cultural-

artistice ale Iaşului de odinioară. 

 
NĂDEJDE, Sofia  165 de ani de la naștere 

scriitoare (n. 14 sept. 1856, Botos ani – m. 11 iun. 
1946, Bucures ti) 

Sora pictorului Octav Băncilă (1872-1944) şi soţia 

publicistului Ioan Nădejde (1854-1928), Sofia Nădejde 

s-a afirmat în paginile revistei Contemporanul din Iaşi. 

A activat în mişcarea socialistă din România, 

desfăşurând o bogată activitate publicistică pe tema emancipării femeii. 

Proza sa cultivă mai ales o tematică socială: soarta tristă a copiilor 

orfani, alcoolismul, înapoierea ţărănimii. A publicat schiţe, nuvele, 

romane şi piese de teatru. A tradus din literatura franceză, italiană şi 

rusă. 

 
ATANASIU, Dimitrie  115 ani de la naștere 

inginer constructor (n. 16 sept. 1906, Hus i – m. 11 
aug. 1977, Ias i) 

Creator de şcoală de cercetare ştiinţifică în domeniul 

rutier, el a fost o prezenţă activă în învăţământul tehnic 

ieşean. A funcţionat la Facultatea de Construcţii de la 

Institutul Politehnic Gh. Asachi, din 1949, timp de peste trei decenii, 

înscriindu-se ca unul dintre pionierii acţiunii de modernizare a reţelei 

rutiere din ţara noastră. Activitatea sa de cercetare s-a concretizat în 

peste 60 de lucrări ştiinţifice. 
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BUTNARU, Vasile  110 ani de la naștere 

geograf pedolog (n. 19 sept. 1911, Botes ti, judet ul 
Vaslui – m. 11 nov. 1968, Ias i) 

Valoros pedolog, specializat în studiul solurilor, mai 

ales cele din Moldova, din jurul Iaşului, a fost profesor 

şi cercetător, între 1943-1968, la Institutul Agronomic 

Ion Ionescu de la Brad şi la Facultatea de Biologie-Geografie a 

Universităţii ieşene. De numele său sunt legate o seamă de cercetări 

consacrate solurilor din zona Belceşti-Şipote, ca şi solurilor de la 

Aroneanu de lângă Iaşi. A condus Staţiunea Experimentală 

Agrobiologică Miroslava. 

 
HORBANIUC, Dumitru  95 de ani de la naștere 

inginer mecanic (n. 29 sept. 1926, Ipotes ti, 
judet ul Suceava – m. 2 iul. 1994, Ias i) 

În cei peste 40 de ani de activitate didactică şi 

ştiinţifică desfăşurată la Universitatea Tehnică Gh. 

Asachi, s-a conturat ca o personalitate a învăţămân-

tului şi ştiinţei ieşene. A activat la Facultatea de Mecanică, la 

Catedra de Rezistenţa Materialelor. A elaborat, singur sau în 

colaborare, 12 cursuri şi culegeri de probleme în domeniul 

Rezistenţei Materialelor şi a Teoriei elasticităţii şi plasticităţii. A 

publicat peste 80 de lucrări ştiinţifice. Între anii 1974 şi 1976 a fost 

profesor la Universitatea Rabat, din Maroc. 
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OCTOMBRIE 
 

 
DRĂGHICI, Romeo  130 de ani de la naștere 

om de cultură (n. 2 oct. 1891, Ias i – m. 23 oct. 
1983, Bucures ti) 

Prieten, colaborator şi executor testamentar al lui 

George Enescu, el s-a dedicat cunoaşterii şi dezvol-

tării creaţiei marelui muzician în ţară şi în lume prin 

fondarea unui muzeu, conferinţe, interviuri, evocări, expoziţii etc. A 

înfiinţat Muzeul George Enescu din Bucureşti. A publicat nume-

roase articole referitoare la George Enescu, iar în 1973 i-a dedicat 

lucrarea George Enescu. Biografie documentară. Copilăria şi anii 

de studiu. 1881-1900. 

 
CĂDERE, Dimitrie Gheorghe  145 de ani de la naștere 

mineralog (n. 6 oct. 1876, Buhalnit a, judet ul 
Neamt  – m. 31 mai 1941, Ias i) 

Om de ştiinţă, profesor, autor al mai multor lucrări în 

domeniul ştiinţelor fizico-chimice, mineralogie, pre-

cum şi de manuale didactice. În perioada interbelică, 

a funcţionat ca profesor de fizică-chimie la 

Seminarul Veniamin Costache şi la Şcoala Normală V. Lupu. În 

perioada 1925-1935 a fost profesor la Catedra de Mineralogie şi 

Petrografie de la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi. S-a 

remarcat prin cercetările ştiinţifice efectuate în Dobrogea, a publicat 

articole, studii şi cercetări în domeniul său de activitate. 

 
BÂRLEANU, Iftimie  105 ani de la naștere 

sculptor (n. 6 oct. 1916, Ma za na ies ti, judet ul 
Suceava – m. 19 ian. 1986, Ias i) 

Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, 

distins cu titlul de Artist Emerit. A desfăşurat acti-

vitate de creaţie artistică timp de peste patru decenii. 
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A lucrat ca profesor la Institutul de Arte Plastice din Iaşi. În cele 

aproape o sută de lucrări create, el s-a ocupat cu predilecţie de por-

tretele semnificative ale poeţilor, pictorilor, compozitorilor contem-

porani sau cu evocarea portretistică a voievozilor, în special Ştefan 

cel Mare. Astfel, el s-a afirmat ca unul dintre cei mai buni şi prolifici 

portretişti din partea a doua a secolului trecut. 

 
FILIMON, Lucia  90 de ani de la naștere 

farmacistă (n. 7 oct. 1931, Ba ces ti, judet ul Vaslui – 
m. 4 nov. 1989, Ias i) 

Din 1956 şi până la trecerea în eternitate, ca farmacist 

şef şi director al Oficiului farmaceutic Iaşi, a contri-

buit efectiv la înfiinţarea şi organizarea unor farmacii 

din Iaşi şi din teritoriu. În activitatea practică, a realizat numeroase 

îmbunătăţiri ale unor formule farmaceutice de mare utilitate. A 

brevetat unele medicamente, realizate după ani de cercetări. 

 
MISSIR, Petru Th.  165 de ani de la naștere 

critic literar și publicist (n. 8 oct. 1856, Roman, 
judet ul Neamt  – m. 10 ian. 1929, Bucures ti) 

Membru de onoare al Academiei Române, membru al 

Societăţii Junimea, profesor de Drept la Universitatea 

Al. I. Cuza din Iaşi în perioada 1884-1915. Petru Th. 

Missir a fost o figură de prestigiu a intelectualităţii 

ieşene de la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea. Bun 

specialist, a participat, ca reprezentant al statului român, la 

congresele de drept internaţional privat. A publicat mai multe lucrări 

cu caracter juridic şi legislativ. Ca membru al Junimii, s-a îngrijit, 

din însărcinarea lui Titu Maiorescu, de strângerea fondurilor 

necesare ajutorării lui Mihai Eminescu. 
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MERLESCU, Ernest  90 de ani de la naștere 

pedolog (n. 9 oct. 1931, Ias i – m. 20 dec. 1990, Ias i) 

A fost un cărturar deosebit, devotat învăţământului 

agronomic, un pasionat în domeniul Pedologiei. Din 

1959 a devenit cadru didactic la Facultatea de 

Agronomie a Institutului Agronomic Ion Ionescu de la 

Brad, la disciplina de Pedologie, unde a funcţionat până în anul 

1990. A publicat singur sau în colaborare, manuale de mare prestigiu 

teoretic. În cele aproape 90 de lucrări ştiinţifice publicate, a abordat: 

toleranţa plantelor cultivate la salinitatea solului, geneza şi 

clasificarea solurilor, cercetări botanice, geobotanice, hidrologice şi 

hidrogeologice. 

 
TEODOREANU, Sofia  150 de ani de la naștere 

pianistă și profesoară (n. 12 oct. 1871, Ismail-
Ucraina – m. 21 dec. 1951, Bucures ti) 

A fost una dintre figurile proeminente ale vieţii 

muzicale ieşene din trecut, una din cele mai bune 

profesoare de Teorie şi Solfegiu ce au avut-o Acade-

miile de Muzică din ţara noastră. Fiica muzicianului Gavriil 

Musicescu (1846-1903) şi mama scriitorului Ionel Teodoreanu 

(1897-1954), ea a activat la Conservatorul ieşean, timp de aproape 

patru decenii, între 1901 şi 1937. Printre studenţii ei, care s-au 

afirmat pe plan artistic cităm: Al. Zirra, Mihail Jora, Constantin 

Baciu, Mihail Gr. Posluşnicu, D.D. Botez, Mansi Barberis, Rodica 

Şuţu, Teodor Lupu şi alţii. A organizat şi condus ansamblul coral al 

Conservatorului, a îmbunătăţit repertoriul coral, armonizând mai 

multe cântece pentru trei voci egale. 

 
BUDE, Valentin  145 de ani de la naștere 

epigramist și profesor (n. 12 oct. 1876, 
Za rnes ti, judet ul Bras ov – m. 3 ian. 1933, Ias i) 

A venit la Iaşi în anul 1904, unde a rămas toată 

viaţa. A funcţionat ca profesor de limbă latină, 
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limbă germană şi limbă română la Liceul Internat, Liceul Militar şi 

Liceul Naţional. Concomitent, a desfăşurat o bogată activitate 

publicistică în presa vremii. Din multitudinea de epigrame, a publicat 

doar un volum: 110 epigrame (1905). 
 

 
KARA, I. (ȘVARȚ, Ițic)  115 ani de la naștere 

memorialist și istoric literar (n. 13 oct. 1906, Podu 
Iloaiei, judet ul Ias i – m. 27 mai 2001, Ias i) 

Figură emblematică pentru comunitatea evreiască 

ieşeană. Între 1949-1963 a fost secretar literar la 

Teatrul Evreiesc de Stat din Iaşi, iar între 1963 și 1968 

cercetător bibliograf la Biblioteca Gh. Asachi. A publicat peste 100 

de studii şi articole în limbile română, germană, engleză şi idiş. A 

fost îngrijitorul unor antologii de poezie modernă idiş şi a tradus mai 

multe piese de teatru, jucate pe scena Teatrului Evreiesc de Stat din 

Iaşi. 

 
GAFIȚANU, Dumitru  125 de ani de la naștere 

filolog (n. 15 oct. 1896, Hlis tea – Va rnav, judet ul 
Botos ani – m. 21 dec. 1979, Ias i) 

Remarcabil slujitor al şcolii româneşti, el a contribuit, 

în mod efectiv, la fundamentarea culturii din Moldova. 

A funcţionat ca profesor de limba română la Seminarul 

Veniamin Costache şi Liceul Naţional din Iaşi. Între 

1952 şi 1967 a fost conferenţiar la Catedra de limba română a 

Facultăţii de Filologie a Universităţii Al. I. Cuza. 

 
PRUTEANU, Aglae  155 de ani de la naștere 

actriță (n. 22 oct. 1866, Vaslui – m. 28 mart. 1941, 
Ias i) 

Mare personalitate artistică a scenei ieşene, eleva lui 

Mihail Galino şi partenera mult preţuită a Aristizzei 

Romanescu şi a Agathei Bârsescu, Aglae Pruteanu a 

debutat la Teatrul Naţional din Iaşi în 1886, unde a 
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slujit scena peste patru decenii, până în 1930. A fost una dintre 

actriţele cu cea mai valoroasă contribuţie în modernizarea artei 

interpretative româneşti. A întruchipat peste 300 de roluri din 

dramaturgia naţională şi universală, dar memorabile au rămas, 

îndeosebi, creaţiile sale în Doamna Clara (Vlaicu Vodă), 

Marguerite Gautier (Dama cu camelii), Sonia (Crimă şi pedeapsă) 

ş.a. În toate rolurile sale a dovedit tragism, putere de a transmite şi de 

a prinde spectatorul, eleganţă şi nobleţe. A lăsat în cartea sa Amintiri 

din teatru însemnări preţioase cu privire la munca actorului. 

 
CORNELSON, Dumitru A.  120 de ani de la naștere 

medic (n. 25 oct. 1901, Ta rgu Neamt  – m. 13 apr. 
1962, Ias i) 

A desfăşurat la Iaşi o activitate deosebită în perioada 

anilor 1946-1962, ca profesor de Igienă generală şi 

comunală la Institutul de Medicină şi Farmacie, ca 

director al Institutului de Igienă, ca preşedinte al Secţiei de igienă şi 

sănătate publică a Societăţii de Medici şi Naturalişti. Numele lui este 

legat de organizarea tuturor acţiunilor epidemiologice întreprinse în 

Moldova. A contribuit activ la studiul, combaterea şi eradicarea 

malariei din România. 

 
COTEA, Victoria  85 de ani de la naștere 

agronom (n. 25 oct. 1936, S ahinlari, judet ul 
Durostor-Bulgaria – m. 22 mart. 1996, Ias i) 

Descendentă a unor înalţi ierarhi şi muzicieni, ea a 

moştenit, deopotrivă, spiritul religios, dar şi cultul 

pentru artă. Din 1961 şi până la sfârşitul vieţii, a activat 

la Facultatea de Horticultură, disciplinele de Viticul-

tură generală şi specială, de la Universitatea Agronomică Ion Ionescu 

de la Brad. Astfel, timp de peste trei decenii şi-a consacrat viaţa 

şcolii superioare horticole, pregătind şi formând serii întregi de 

specialişti agronomi. A participat la elaborarea a cinci manuale 

didactice de profil. A desfăşurat şi o susţinută muncă de cercetare 

ştiinţifică în domeniul disciplinelor de Viticultură şi Oenologie. 
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ALEXA, Gheorghe V.  130 de ani de la naștere 

chimist (n. 26 oct. 1891, Vutcani, judet ul Vaslui –  
m. 30 sept. 1985, Ias i) 

Personalitate reprezentativă a ştiinţei şi tehnicii din ţara 

noastră, Gh. Alexa este fondatorul şcolii româneşti de 

chimie şi tehnologie a pielii din România. Prin cei 65 

de ani de activitate didactică, el a contribuit la dezvoltarea şi 

consolidarea învăţământului superior de chimie şi tehnologie chimică 

la Iaşi. Cu lucrările sale despre obţinerea substanţelor tanante din 

materii prime indigene, prin perfecţionarea tehnologiilor de tăbăcire 

vegetală, minerală şi mixtă şi prin popularizarea ştiinţei, Gh. Alexa 

şi-a înscris definitiv numele în cultura noastră ca întemeietor al şcolii 

româneşti de pielărie. 

 
POPOVICI, Alexandru  155 de ani de la naștere 

botanist (n. 30 oct. 1866, T iga nas i, Judet ul Ias i – 
m. 17 iul. 1941, Ias i) 

Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe din 

România. A funcţionat ca profesor de botanică la 

Facultatea de Ştiinţe a Universităţii ieşene, peste 

patru decenii (1895-1936), unde a desfăşurat o vastă 

activitate didactică şi ştiinţifică. S-a dedicat studiului florei 

micologice a României, domeniu în care a publicat o serie de 

Contribuţii la flora micologică din România (1900-1910). 

Alexandru Popovici a început (1922) organizarea Grădinii 

Botanice, din vecinătatea clădirii Universităţii ieşene, reluând şi 

continuând Grădina Botanică fondată de Anastasie Fătu, în 1856. 
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NOIEMBRIE 
 

 
BACALOGLU, Constantin  150 de ani de la naștere 

medic (n. 9 nov. 1871, Bucures ti – m. 4 mai 1942, 
Bucures ti)  

A funcţionat ca profesor la Facultatea de Medicină din 

Iaşi, între anii 1905-1930 şi a desfăşurat o activitate 

remarcabilă, sub aspect didactic, dar în special sub 

aspect clinic medical, ca un excelent diagnostician. 

Lucrările sale ştiinţifice – peste 250 – privesc toată patologia 

generală. A publicat un volum masiv de Clinici medicale (1929), 

care reflectă personalitatea marelui clinician. A fost întemeietorul 

Societăţii de Anatomie Clinică de la Iaşi (1922). 

 
CÂMPAN, Florica T.  115 ani de la naștere 

matematician (n. 13 nov. 1906, Ias i – m. 23 aug. 
1993, Ias i) 

În şcoala matematică ieşeană, Florica Câmpan, 

elevă a acad. Alexandru Myller (1879-1965), a fost 

o cercetătoare de prestigiu, atât în domeniul 

Geometriei, cât şi în cel al Istoriografiei matematice româneşti. A 

lucrat în învăţământul matematic ieşean timp de peste două decenii 

(1944-1969). Activitatea sa ştiinţifică s-a concretizat în peste 70 de 

cărţi, memorii şi note. 
 

 
BĂCĂUANU, Vasile  95 de ani de la naștere 

geograf (n. 13 nov. 1926, S tefa nes ti, judet ul Botos ani 
– m. 12 dec. 1990, Ias i) 

Înscris în galeria marilor profesori ai învăţământului 

geografic românesc, el a fost un vrednic continuator al 

iluştrilor săi înaintaşi, Mihai David (1886-1954) şi 

Constantin Martiniuc (1915-1990), contribuind la 

creşterea prestigiului şcolii Morfologice ieşene. A activat la 
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Facultatea de Biologie-Geografie a Universităţii din Iaşi, în perioada 

1951-1990, în domeniul Geomorfologiei. A îmbogăţit patrimoniul 

geografiei româneşti cu peste 150 de lucrări originale. A colaborat la 

realizarea volumelor: Judeţul Iaşi (1972), Dicţionar geografic 

(1974), Geografia municipiului Iaşi (1987). 

 
TAFRALI, Oreste  145 de ani de la naștere 

istoric și arheolog (n. 14 nov. 1876, Tulcea – m. 5 
nov. 1937, Ias i) 

Membru al Academiei Române. După obţinerea 

doctoratului în Litere la Sorbona (1912), Oreste 

Tafrali vine la Iaşi unde ocupă catedra de Arheologie 

şi Antichităţi a Universităţii, pe care o va sluji până 

la sfârşitul vieţii. Aici a înfiinţat şi condus Muzeul de Antichităţi 

(1916), primul de acest fel din Moldova. Tot el a fondat revista Arta 

şi arheologia (1927), prima din acest domeniu interdisciplinar de la 

noi. Specialist în istoria veche, arheologie şi bizantinologie, Oreste 

Tafrali s-a preocupat de antichitatea greacă, de istoria Imperiului 

bizantin şi de istoria României. A publicat studii privind monumen-

tele de la Curtea de Argeş şi tezaurele bizantine de la Putna şi 

Suceviţa. A îmbogăţit cercetările arheologice din Moldova şi în 

domeniul arheologiei sclavagiste din Dobrogea. A scris un roman 

inspirat din viaţa universitară, Urmărind idealul, un volum de 

nuvele, Scene din viaţa dobrogeană şi povestiri pentru copii. 

 
HULUBEI, Horia  125 de ani de la naștere 

fizician (n. 15 nov. 1896, Ias i – m. 22 nov. 1972, 
Bucures ti) 

Membru al Academiei Române şi membru corespon-

dent al Academiei de Ştiinţe din Franţa. A funcţionat 

ca profesor la Universitatea din Iaşi şi la cea din 

Bucureşti. Pe parcursul a cinci decenii, Horia Hulubei 

a desfăşurat o amplă activitate didactică, fiind unul din fondatorii 

învăţământului superior în domeniul fizicii atomice şi nucleare. 

Pentru meritele sale pe tărâm didactic, a fost distins cu titlul de 



 76 

Profesor Emerit. A elaborat lucrări originale în domeniul fizicii 

atomice şi nucleare. 

 
MANGERON, Dimitrie Ioan  115 ani de la naștere 

matematician (n. 15 nov. 1906, Chis ina u-Basarabia 
– m. 26 febr. 1991, Ias i) 

Membru corespondent al Academiei Române. El face 

parte din pleiada marilor dascăli şi oameni de ştiinţă, 

care – în decursul timpului – au contribuit substanţial la 

ridicarea şi consolidarea prestigiului ştiinţei româneşti. 

Cercetător şi cărturar de factură enciclopedică, şi-a dedicat 

învăţământului tehnic superior capacitatea sa neobişnuită de muncă şi 

creaţie. A funcţionat ca profesor la Catedra de Analiză matematică a 

Universităţii Al. I. Cuza şi la catedra de Mecanică a Institutului 

Politehnic Gh. Asachi, aproape patru decenii. De-a lungul anilor, a creat 

şcoli de cercetare ştiinţifică, a adus contribuţii remarcabile la progresul 

matematicii moderne, al mecanicii teoretice şi aplicative. În domeniul 

matematicii s-a impus ca savant de talie internaţională încă de la 

primele lucrări ştiinţifice cu ecuaţii polivibrante (1933), care sunt şi azi 

numite ecuaţii Mangeron şi funcţii Mangeron. În domeniul 

Mecanicii, a elaborat noi ecuaţii de mecanică analitică, care astăzi îi 

poartă numele în întreaga lume ştiinţifică: principii Mangeron, ecuaţii 

Mangeron-Tzenov. Este autorul a peste 600 de lucrări publicate: 

memorii ştiinţifice, monografii, articole de cercetare, articole de sinteză 

sau popularizare etc. 

 
MIHĂILESCU, Traian  105 ani de la naștere 

dirijor și compozitor (n. 17 nov. 1916, Bra ila – m. 19 
mai 1975, Ias i) 

Membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din 

România. Timp de peste trei decenii a slujit cu pasiune 

viaţa muzicală românească, atât pe tărâm dirijoral, cât şi 

componistic, din care aproape 15 ani la Iaşi. Din 1962 

până la sfârşitul prematur al vieţii sale a fost dirijor la Opera 

Română, iar între anii 1964-1969, a lucrat ca profesor de vioară la 

Şcoala de Muzică şi Arte plastice Octav Băncilă, iar între 1970 și 
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1975 ca profesor la Catedra de Orchestraţie din cadrul Conserva-

torului G. Enescu. A creat muzică simfonică, coral-instrumentală, de 

cameră şi muzică de operă. 

 
STURDZA, Alexandru  230 de ani de la naștere 

cărturar și diplomat (n. 18 nov. 1791, Ias i – m. 13 
iun. 1854, Odessa-Rusia) 

În panteonul culturii noastre, numele lui Alexandru 

Sturdza este aşezat alături de Nicolaus Olahus, Petru 

Movilă, Nicolae Milescu Spătarul şi într-o oarecare 

măsură, Dimitrie Cantemir, cărturari care au activat pentru susţinerea 

şi promovarea Ortodoxiei, departe de ţinutul natal. A lucrat în 

diplomaţia rusă timp de 22 de ani (1808-1830), sub conducerea 

ţarilor Alexandru I şi Nicolae I, primind titlul onorific de consilier de 

taină al ţarului. După ieşirea din diplomaţie se stabileşte la Odessa şi 

se dedică exclusiv vieţii cărturăreşti şi filantropice. A fondat, în 

1837, Societatea de binefacere a femeilor şi Societatea de istorie 

şi antichităţi din Rusia nouă. În 1843, vine pentru ultima dată în 

Moldova, la rugămintea vărului său, domnul Moldovei Mihail 

Sturdza (1834-1849), pentru a ajuta la reorganizarea Seminarului 

teologic din Iaşi. La Odessa s-a consacrat unor opere sociale şi a 

scris diferite studii teologice, a tradus lucrări ruseşti în limba 

franceză etc. Scrierile sale au abordat multiple domenii: literare, 

sociologice, istorice, sociale, ştiinţifice şi, în special, religioase. 

Opera sa teologică – cea mai vastă parte a creaţiei sale – a fost parţial 

adunată în cinci volume şi publicată la Paris, între anii 1859 și 1861, 

sub titlul Opere postume: religioase, istorice, filosofice şi literare. O 

parte din operele sale teologice au fost traduse şi în româneşte încă 

din secolul al XIX-lea. 

 
NUBERT, Ion Gr.  135 de ani de la naștere 

medic (n. 18 nov. 1886, Pas cani, judet ul Ias i – m. 28 
mai 1975, Timis oara) 

Exponent al generaţiei care a impulsionat dezvoltarea 

culturală şi ştiinţifică a Iaşului din prima jumătate a 

secolului XX, Ioan Nubert a slujit învăţământul 
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medical superior timp de trei decenii, înscriindu-se printre profesorii 

de prestigiu ai Facultăţii de Medicină din Capitala Moldovei. 

Activitatea didactică şi-a desfăşurat-o numai la Catedra de Anatomie 

Topografică, unde a parcurs toate treptele învăţământului superior. A 

lucrat şi ca extern, intern, medic secundar şi şef de lucrări la Clinica 

oftalmologică de la Spitalul Sf. Spiridon din Iaşi. A desfăşurat şi o 

bogată activitate ştiinţifică, concretizată în numeroase studii şi 

comunicări. 

 
GRIGORAȘ, Nicolae  110 ani de la naștere 

istoric (n. 18 nov. 1911, Cotu Vames -Horia, judet ul 
Neamt  – m. 31 aug. 1987, Ias i) 

Vrednic urmaş al profesorului Ilie Minea (1881-1943), 

care a reprezentat – în perioada interbelică – cu deosebit 

prestigiu ştiinţa istorică românească, Nicolae Grigoraş   

i-a onorat încrederea şi a continuat cu cinste misiunea 

primită în calitate de istoric de frunte al Evului Mediu românesc. A 

lăsat posterităţii o operă istorică ce însumează 14 cărţi, aproape 200 

de studii şi articole de specialitate, circa 200 recenzii, precum şi 6 

lucrări în manuscris. 

 
JACOTĂ, Mihai  140 de ani de la naștere 

profesor și publicist (n. 21 nov. 1881, Viis oara, 
judet ul Vaslui – m. 21 iun. 1945, Ploies ti) 

A fost profesor de greacă la Liceul Internat C. 

Negruzzi din Iaşi (1907-1941). A făcut parte din 

grupul de intelectuali ieşeni ataşaţi Vieţii româneşti, 

fiind unul din membrii fondatori ai prestigioasei reviste. Făcând parte 

din redacţia Vieţii româneşti, a colaborat la rubrica Miscellaneea, 

dovedind în polemici un spirit de observaţie rar şi o ironie caustică. 

A publicat, de asemenea, note, recenzii şi articole de filologie 

clasică. A tradus din operele lui Platon, Plutarh şi Tucidide. 
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COBĂLCESCU, Grigore  190 de ani de la naștere 

geolog și paleontolog (n. 22 sept. 1831, Ias i – m. 21 
mai 1892, Ias i) 

Membru titular al Academiei Române. A fost creatorul 

şcolii româneşti de geologie şi întemeietorul cercetărilor 

geofizice din România. A desfăşurat o prodigioasă 

activitate didactică, de-a lungul a patru decenii, fiind 

primul profesor de Geologie şi Mineralogie de la Universitatea din Iaşi. 

A editat primul manual de Geologie în limba română. A scris cea dintâi 

lucrare românească de geologie, Calcarul de la Răpidea (1862). A 

făcut cercetări stratigrafice, petrografice, paleontologice, în special 

asupra Carpaţilor Orientali. Rezultatele acestor studii sunt cuprinse în 

lucrarea Studii geologice şi paleontologice asupra unor tărâmuri 

terţiare din unele părţi ale României (1883). A luat parte la înfiinţarea 

Societăţii Române de Geografie (1875) şi a Societăţii ştiinţifice şi 

literare din Iaşi (1889). 

 
NIȚU, Anton  110 ani de la naștere 

arheolog (n. 27 nov. 1911, Roman, judet ul Neamt  – 
m. 13 mart. 1995, Ias i) 

Arheolog la Catedra de Arheologie a Facultăţii de 

Litere şi Filosofie, la Catedra de Istorie Veche a 

Facultăţii de Istorie şi Geografie, la Muzeul de Istorie a 

Moldovei şi la Institutul de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol din 

Iaşi, în perioada 1941-1975. A publicat aproape 50 de studii şi 

articole, a căror problematică se întinde din neolitic şi până în 

perioada prefeudală. 

 
BRÂNZEI, Petre P.  105 ani de la naștere 

medic (n. 28 nov. 1916, T iba nes ti, judet ul Ias i – m. 9 
mart. 1985, Ias i) 

Personalitate de prestigiu în viaţa medicală naţională, 

strălucit conducător al şcolii de psihiatrie ieşene, 

profesor la Institutul de Medicină şi Farmacie din Iaşi, 

director al Spitalului Clinic de Psihiatrie Socola, el a 



 80 

făcut cunoscută ştiinţa medicală românească pe multe meridiane ale 

lumii. Reprezentant al intelectualităţii ieşene, a fost, vreme de peste 

trei decenii, unul dintre glasurile cele mai autorizate ale Psihiatriei 

contemporane. În domeniul cercetării ştiinţifice, sunt cunoscute cele 

220 de lucrări, studii, manuale de psihiatrie, publicate în ţară şi 

străinătate. 

 
HAIMOVICI, Mendel  115 ani de la naștere 

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

Membru al Academiei Române. Una dintre figurile 

proeminente ale matematicii româneşti. A pus bazele 

unei veritabile şcoli de mecanică la Universitatea din 

Iaşi. A obţinut rezultate importante în domeniul teoriei 

algebrice şi geometrice, a sistemelor de ecuaţii cu derivate parţiale, 

în teoria elasticităţii şi în mecanica fluidelor. 
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DECEMBRIE 
 

 
DRĂGHICI, Manolachi  220 de ani de la naștere 

cronicar, memorialist (n. dec. 1801, Ias i – m. 27 
apr. 1886, Ias i) 

Cronicar întârziat, cum l-a numit istoricul Andrei 

Pippidi, Manolachi Drăghici a manifestat încă din 

tinereţe aptitudini de cărturar. A deţinut o serie de 

funcţii politice şi administrative. A făcut traduceri, printre care se 

remarcă Iconomia rurală şi dumesnică (1834), una din primele lucrări 

de ştiinţă economică la noi şi un cod comercial. Opera vieţii lui a fost 

Istoriea Moldovei pe timp de 500 de ani (1857), în care foloseşte din 

plin scrierile unor cronicari sau istorici precum Grigore Ureche, 

Dimitrie Cantemir şi alţii. Memorialist, Manolachi Drăghici s-a afirmat 

şi în poezie, publicând versuri de factură meditativă, după modelul lui 

Gh. Asachi. 

 
JIANU, Livius-Ștefan  100 de ani de la naștere 

inginer viticultor (n. 4 dec. 1921, Alibunar – 
Iugoslavia – m. 23 oct. 1994, Ias i) 

Demn reprezentant al ştiinţei şi practicii vitivinicole 

româneşti, unde a fost principal artizan al redresării 

şi extinderii podgoriei de la Cotnari. Din 1972 

devine profesor la Catedra de Viticultură şi Vinificaţie la Universi-

tatea de Agronomie şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad, 

unde a lucrat până la sfârşitul vieţii sale. A publicat peste 120 de 

lucrări ştiinţifice în domeniu. 

 
GRĂMADĂ, Ilie  110 ani de la naștere 

istoric (n. 10 dec. 1911, Stroies ti, judet ul Suceava –  
m. 11 aug. 1999, Ias i) 

Personalitate marcantă a vieţii culturale ieşene din a 

doua jumătate a secolului trecut, dascăl de excepţie şi 
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cercetător, el s-a bucurat de stima şi preţuirea contemporanilor. Din 

anul 1949 şi până la pensionare, în 1977, a desfăşurat activitate 

didactică la Universitatea ieşeană, la Facultatea de Filozofie şi la 

Facultatea de Istorie. A publicat peste 60 de studii şi articole istorice, 

la care se adaugă peste 150 de articole şi recenzii diverse. A fost 

secretar ştiinţific al Filialei Iaşi a Academiei Române (1951-1959), 

director al Teatrului Naţional (1959-1969) şi director al Editurii 

Junimea (1970-1972). 

 
PORCESCU, Scarlat  110 ani de la naștere 

teolog și publicist (n. 10 dec. 1911, Moldoveni, 
judet ul Neamt  – m. 3 dec. 1991, Ias i) 

Preot de aleasă vocaţie, exemplu de conduită morală, 

profesor erudit, cercetător în istoria bisericii ortodoxe, 

el a fost un militant neobosit pentru păstrarea credinţei 

noastre strămoşeşti. Părintele Scarlat Porcescu a fost 

consilier cultural al Arhiepiscopiei Iaşilor, în care calitate a lucrat 

între anii 1952-1969. Apoi a fost numit vicar administrativ al 

Mitropoliei, funcţie pe care a îndeplinit-o până la pensionarea sa 

(1977). De-a lungul anilor a publicat circa 200 de articole de istorie 

bisericească şi culturală. S-a ocupat de istoria mănăstirilor şi 

bisericilor moldovene, realizând studii şi monografii de certă valoare 

ştiinţifică. 

 
BLEHAN, Alexandru  105 ani de la naștere 

actor (n. 12 dec. 1916, Ias i – m. 16 iun. 1995, Ias i) 

Iaşul a avut actori care şi-au legat întreaga viaţă şi 

carieră de Teatrul Naţional V. Alecsandri. Alexandru 

Blehan a fost un asemenea statornic, întruchipând peste 

100 de roluri. Actor de talent, cu înclinaţii speciale 

pentru comedie, a excelat în roluri de plan secund pe care, însă, 

interpretându-le cu umor şi o fermecătoare jovialitate, le-a impus, 

întotdeauna, atenţiei publicului. Nu mai puţin valoroase au fost 

interpretările pe care le-a realizat în spectacolele pentru copii. A 



 83 

interpretat rolul Gh. Lungu în filmul Zile de vară, după un scenariu 

de Fănuş Neagu. 

 
BARBU, Nicolae  100 de ani de la naștere 

critic și istoric literar (n. 15 dec. 1921, Ias i – m. 22 
mai 1984, Ias i) 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Intelectual 

de formaţie filosofică şi literară, creator şi animator de 

cultură, s-a impus ca un critic de autoritate, slujind cu 

vocaţie egală atât literatura cât şi teatrul. Din anul 1954 

şi până în 1983, a fost redactor şef adjunct la revista Iaşul literar, 

transformat în Convorbiri literare (1954-1966) şi la revista Cronica 

(1966-1983). A publicat monografiile: Matei Millo (1962), Aglae 

Pruteanu (1965) şi Arta lui Constantin Ramadan (1983). Dar 

preocupările de istoriograf al teatrului s-au concretizat, mai ales în 

volumul Momente din istoria teatrului românesc (1977) şi 

Dicţionarul actorilor Teatrului Naţional din Iaşi dintre 1816-1976 

(1976). A mai publicat două volume de critică şi istorie literară: Sine 

ira (1971) şi Noi şi clasicii (1975). 

 
ROPALĂ-CICHERSCHI, Maria  140 de ani de la naștere 

medic (n. 18 dec. 1881, Ias i – m. 10 aug. 1973, 
Bucures ti) 

„Ţara care naşte astfel de femei – scria Dimitrie 

Bolintineanu – merită şi viaţa şi mărirea ei”. 

Versurile citate mai sus se pot revărsa ca un omagiu 

asupra aceleia care a fost doctor Maria Ropală-

Cicherschi, prima femeie medic legist din Europa. Absolventă a 

Facultăţii de Medicină din Iaşi, elevă şi colaboratoare a profesorului 

George Bogdan, ea s-a specializat ca medic legist la Paris (1927). A 

desfăşurat activitate medico-legală atât la Catedra de specialitate din 

Iaşi, cât şi ca medic legist al Tribunalului din acelaşi oraş, fiind astfel 

prima femeie medic legist nu numai din România, ci şi din Europa. 
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BAUȘIC, Victor  100 de ani de la naștere 

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

Profesor la catedra de Rezistenţa Materialelor, de la 

Facultatea de Electromecanică a Institutului Politehnic 

Gh. Asachi din Iaşi, între anii 1946 și 1990. În spriji-

nul procesului de învăţământ, a elaborat şi publicat, singur sau în 

colaborare, o serie de cursuri şi manuale didactice. A realizat peste 

100 de lucrări ştiinţifice, care abordează diferite domenii ale 

ştiinţelor tehnice. A deţinut 6 brevete de inventator şi două certificate 

de inovator. 

 
FLOROV, Nicolae  145 de ani de la naștere 

pedolog (n. 19 dec. 1876, Cornes ti, judet ul Ba lt i – 
m. 1 ian. 1948, Ias i) 

A contribuit la dezvoltarea învăţământului agronomic 

superior în Iaşi. Cursul de pedologie, predat de el la 

Institutul Agronomic Ion Ionescu de la Brad din Iaşi 

reprezintă primul în România. Activitatea ştiinţifică, 

concretizată în peste 60 de lucrări, se ocupă de studiul solului din 

punct de vedere genetic, pe care se leagă de practica agricolă, 

precum şi studii asupra cuaternarului. 

 
MILLE, Constantin  160 de ani de la naștere 

ziarist și scriitor (n. 20 dec. 1861, Ias i – m. 14 febr. 
1927, Bucures ti) 

Unul dintre cei mai de seamă militanţi socialişti din 

România. În 1884 este unul din întemeietorii Cercului 

de studii sociale, care a pus bazele organizatorice ale 

mişcării socialiste din ţara noastră. Animator al presei moderne din 

România, Constantin Mille a fost director al ziarelor Adevărul şi 

Dimineaţa. Împreună cu Ion şi Sofia Nădejde a contribuit la 

întemeierea revistei Contemporanul (1881-1891), în paginile căreia 

s-a afirmat ca scriitor. A scris poezii (Versuri, 1883), nuvele 
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(Feciorul popii, 1887), romane (Dinu Millian, 1887; O viaţă, 1914), 

însemnări zilnice şi un număr mare de articole literare şi politice. 

 
STAVRI, Grigore Octavian  100 de ani de la naștere 

medic (n. 24 dec. 1921, Baca u – m. 9 febr. 1994, 
Ias i) 

Bun organizator şi om de acţiune, el a fost unul dintre 

valoroşii promotori ai medicinii profilactice ieşene, 

care timp de aproape o jumătate de veac şi-a dedicat 

energia pregătirii a numeroase generaţii de medici care 

au contribuit la promovarea sănătăţii oamenilor la locurile de muncă. 

Şi-a început activitatea didactică universitară în anul 1946 la Catedra 

de Igienă a Institutului de Medicină din Iaşi, unde a funcţionat timp 

de 45 de ani. În domeniul cercetării ştiinţifice, a realizat 175 de 

lucrări, din care 100 au fost publicate şi 75 comunicate. 

 
ȘESAN, Anton  105 ani de la naștere 

inginer constructor (n. 26 dec. 1916, Carapciu, 
judet ul Storojinet  – m. 16 aug. 1969, Ias i) 

Eminent profesor şi om de ştiinţă, a onorat Facultatea 

de Construcţii a Institutului Politehnic Gh. Asachi din 

1943 şi până la sfârşitul zilelor sale. A fost prodecan al 

Facultăţii de Construcţii (1963-1965) şi prorector al 

Institutului Politehnic din Iaşi (1965-1967). La Academia Română, 

Filiala Iaşi (1951-1956), a condus colectivul de cercetare în 

construcţii din cadrul secţiei de fizică şi ştiinţe tehnice. A publicat 

peste 140 de lucrări ştiinţifice. 
 

 
ALECSANDRI, Iancu  195 de ani de la naștere 

scriitor și diplomat (n. 30 dec. 1826, Ias i – m. 15 
mai 1884, Paris-Frant a) 

Frate mai mic al bardului de la Mirceşti, Iancu 

Alecsandri a participat la toate evenimentele timpului 

său: Revoluţia de la 1848, eliberarea robilor din 1854, 
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Unirea Principatelor Române din 1859. Prieten încă din tinereţe cu 

Al. I. Cuza, i-a sprijinit domnia în toate reformele sale. În perioada 

1859-1866 a fost agent diplomatic al României la Paris şi Londra. S-a 

afirmat ca scriitor prin publicarea nuvelei Dor de morţi (1883), socotită 

cea dintâi scriere românească bazată în întregime pe conceptul de dor şi 

scrisă special pentru a-l exemplifica. A mai scris poezii, comedii şi a 

tradus, mai ales din literatura franceză. 

 
VÂLCU, Teofil  90 de ani de la naștere 

actor (n. 30 dec. 1931, Ha nes ti, judet ul Botos ani – 
m. 1 oct. 1993, Ias i) 

Născut parcă anume să slujească teatrul şi să 

întruchipeze pe scenă figuri ilustre ale istoriei, el a 

marcat teatrul ieşean prin creaţii memorabile, meritând 

supranumele de voievod al scenei româneşti. A debutat 

pe scena ieşeană în anul 1959. De atunci şi până aproape de sfârşitul 

vieţii sale, timp de peste trei decenii, a interpretat aproape 300 de roluri 

în teatru, film, televiziune, dintre care multe s-au constituit ca 

memorabile creaţii actoriceşti. S-a împărţit, cu egal devotament, între 

dramă, tragedie şi comedie, fiind la fel de înzestrat şi la fel de pasionat 

pentru toate genurile. Dar rolul vieţii sale a fost Ştefan cel Mare din 

Apus de soare, de Barbu Delavrancea. Între anii 1972 și 1979, a fost 

director al Teatrului Naţional V. Alecsandri. 
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COMEMORĂRI 
 

 [DATA MORȚII NECUNOSCUTĂ] 
 

 
KOGĂLNICEANU, Vasile M.  100 de ani de la moarte 

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

Fiu al lui Mihail Kogălniceanu, Vasile Kogălniceanu 

se încadrează în pleiada oamenilor politici care au 

militat în direcţia înfăptuirii revendicărilor ce le 

impunea construcţia de stat burghezo-democratic. 

Activ susţinător al votului universal, el fondează împreună cu Vintilă 

C.A. Rosetti, Liga votului universal (1895), iar peste un an Liga 

pentru repausul duminical. S-a distins ca prin redactor al ziarului 

democrat Românul, unde a desfăşurat o susţinută activitate publi-

cistică. În 1897, a întemeiat ziarul Steaua Dunării. Începând din 

1901, a condus, timp de 5 ani, ziarul Agrarul. A crezut şi a activat în 

direcţia ridicării materiale şi morale a ţărănimii, a emancipării ei din 

punct de vedere politic şi cultural. Dintre numeroasele sale scrieri 

publicate în această direcţie, se remarcă lucrarea Chestiunea 

ţărănească, apărută în două volume (1906). 

 

 

  

 



 88 

IANUARIE 
 

 
BUȚUREANU, Vasile C.  80 de ani de la moarte 

mineralog și petrograf (n. 25 dec. 1858, Dorohoi, 
judet ul Botos ani – m. 1 ian. 1941, Ias i) 

Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe din România. 

A slujit învăţământul superior ieşean timp de 44 de ani 

(1892-1936). A editat cursuri de cristalografie, mineralo-

gie şi petrografie. Între anii 1889-1899, a fost director al 

Institutului de Chimie din Iaşi. S-a ocupat mai ales cu studii chimice 

mineralogice şi petrografice asupra regiunii cristalino-mezozoice a 

Carpaţilor orientali din Moldova, denumită Masivul cristalin de la 

Broşteni. A mai cercetat structura rocilor vulcanice din partea moldo-

venească a masivului munţilor Călimani şi a publicat numeroase 

materiale cu privire la petrografia rocilor cristaline din Munţii Bistriţei, 

la petrografia rocilor filoniene din Carpaţii orientali şi la mineralele de 

mangan din ţara noastră. 

 
HORTOLOMEI, Nicolae  60 de ani de la moarte 

chirurg (n. 27 nov. 1885, Hus i, judet ul Vaslui – m. 3 
ian. 1961, Bucures ti) 

Profesor eminent, clinician remarcabil, chirurg de înaltă 

tehnicitate, creator de şcoală, Nicolae Hortolomei este 

una din gloriile şcolii chirurgicale ieşene şi apoi a celei 

de la Bucureşti. A fost unul dintre primii chirurgi 

români care a abordat problema ulcerului gastroduodenal, a 

gastrectomiei totale, mai apoi, prin chirurgia inimii, pe care a 

introdus-o printre primii la noi în ţară. Opera sa ştiinţifică cuprinde 

numeroase contribuţii originale şi în domeniul chirurgiei experi-

mentale, iar lucrările sale în domeniul urologiei reprezintă o etapă 

superioară în dezvoltarea şi modernizarea urologiei în România. 

 

  



 89 

BRABORESCU, Ștefan  50 de ani de la moarte 

actor (n. 31 aug. 1880, Caracal, judet ul Olt – m. 4 
ian. 1971, Bucures ti) 

A fost distins cu titlul de Artist al Poporului. Actor, 

regizor, profesor, poet, a fost, mai presus de toate 

acestea, un exemplu de dăruire şi devotament faţă de 

marea pasiune care a însufleţit viaţa sa, aproape 

centenară, cea de slujitor al scenei. A onorat timp de un deceniu 

Teatrul Naţional din Iaşi, unde a depus o activitate prodigioasă şi de 

înaltă ţinută artistică, interpretând un repertoriu vast şi variat. A 

realizat, totodată, regia la numeroase piese de teatru. 

 
CONDURACHE, Victor  55 de ani de la moarte 

istoric și muzeograf (n. 7 oct. 1924, Ta rgu Mures  – 
m. 4 ian. 1966, Bucures ti) 

Cadru de nădejde din rândul muzeografilor ieşeni, el a 

plecat prematur dintre noi, la vârsta de numai 42 de ani. 

Domeniul în care rezultatele muncii lui au dat roade a fost 

cel al Muzeografiei. Meritele sale în această direcţie i-au atras preţuirea 

şi încrederea cercetătorilor şi i-au adus cooptarea în Divizia 

Monumentelor şi Muzeelor din cadrul UNESCO, din Paris, unde prin 

munca depusă în anii 1962-1964 a îndreptăţit această încredere, 

reprezentând cu cinste şcoala muzeografică românească peste hotare. 

 
GHIMICESCU, Gheorghe  40 de ani de la moarte 

medic și chimist (n. 21 iun. 1906, Pipirig, judet ul 
Neamt  – m. 5 ian. 1981, Ias i) 

Creatorul Şcolii de chimie aplicativă în Centrul uni-

versitar Iaşi. Timp de peste patru decenii a funcţionat 

ca profesor la Institutul de Medicină şi Farmacie din 

Iaşi. Activitatea sa ştiinţifică a fost axată pe probleme de chimie ana-

litică cu aplicaţii în chimia alimentelor şi băuturilor, chimia apelor 

minerale, biochimie şi toxicologie. A fost membru al Societăţii de 

Chimie din România şi al Societăţii Franceze de Chimie. 
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BURLACU, Valeriu  35 de ani de la moarte 

actor (n. 20 ian. 1924, Ta rgovis te, judet ul Da mbovit a 
– m. 5 ian. 1986, Ias i) 

Dotat cu calităţi interpretative deosebite, format sub 

îndrumarea marelui actor Ion Lascăr (1904-1998), a 

fost unul dintre artiştii înzestraţi ai Teatrului Naţional 

din Iaşi, pe scena căruia a evoluat peste trei decenii. 

Rolul care îi aduce consacrarea este Leonaş din piesa Chiriţa în 

provincie, de Vasile Alecsandri, cu Miluţă Gheorghiu în rolul 

principal, care s-a jucat de 1000 de ori între anii 1952-1971. Frumos 

şi elegant în ţinută, cu o voce de tenor bine cultivată, a fost remarcat 

în roluri de june-prim, în dramă, comedie şi operetă. A făcut regie la 

o serie de spectacole, regie radiofonică, îndrumare artistică în 

colectivele de amatori. 

 
BELDIMAN, Alecu  195 de ani de la moarte 

cărturar și vornic (n. 1760, Hus i sau Ias i – m. 6 ian. 
1826, Ias i) 

A fost cel mai vechi poet care avea să se ilustreze după 

1800 în Moldova. Om instruit şi adept al luminilor, 

Alecu Beldiman a făcut un mare număr de traduceri 

din limbile greacă şi franceză, genurile predilecte fiind 

epopeea, tragedia şi romanul. Este primul traducător român, în proză, 

direct din greceşte, al Odiseei lui Homer. Opera originală a lui Alecu 

Beldiman, păstrată în 23 de manuscrise şi tipărită la Iaşi abia în 1861 

de Alexandru Balica, este Tragodia sau mai bine a zice jalnica 

Moldovei întâmplare după răzvrătirea grecilor de la 1821. Autorul 

descrie în 4200 de versuri, înscăunarea Eteriei la Iaşi, organizarea ei, 

evacuarea boierilor, risipirea zavergiilor de către turci. A mai scris 

meditaţii şi poezii de dragoste. Efervescenţa lui Alecu Beldiman, 

opera lui de traducător, spiritul critic şi satiric îl plasează strict în 

epocă. 
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CUCIUREANU, Gheorghe  135 de ani de la moarte 

medic (n. 1814, Botos ani – m. 10 ian. 1886, Ias i) 

Personalitate marcantă a vieţii medicale a secolului al 

XIX-lea, Gh. Cuciureanu a contribuit nu numai la 

organizarea serviciului medical, dar şi la dezvoltarea 

culturii şi ştiinţei în România. A fost unul dintre primii 

medici titraţi ai Moldovei, membru al Academiei Române, membru al 

Societăţilor de naturalişti din Dresda şi Nassau şi al Societăţii zoologice 

şi botanice din Viena. A avut un rol deosebit de important în organizarea 

şi dezvoltarea Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi, a serviciului sanitar din 

Moldova şi ca animator al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi. A 

fost deputat de Iaşi în 1851 şi 1858 şi Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii 

Publice din Moldova. 

 
CARAGIANI, Ioan  100 de ani de la moarte 

filolog și folclorist (n. 11 febr. 1841, Avdela-
Grecia – m. 13 ian. 1921, Ias i) 

Membru titular al Academiei Române. Prin îndelun-

gata sa activitate didactică de la Facultatea de Litere 

şi Filosofie din cadrul Universităţii ieşene (1866-

1916), cât şi prin traducerile din literatura greacă, a 

adus o importantă contribuţie la dezvoltarea studiilor clasice în ţara 

noastră. A publicat mai multe lucrări istorice – mai ales despre 

Macedonia –, filosofice, literare şi manuale didactice. Bun 

cunoscător al vieţii românilor din sudul Dunării, a publicat cel dintâi 

articol despre folclorul acestor locuri Românii din Macedonia şi 

poezia lor populară (1869) şi a scris două volume din lucrarea Studii 

istorice asupra românilor din Peninsula Balcanică (1891, 1929). 
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LIACU, Anton  30 de ani de la moarte 

agronom (n. 23 apr. 1910, Nijopole-Macedonia –  
m. 15 ian. 1991, Ias i) 

A fost un mare susţinător al ştiinţei pomicole 

româneşti şi cadru didactic de prestigiu al Institutului 

Agronomic Ion Ionescu de la Brad din Iaşi. A 

funcţionat la Facultatea de Agronomie, între 1954 şi 

1974. A contribuit la modernizarea Fermei V. Adamachi, prin 

înfiinţarea unor livezi intensive. În cele peste 50 de lucrări ştiinţifice 

publicate a militat pentru folosirea materialului săditor pomicol 

autohton. 

 
RĂVĂRUȚ, Mihai  40 de ani de la moarte 

botanist (n. 11 oct. 1907, Gruma zes ti, judet ul 
Neamt  – m. 19 ian. 1981, Ias i) 

Contribuţia sa la progresul învăţământului superior 

agronomic ieşean îl aşează printre personalităţile 

universitare din ţara noastră. Din cei peste 40 de ani 

de activitate didactică, două decenii i-a dăruit 

Institutului agronomic Ion Ionescu de la Brad din Iaşi. Demn urmaş 

al marilor botanişti moldoveni, el a contribuit la crearea şi 

dezvoltarea şcolii geo-botanice şi floristice din Iaşi. A publicat peste 

50 de lucrări ştiinţifice în domeniul botanicii. A fost distins cu titlul 

de Profesor emerit. 

 
BÂRLEANU, Iftimie  35 de ani de la moarte 

sculptor (n. 6 oct. 1916, Ma za na ies ti, judet ul 
Suceava – m. 19 ian. 1986, Ias i) 

Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, 

distins cu titlul de Artist Emerit. A desfăşurat 

activitate de creaţie artistică timp de peste patru 

decenii. A lucrat ca profesor la Institutul de Arte Plastice din Iaşi. În 

cele aproape o sută de lucrări create, el s-a ocupat cu predilecţie de 

portretele semnificative ale poeţilor, pictorilor, compozitorilor 

contemporani sau cu evocarea portretistică a voievozilor, în special 
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Ştefan cel Mare. Astfel, el s-a afirmat ca unul dintre cei mai buni şi 

prolifici portretişti din partea a doua a secolului trecut. 

 
ȘUȚU, Nicolae  150 de ani de la moarte 

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

Unul dintre primii economişti din România, care au 

arătat necesitatea dezvoltării industriei alături de 

agricultură. În viaţa publică a Moldovei a avut un rol 

de seamă. A ocupat succesiv, cele mai înalte dregăto-

rii: postelnic, vistiernic, mare logofăt, logofăt al dreptăţii, preşedinte 

al Sfatului administrativ extraordinar. Preocupat de problemele 

economice ale Moldovei, a elaborat lucrări care conţin însemnate 

date şi descrieri privind starea populaţiei, situaţia economică, 

moravurile, nivelul cultural etc. din timpul său: Scurtă privire 

asupra stării economice a Moldovei (1838), Noţiuni statistice 

asupra Moldovei (1849) etc. 

 
AGAVRILOAEI, Gheorghe  40 de ani de la moarte 

profesor (n. 17 aug. 1906, Hilis eu-Va rnav, Poma rla, 
judet ul Botos ani – m. 21 ian. 1981, Ias i) 

Figură originală a învăţământului universitar ieşean, el 

a desfăşurat o valoroasă activitate didactică şi ştiinţi-

fică, de-a lungul a peste trei decenii, contribuind la 

formarea a numeroase cadre de specialitate pentru 

catedră şi cercetare. A funcţionat la Facultatea de Litere şi Filosofie, 

din 1933 şi până în 1968, la catedra de Istoria literaturii române 

moderne şi contemporane. A publicat numeroase studii, note şi 

articole în domeniul de specialitate. 

 
DRUGOCIU, Gheorghe  25 de ani de la moarte 

medic veterinar (n. 15 dec. 1918, Vint ul de Jos, 
judet ul Alba – m. 23 ian. 1996, Ias i) 

Fondator al învăţământului superior de Zootehnie şi 

Medicină Veterinară de la Institutul Agronomic Ion 
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Ionescu de la Brad din Iaşi, el şi-a dedicat aproape şase decenii de 

viaţă şcolii şi ştiinţei româneşti. În 1961 a pus bazele Facultăţii de 

Medicină Veterinară, pe care a condus-o, în funcţia de decan, între anii 

1961-1968. Eminent profesor şi mentor a numeroase generaţii de 

medici veterinari, el a fost şi un valoros autor de manuale didactice. 

Concretizate în peste 200 de lucrări originale, cercetările sale 

abordează, mai ales, domeniul Reproducţiei animale. 

 
PLATON, Gheorghe  15 ani de la moarte 

istoric (n. 26 febr. 1926, Buhus i, judet ul Baca u –  
m. 24 ian. 2006, Ias i) 

A funcţionat, timp de peste un sfert de veac (1967-

1991) la Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, Catedra de 

Istoria Românilor. Concomitent, a lucrat ca cercetător 

în cadrul Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol. A 

obţinut titlul de doctor în istorie la Universitatea din Cluj (1969). 

Paralel cu munca didactică, a desfăşurat o intensă activitate 

ştiinţifică, concretizată în peste 270 de titluri, la care se adaugă alte 

250 de recenzii şi articole, referitoare îndeosebi la istoria modernă a 

românilor, căreia i-a consacrat, în 1985, o sinteză, prima de acest gen 

în istoriografia română: Introducere în istoria modernă a României. 

A avut preocupări privind problemele istoriei Moldovei în prima 

jumătate şi mijlocul secolului al XIX-lea. A elaborat studii 

consacrate aspectelor diverse ale sistemului feudal, împrejurările 

revoluţionare din 1848 şi frământările premergătoare Unirii Princi-

patelor Române etc. A fost distins cu titlurile de Profesor Emerit 

(1996), Doctor honoris causa al Universităţii din Angers-Franţa 

(1998), al Universităţii din Craiova (1999) şi al Universităţii din 

Suceava (2002). Academia Română l-a ales membru corespondent 

(1990) şi membru titular (1993). 

 
ȚUPA, Alexandru  65 de ani de la moarte 

medic (n. 9 mart. 1886, Dumbra veni, judet ul 
Botos ani – m. 25 ian. 1956, Ias i) 

Cercetător de prestigiu, creatorul şcolii ieşene de 

histologie, Alexandru Ţupa se înscrie printre figurile 
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centrale ale învăţământului medical ieşean. În cei 26 de ani cât a 

funcţionat ca profesor la Catedra de Histologie a Facultăţii de 

Medicină din Iaşi, s-a remarcat ca un dascăl deosebit. Datorită capa-

cităţii sale organizatorice, a fost ales de trei ori decan al Facultăţii de 

Medicină din Iaşi. Lucrările sale ştiinţifice – de circa 40 – reprezintă 

contribuţii valoroase la diferite probleme de histologie normală şi 

patologică. 

 
STERE, Constantin  85 de ani de la moarte 

scriitor și om politic (n. 14 nov. 1865, Cerepca u, 
judet ul Soroca – m. 26 ian. 1936, Bucov, judet ul 

Prahova) 

Personalitate deosebit de complexă, cu activitate 

multilaterală – jurist, profesor, ideolog, gazetar, scrii-

tor şi om politic – Constantin Stere s-a situat pe linia 

intelectualului deschis spre social. Timp de aproape un sfert de veac 

cât a activat la Iaşi (1892-1916), s-a definit ca teoretician al 

poporanismului, ca fondator al revistei Viaţa Românească, s-a 

remarcat ca o figură a gândirii social-politice româneşti. Autor al 

romanului ciclic În preajma revoluţiei (8 volume) (1932-1936), 

cartea ce reprezintă un document pentru cei ce vor să cunoască o 

apusă jumătate de veac. 

 
CULIANU, Petru N.  70 de ani de la moarte 

matematician (n. 29 iun. 1870, Ias i – m. 26 ian. 
1951, Ias i) 

Fiu al cunoscutului academician, matematician şi 

junimist Nicolae Culianu (1832-1915). Ca formaţie 

intelectuală şi matematică, aparţine şcolii ieşene, care 

a dat oameni de seamă cunoscuţi în ţară şi peste hotare. De-a lungul 

anilor, a instruit şi educat peste 40 de generaţii de studenţi şi elevi. 

Petru Culianu s-a ocupat timp îndelungat şi de Societatea pentru 

învăţătura poporului, fiind şi vicepreşedintele secţiunii Iaşi. 
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ȚAȚOMIR, Nicolae  25 de ani de la moarte 

poet și jurist (n. 2 febr. 1914, Ha rla u, judet ul Ias i 
– m. 26 ian. 1996, Ias i) 

Nume de prim-plan în viaţa spirituală a Iaşului, el a 

activat pe două teritorii: literatura şi cariera univer-

sitară juridică. A fost profesor la Facultatea de Drept 

a Universităţii Al. I. Cuza din 1948 până în 1979. Specializat în 

Drept internaţional public, a elaborat peste 70 de studii şi articole în 

acest domeniu. Poet, prozator, eseist şi publicist, pasiunea sa de o 

viaţă a fost literatura. În peste 60 de ani de creaţie artistică, el a 

publicat 18 volume şi plachete de versuri, însumând aproape o mie 

de piese lirice. Poetul a cultivat, de-a lungul anilor, aproape toate 

ritmurile şi tipurile de strofe: sonetul, glosa, rondelul, poemele într-

un vers, poezie în metru antic, versul alb, versul liber etc. 

 
TARNAVSCHI, Vasile Victor  30 de ani de la moarte 

muzician (n. 25 iul. 1938, Cerna ut i – m. 26 ian. 1991, 
Ias i) 

A fost un entuziast şi exuberant pianist, care a continuat 

tradiţia părinţilor săi, ce au avut un merit deosebit în 

viaţa muzicală din Cernăuţi şi din Iaşi. În cei peste 20 de 

ani cât a funcţionat la Conservatorul George Enescu, a 

avut serii de studenţi care au făcut cinste şcolii de pian din Iaşi. În 

decursul activităţii sale artistice a susţinut un număr de peste 150 de 

concerte şi recitaluri, fie în calitate de pianist solist sau 

acompaniator. 

 
NEGOIȚĂ, Ioan  80 de ani de la moarte 

teolog și profesor (n. 5 febr. 1886, Cogeasca Veche-
Let cani, judet ul Ias i – m. 29 ian. 1941, Ias i) 

Personalitate polivalentă: excepţional preot, strălucit 

dascăl şi exemplar director de seminar teologic, părin-

tele Ioan Negoiţă a fost o figură tipică a intelectualităţii 

ieşene interbelice. A funcţionat ca profesor şi director 

la Seminarul din Huşi (1919-1928) şi la Seminarul Veniamin 
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Costache din Iaşi (1928-1940). A făcut parte din societăţi filantropi-

ce şi culturale. A colaborat la diverse reviste şi ziare bisericeşti şi lai-

ce, a publicat câteva broşuri, dar, mai ales, a făcut numeroase 

traduceri. 

 
MATYUS, Nicolae  40 de ani de la moarte 

pictor (n. 14 mai 1938, Jibou, judet ul Cluj-Napoca – 
m. 29 ian. 1981, Ias i) 

Activitatea lui creatoare nu a durat decât două decenii. 

Răpus în plină activitate didactică şi artistică, el a 

rămas pentru totdeauna în pământul generos al 

Moldovei şi în sufletele iubitorilor de artă. A funcţionat 

la Conservatorul George Enescu, la Secţia de Arte plastice. Paralel 

cu munca la catedră, a desfăşurat o susţinută activitate de creaţie. În 

afară de artă monumentală, a realizat pictură de şevalet, impunându-

se prin creaţii de aleasă calitate artistică. A realizat peisaje, naturi 

statice, portrete şi în special compoziţii. 

 
RUSS, Ludovic junior  110 ani de la moarte 

medic (n. 28 apr. 1849, Ias i – m. 31 ian. 1911, Ias i) 

A fost profesor de clinică medicală la Facultatea de 

Medicină din Iaşi, medic primar al Spitalului Sf. 

Spiridon, epitrop al Spitalului Caritatea şi medic 

diriginte al Staţiunii Slănic Moldova, unde a studiat 

efectele terapeutice ale apelor minerale. În domeniul cercetării 

balneologice este considerat printre pionieri, mai ales pentru 

activitatea de cercetare a apelor din Moldova. A fost preşedinte al 

Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi. 
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FEBRUARIE 
 

 
BELDICEANU, Nicolae  125 de ani de la moarte 

poet (n. 26 oct. 1844, Preutes ti, judet ul Suceava – 
m. 2 febr. 1896, Ias i) 

Şi-a definit personalitatea poetică în cercul revistei 

Contemporanul, la care a colaborat cu poeme sociale. 

A funcţionat în învăţământul secundar ieşean timp de 

două decenii. A debutat în literatură în 1863, la publicaţia lui B.P. 

Hasdeu, Lumina. Între 1873 şi 1881, a colaborat la revista junimistă 

Convorbiri literare cu pasteluri. Geniu şi nefericire (1887) este una 

dintre cele mai frumoase poezii ale sale închinate lui Mihai 

Eminescu. Nicolae Beldiceanu a fost călăuzitorul primilor paşi 

literari ai poetului Dimitrie Anghel. A avut preocupări de arheologie 

şi a fost membru fondator al Societăţii ştiinţifice şi literare din Iaşi. 

 
BURADA, Maria  135 de ani de la moarte 

traducătoare (n. 15 apr. 1812, Ias i – m. 11 febr. 
1886, Ias i) 

Soţia cărturarului Tudorachi Burada (1800-1866) şi 

mama lui Teodor T. Burada (1839-1923), folclorist, 

etnograf şi istoric al teatrului, Maria Burada a fost 

prima femeie din Moldova care a tradus piese de 

teatru (Clopotarul de la Sf. Pavel, de J. Bouchardu, 1847). Casa 

familiei Burada a fost locul de întâlnire a marilor artişti ai scenei 

ieşene, aici au căpătat forme artistice ideile de înălţător patriotism în 

preajma istoricelor momente din 1848 şi 1859, aici au răsunat pentru 

prima oară în Moldova pagini din muzica universală. Femeie 

energică şi luminată, Maria Burada a deschis şi a condus un pension 

de fete la Iaşi (1831), primul de acest fel fondat de români. 
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OTREMBA, Gustav  130 de ani de la moarte 

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

Stabilit definitiv în Moldova, în 1858, a practicat 

medicina întâi la Hârlău, apoi la Iaşi, ca medic militar, 

având gradul de colonel şi funcţia de medic şef de corp 

de armată, în timpul Războiului de Independenţă 

(1877-1878). A luat parte activă la viaţa ştiinţifică şi culturală a 

Iaşului. A fost membru şi preşedinte al Societăţii de Medici şi 

Naturalişti din Iaşi. A înfiinţat Societatea medico-militară din Iaşi 

(1882). Ca medic, a publicat numeroase articole şi studii de speciali-

tate. Compozitor de prestigiu, a creat, împreună cu Eduard Caudella, 

muzica pentru operetele Olteanca şi Hatmanul Baltag, care s-au 

bucurat de mult succes în epocă. A mai compus un număr 

considerabil de romanţe şi piese instrumentale. 

 
ROSETTI, Radu  95 de ani de la moarte 

istoric și scriitor (n. 14 sept. 1853, Ias i – m. 12 
febr. 1926, Bucures ti) 

Personalitate marcantă a vieţii culturale şi ştiinţifice de 

la începutul secolului XX, Radu Rosetti a fost martor 

al uneia dintre cele mai interesante etape istorice: for-

marea şi consolidarea statului naţional unitar român. 

El a studiat îndeosebi frământările ţărăneşti din România în secolul al 

XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Dar Radu Rosetti n-a fost 

numai un istoric erudit şi profund. Din praful hrisoavelor, ca şi din 

spusele celor vechi, s-au desprins pentru el viziuni din trecut, figuri 

sau întâmplări pe care le-a povestit cu mult farmec: Cu paloşul 

(povestire, 1905), Păcatele slugerului (roman, 1912), Povestiri 

moldoveneşti (1920-1921), Amintiri (2 vol., 1922-1927). 
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MĂLINESCU, Vasile  155 de ani de la moarte 

om politic și publicist (n. 10 dec. 1817, Valea 
Seaca -Bucovina – m. 13 febr. 1866, Ias i) 

Se numără printre fruntaşii actelor memorabile din 

1848 şi 1859. A luat parte activă la luptele politice ale 

epocii sale, fiind un statornic susţinător al lui Al. I. 

Cuza. De asemenea, a fost prieten credincios şi discipol al lui 

Nicolae Bălcescu. A făcut parte din conducerea ziarului Steaua 

Dunării, a fost membru în Comitetul Central al Unirii, deputat în 

Divanul ad-hoc al Moldovei, deputat în Adunarea Electivă, membru 

în Comisia Centrală de la Focşani. Concomitent, a desfăşurat o 

bogată activitate publicistică. 

 
GANE, Nicolae  105 ani de la moarte 

scriitor (n. 1 febr. 1838, Fa lticeni, judet ul Suceava – 
m. 16 febr. 1916, Ias i) 

Membru al Academiei Române. A debutat în revista 

Convorbiri literare a societăţii Junimea din Iaşi, al cărei 

membru a devenit în 1865. Deşi a avut o activitate 

literară multilaterală (poet, prozator, memorialist, eseist 

şi traducător), Nicolae Gane a rămas în istoria literaturii în primul 

rând prin Novelele sale, tipărite în 1880 la Iaşi, apoi succesiv în două 

ediţii (1880 şi 1899). Memorialistica lui Nicolae Gane este 

reprezentată de volumele Pagini răzleţe (1901), Zile trăite (1903), 

Păcate mărturisite (1904). Activitatea poetică este cuprinsă în două 

volume (Poesii, 1873 şi 1886). A tradus Infernul de Dante, în anul 

1905. 

 
GHEORGHIU, Constantin Vasile  65 de ani de la moarte 

chimist (n. 25 oct. 1894, Dolhes ti, judet ul Ias i – m. 16 
febr. 1956, Ias i) 

Membru corespondent al Academiei Române. Pe 

parcursul a peste trei decenii de activitate didactică şi 

ştiinţifică, a contribuit la dezvoltarea şi consolidarea 

şcolii de chimie din Iaşi. A fost printre primii care au iniţiat şi 
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organizat cercetări de chimie la Institutul Petru Poni. În cercetarea 

ştiinţifică, a abordat o serie de probleme din domeniul chimiei 

organice, atât teoretice, cât şi practice. Studiile din domeniul chimiei 

organice au vizat clasificarea unor mecanisme de reacţie, chimio-

terapie. A publicat, printre altele, Monografie asupra coloranţilor 

organici. 

 
GRĂMADĂ, Nicolae  60 de ani de la moarte 

istoric (n. 1 mart. 1892, Stroies ti, judet ul Suceava – 
m. 19 febr. 1961, Bucures ti) 

Specialist în disciplinele auxiliare istoriei, Nicolae 

Grămadă a slujit, timp de peste trei decenii, ştiinţa şi 

învăţământul universitar ieşean. Profesor la Facultatea 

de Istorie a Universităţii Al. I. Cuza, el s-a remarcat 

prin studii şi articole, aproape 40 de titluri, în disciplinele auxiliare 

istoriei: paleografie chirilică şi latină; diplomatică; sigilografie 

medievală, heraldică etc. Cea mai vastă şi valoroasă lucrare realizată 

de el este monografia Toponimia minoră a Bucovinei, publicată în 

1996. 

 
CALLIMACHI, Gavriil  235 de ani de la moarte 

mitropolit (n. c. 1710, Ca mpulung Moldovenesc, 
judet ul Suceava – m. 20 febr. 1786, Ias i) 

Acest mare ierarh a fost şi un înflăcărat patriot, pentru 

că lupta lui s-a îndreptat împotriva dominaţiei otomane. 

Neştearsă în analele istoriei rămâne însă stăruinţa sa 

pentru uşurarea poverilor celor săraci, pentru înflorirea 

Bisericii Moldovene şi pentru credinţa străbună ortodoxă. A fost ridicat 

în scaunul de Mitropolit al Moldovei la 15 aprilie 1760, unde a păstorit 

timp de 15 ani (1786). Sub îndrumarea lui, s-a ridicat o nouă catedrală 

mitropolitană în Iaşi (cunoscută sub numele de Mitropolia Veche). În 

atmosfera de renaştere culturală a Moldovei, el a desfăşurat o vastă 

activitate editorială. A tipărit pe cheltuiala sa o Gramatică românească, 

la tipografia pe care el însuşi o înfiinţase încă de la suirea sa pe scaun. 

Tot în tipografia lui au mai fost tipărite: Ceaslovul (1763), Catihis sau 

în scurt Pravoslavnică Mărturisire (1777), Molitvelnic (1766), 
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Învăţătura arhierească (1771), Pastorala contra luxului (1781) şi 

altele. A antrenat şi pe alţi cărturari în editarea unor cărţi necesare 

clerului şi mirenilor. Prin aceasta, Gavriil Callimachi a patronat şi dirijat 

întreaga mişcare culturală a Moldovei, de o deosebită atenţie bucurându-

se învăţătura de carte. 

 
PAVELCU, Vasile  30 de ani de la moarte 

psiholog (n. 4 aug. 1900, Costuleni-Nisiporeni, 
Basarabia – m. 21 febr. 1991, Ias i) 

Membru titular al Academiei Române. Prin întreaga sa 

activitate, s-a înscris ca o personalitate a psihologiei 

româneşti, întemeietor de şcoală şi deschizător de 

drumuri disciplinei pe care a slujit-o timp de peste patru 

decenii. A condus Catedra de Psihologie a Universităţii ieşene, între 

anii 1928 şi 1970. A deţinut posturi de decan al Facultăţii de Litere şi 

Filosofie şi al Facultăţii de Pedagogie-Psihologie. A fost distins cu 

titlul de Profesor Universitar Emerit. A abordat numeroase aspecte 

ale psihologiei teoretice şi practic-aplicative. Prin studiul persona-

lităţii şi afectivităţii, însă, este considerat întemeietor de şcoală în 

psihologia românească. A mai publicat o serie de studii şi articole din 

domeniul Filosofiei, al Psihologiei generale şi aplicate, precum şi 

volume de eseuri. Marele său merit îl constituie contribuţia adusă la 

consolidarea psihologiei personalităţii. 

 
MARCHIȘ, Aurel  35 de ani de la moarte 

inginer textilist (n. 29 aug. 1928, Stra mtura, judet ul 
Maramures  – m. 22 febr. 1986, Ias i) 

Creator de şcoală şi promotor al cercetării ştiinţifice în 

domeniul Structurii şi proiectării textilelor. A funcţio-

nat la Institutul Politehnic Gh. Asachi din Iaşi, la 

disciplina Ţesătorie, din 1959 şi până la sfârşitul vieţii 

sale. A publicat peste 200 de lucrări ştiinţifice, reprezentând lucrări 

de referinţă în domeniu, elemente de bază în activitatea de proiectare 

din unităţile de cercetare-proiectare şi producţie. 

 

  



 103 

PETCU, Ionel  25 de ani de la moarte 

biolog (n. 16 ian. 1934, Dragu, judet ul Bra ila –  
m. 23 febr. 1996, Ias i) 

Profesor, pasionat cercetător şi mentor al multor 

generaţii de biologi, el şi-a desfăşurat întreaga activi-

tate didactică şi ştiinţifică la catedra de Zoologie a 

Universităţii ieşene. A publicat circa 70 de lucrări, 

singur sau în colaborare, în reviste de profil din ţară şi străinătate. 

Cercetarea ştiinţifică a fost orientată spre studiul unor grupe de 

animale mai puţin cunoscute. 

 
POPA, Adina  25 de ani de la moarte 

actriță (n. 4 iun. 1935, Bucures ti – m. 23 febr. 
1996, Ias i) 

Ieşeană prin adopţie, prin cei aproape 40 de ani de 

carieră artistică pe scena din capitala Moldovei, la 

Teatrul Naţional V. Alecsandri încă de la venirea sa 

în Iaşi (1958). Afinităţile pentru rolurile de compo-

ziţie, înclinaţia pentru redarea trăirilor adânci, lirismul cu accente 

grave, i-au permis să întruchipeze peste o sută de personaje din 

dramaturgia naţională şi universală. Pentru tot ce a realizat pe scena 

ieşeană, pentru marea galerie de personaje cărora le-a dat viaţă, 

numele ei va rămâne înscris în istoria teatrului românesc. 

 
MANGERON, Dimitrie Ioan  30 de ani de la moarte 

matematician (n. 15 nov. 1906, Chis ina u-Basarabia 
– m. 26 febr. 1991, Ias i) 

Membru corespondent al Academiei Române. El face 

parte din pleiada marilor dascăli şi oameni de ştiinţă, 

care – în decursul timpului – au contribuit substanţial la 

ridicarea şi consolidarea prestigiului ştiinţei româneşti. 

Cercetător şi cărturar de factură enciclopedică, şi-a dedicat 

învăţământului tehnic superior capacitatea sa neobişnuită de muncă şi 

creaţie. A funcţionat ca profesor la Catedra de Analiză matematică a 

Universităţii Al. I. Cuza şi la catedra de Mecanică a Institutului 
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Politehnic Gh. Asachi, aproape patru decenii. De-a lungul anilor, a creat 

şcoli de cercetare ştiinţifică, a adus contribuţii remarcabile la progresul 

matematicii moderne, al mecanicii teoretice şi aplicative. În domeniul 

matematicii s-a impus ca savant de talie internaţională încă de la 

primele lucrări ştiinţifice cu ecuaţii polivibrante (1933), care sunt şi azi 

numite ecuaţii Mangeron şi funcţii Mangeron. În domeniul 

Mecanicii, a elaborat noi ecuaţii de mecanică analitică, care astăzi îi 

poartă numele în întreaga lume ştiinţifică: principii Mangeron, ecuaţii 

Mangeron-Tzenov. Este autorul a peste 600 de lucrări publicate: 

memorii ştiinţifice, monografii, articole de cercetare, articole de sinteză 

sau popularizare etc. 
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MARTIE 
 

 
FĂTU, Anastasie  135 de ani de la moarte 

medic și botanist (n. 2 ian. 1816, Mus ata, judet ul 
Vaslui – m. 3 mart. 1886, Ias i) 

Membru titular al Academiei Române. A fost cel 

dintâi pediatru al Moldovei, organizând la Institutul 

Gregorian, nucleul asistenţei materno-infantile din 

această parte a ţării şi prima creşă pentru copiii 

abandonaţi. Ca medic practician, inaugurează la Iaşi sistemul de 

consultaţii gratuite pentru săraci. A pregătit cele dintâi moaşe oficiale 

din Iaşi şi a militat pentru organizarea sanitară în România. Profesor 

al Universităţii ieşene, Anastasie Fătu a tipărit, în 1880, primul 

manual românesc de botanică pentru învăţământul superior. În anul 

1856 a înfiinţat Grădina Botanică din Iaşi, prima de acest fel din ţară. 

Prin ideile novatoare puse în practică şi realizările sale de care ieşenii 

beneficiază şi astăzi, Anastasie Fătu se înscrie ca o personalitate 

marcantă a ştiinţei şi culturii româneşti. 

 
FARCAȘ, Toma  30 de ani de la moarte 

inginer electrotehnic (n. 3 ian. 1903, Ileni, judet ul 
Fa ga ras  – m. 5 mart. 1991, Ias i) 

A fost profesor la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii şi 

la Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic 

Gh. Asachi, între anii 1926 și 1970. În perioada 1959-

1962 a deţinut funcţia de decan al Facultăţii de Mecanică. În cei 

peste 50 de ani în slujba învăţământului tehnic superior, a desfăşurat 

o intensă muncă pentru organizarea, dezvoltarea şi dotarea 

Laboratorului de Tehnologia Metalelor. Activitatea sa ştiinţifică s-a 

concretizat în peste 50 de lucrări comunicate şi publicate în reviste 

de specialitate. 
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PETRESCU, Cezar  60 de ani de la moarte 

prozator (n. 1 dec. 1892, Hodora – Cotnari, judet ul 
Ias i – m. 9 mart. 1961, Bucures ti) 

Membru al Academiei Române. Scriitor fecund, a fost 

una dintre cele mai originale personalităţi literare ale 

perioadei interbelice, care s-a impus în cultura noastră 

prin creaţia sa epică şi prin activitatea publicistică. 

Autor a peste 50 de volume (romane, nuvele, povestiri, literatură 

pentru copii etc.), el a intenţionat – urmând exemplul lui Balzac – să 

realizeze o vastă Cronică românească a veacului XX. Din 

numeroasele sale romane şi nuvele se reţin doar câteva, ce-i fixează 

însă scriitorului un loc de frunte în cadrul prozei româneşti: 

Întunecare (2 vol., 1927), Calea Victoriei (1930), Comoara regelui 

Dromichet (1931), Aurul negru (1932), Duminica orbului (1934), 

Apostol (1935). A fost unul dintre fondatorii revistei Gândirea, pe 

care a şi condus-o între 1921-1923. 

 
IBRĂILEANU, Garabet  85 de ani de la moarte 

critic și istoric literar, romancier (n. 23 mai 1871, 
Tg. Frumos, judet ul Ias i – m. 10 mart. 1936, 

Bucures ti) 

Membru post-mortem al Academiei Române. Unul 

dintre cei mai de seamă critici literari români, istoric, 

teoretician şi îndrumător literar, profesor strălucit al 

Universităţii ieşene, Garabet Ibrăileanu a fost totodată fondatorul şi 

conducătorul revistei literare Viaţa românească (1906-1933). A fost 

un creator şi un adept al realismului, un critic dotat cu o ascuţită 

intuiţie a valorilor, care a îndrumat şi stimulat talentul multora dintre 

scriitorii ieşeni. Lucrarea sa de filosofie a culturii Spiritul critic în 

cultura românească (1909) este un interesant studiu de sociologie şi 

psihologie, de civilizaţie a sec. al XIX-lea, bazat pe fapte de istorie 

literară. Celelalte volume: Scriitori şi curente (1909), Ioan Al. 

Brătescu-Voineşti (1916), Note şi impresii (1920), După război 

(1921), Scriitori români şi străini (1926), Studii literare (1930), 

constituie studii asupra creaţiei multor scriitori români şi străini. A 
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mai publicat un volum de aforisme Privind viaţa (1930) şi romanul 

de analiză psihologică Adela (1933). 

 
TIKTIN, Heimann Hariton  85 de ani de la moarte 

lingvist român de origine germană (n. 9 aug. 
1850, Wroclaw-Polonia – m. 13 mart. 1936, Berlin-

Germania) 

Membru onorific al Academiei Române. Strălucit 

reprezentant al lingvisticii româneşti, Heimann Tiktin 

a adus o importantă contribuţie la dezvoltarea 

studiilor despre limba română. Stabilit la Iaşi în anul 1869, a fost 

profesor de latină şi germană la diverse şcoli din acest oraş. 

Colaborator la revista Convorbiri literare şi prieten apropiat cu Mi-

hai Eminescu, Heimann Tiktin a publicat valoroase studii de 

lingvistică şi filologie. Opera care l-a consacrat ca lingvist a fost 

Studii de filologie românească (1884), pentru care la Universitatea 

din Leipzig i s-a acordat titlul de doctor. Lucrarea căreia Heimann 

Tiktin i-a consacrat cea mai mare parte din viaţă este Dicţionarul 

româno-german, apărut între anii 1895-1925, operă lexicografică 

monumentală. 

 
CIUREA, Ioan  130 de ani de la moarte 

medic (n. 21 mart. 1839, Ias i – m. 14 mart. 1891, 
Ias i) 

A contribuit la fondarea şi organizarea Facultăţii de 

Medicină din Iaşi, fiind primul ei decan (1881-1890) şi 

primul profesor de medicină legală din Moldova. A fost 

primul doctor român care a obţinut libera practică 

medicală în ţările vecine. Medic şi medic primar la Spitalul Sf. 

Spiridon din Iaşi. În timpul epidemiei de holeră a ajutat cu 

devotament pe membrii Coloniei franceze din Iaşi, fiind decorat în 

1879 cu Legiunea de onoare. În perioada Războiului de 

Independenţă a fost medicul Diviziei IV din Iaşi şi medic şef al 

spitalului înfiinţat de Comitetul doamnelor pentru ajutorarea 

ostaşilor români. A fost membru al Societăţii de medici şi naturalişti 

din Iaşi, al cărei preşedinte devine din 1884, conducând această 
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instituţie timp de 14 ani. Se numără printre membrii fondatori ai 

Institutului Academic din Iaşi. 

 
PAUL, Ion  95 de ani de la moarte 

profesor și prozator (n. 20 mart. 1857, Podeni, 
judet ul Cluj – m. 18 mart. 1926, Cluj-Napoca) 

A fost o figură binecunoscută, respectată şi stimată în 

Iaşul de dinainte de primul război mondial. În cei 26 

de ani cât a funcţionat în învăţământul liceal şi 

universitar din Iaşi (profesor la catedra de Estetică 

literară de la Universitatea Al. I. Cuza), Ion Paul s-a remarcat ca un 

prestigios cadru didactic, fiind şi autor de manuale şcolare scrise în 

colaborare cu Miron Pompiliu şi Constantin Meissner. S-a făcut 

cunoscut în literatura română prin nuvela Florică Ceteraşul (1913), 

dar a publicat şi alte lucrări în proză. 

 
SEFTIUC, Ilie  25 de ani de la moarte 

istoric (n. 12 iul. 1936, Horodis tea-Pa ltinis , judet ul 
Botos ani – m. 19 mart. 1996, Ias i) 

Pasionat de cercetarea istorică, răscolitor neobosit al 

arhivelor româneşti, şlefuitor al cuvântului scris şi 

rostit, el a fost o voce distinctă în galeria istoricilor 

români. Profesor la Catedra de Istorie Universală a 

Facultăţii de Istorie a Universităţii ieşene, în prima parte a carierei 

sale, el a adus contribuţii originale îndeosebi în cercetarea 

demersurilor diplomaţiei româneşti interbelice pentru apărarea 

intereselor şi drepturilor suverane ale României la Dunăre şi pentru 

stabilirea unui regim al străinilor avantajos ţărilor riverane. 

 
POGOR, Vasile V.  115 ani de la moarte 

scriitor și traducător (n. 20 aug. 1833, Ias i – m. 20 
mart. 1906, Ias i) 

A fost unul dintre întemeietorii Societăţii literare 

Junimea (1863) din Iaşi şi s-a numărat printre fondatorii 

şi colaboratorii permanenţi ai revistei Convorbiri literare 
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(1867). Casa lui (devenită, în 1972, Muzeul Literaturii Române), era 

locul preferat de întâlnire al junimiştilor, unde se citeau şi se discutau 

probleme de literatură şi artă. Creaţia literară a lui Vasile V. Pogor 

cuprinde poezii, proză şi teatru. A desfăşurat o activitate meritorie de 

traducător. A tălmăcit – în versuri şi proză – din operele a 24 de 

scriitori, aparţinând poeziei clasice chineze, precum şi din alte 

literaturi: greacă, latină, franceză, germană, engleză şi americană. Este 

considerat, în istoria literaturii române, drept cel dintâi traducător al 

lui Baudelaire. 

 
ONOFREI, Dimitrie  30 de ani de la moarte 

artist liric (n. 8 aug. 1897, Ias i – m. 20 mart. 1991, 
Bethlehem, S.U.A.) 

Înzestrat cu o voce generoasă, plină de forţă şi 

strălucire, cu un timbru cald de tenor liric, el a făcut 

cunoscută arta interpretativă românească pe mai toate 

meridianele lumii. A evoluat pe cele mai renumite scene lirice din 

Italia, Malta, şi, mai ales în America, unde a susţinut peste 500 de 

spectacole, pe durata a două decenii de activitate artistică. 

 
ROMANESCU, Ioanid  25 de ani de la moarte 

poet (n. 4 oct. 1937, Voines ti, judet ul Ias i – m. 20 
mart. 1996, Ias i) 

Considerat de cunoscutul critic literar Nicolae 

Manolescu ca „Un poet puternic şi cu personalitate”, 

el a fost una din vocile importante ale poeziei române 

contemporane, unul dintre creatorii de forţă, al cărui 

incontestabil talent a fost însoţit şi pus în valoare de o impresionantă 

cultură, de o muncă tenace. Poetul a debutat editorial în 1966 cu 

volumul Singurătatea în doi. Au urmat 27 de cărţi de poezie care au 

fixat definitiv în conştiinţa cititorului de literatură română imaginea 

unui destin poetic de excepţie. 
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HÂRTOPEANU, Petru  20 de ani de la moarte 

pictor (n.15 iun. 1913, Hulub-Da ngeni, judet ul 
Botos ani – m. 22 mart. 2001, Freiburg-Germania) 

Format în spaţiul spiritual al Iaşului interbelic, sub 

îndrumarea profesorului şi pictorului N. N. Tonitza, 

Petru Hârtopeanu a fost coleg şi prieten cu Ion 

Irimescu, Corneliu Baba, Călin Alupi, Iftimie Bârleanu şi alţi 

intelectuali ieşeni, de care s-a simţit legat sufleteşte. A debutat ca 

pictor în 1933 cu o expoziţie personală la Dorohoi. De-a lungul 

anilor a organizat aproape 20 de expoziţii personale, a participat la 

numeroase expoziţii de grup din ţară şi de peste hotare. A creat peste 

1500 de lucrări, în special peisaje. Aflat o vreme sub influenţa lui N. 

N. Tonitza, a pictat lucrări cu implicaţii sociale. Cu nostalgia 

mediului rural, s-a întors la peisajul de câmp şi de pădure din Iaşi, 

Suceava, Mangalia etc. A realizat şi portrete, flori, naturi statice etc. 

Lucrările sale se găsesc în colecţii particulare şi muzee din România, 

Italia, Canada, Bulgaria şi altele. Un timp (1937-1949) a lucrat ca 

profesor de desen în învăţământul secundar, iar din 1962 a devenit 

cadru didactic universitar la Facultatea de Arte Plastice din Iaşi. În 

anul 1975 a părăsit România, stabilindu-se în R.F.G. 

 
COTEA, Victoria  25 de ani de la moarte 

agronom (n. 25 oct. 1936, S ahinlari, judet ul 
Durostor-Bulgaria – m. 22 mart. 1996, Ias i) 

Descendentă a unor înalţi ierarhi şi muzicieni, ea a 

moştenit, deopotrivă, spiritul religios, dar şi cultul 

pentru artă. Din 1961 şi până la sfârşitul vieţii, a activat 

la Facultatea de Horticultură, disciplinele de Viticultură generală şi 

specială, de la Universitatea Agronomică Ion Ionescu de la Brad. 

Astfel, timp de peste trei decenii şi-a consacrat viaţa şcolii superioare 

horticole, pregătind şi formând serii întregi de specialişti agronomi. 

A participat la elaborarea a cinci manuale didactice de profil. A 

desfăşurat şi o susţinută muncă de cercetare ştiinţifică în domeniul 

disciplinelor de Viticultură şi Oenologie. 
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ZIRRA, Alexandru  75 de ani de la moarte 

compozitor (n. 14 iul. 1883, Roman, judet ul Neamt  
– m. 23 mart. 1946, Sibiu) 

Profesor de mare prestigiu la Conservatorul de Muzică 

din Iaşi (1907-1924), a desfăşurat o bogată activitate 

componistică, interpretativă şi pedagogică. A compus 

un mare număr de lucrări, toate inspirate din folclor, 

contribuind la dezvoltarea artei muzicale româneşti. Plaiurile 

Moldovei, paginile de eroism din istoria poporului nostru, basmul 

popular, opera literară a lui Ion Creangă şi Mihail Sadoveanu – iată 

sfera tematică a operelor şi poemelor sale simfonice. 

 
GRUBER, Eduard  125 de ani de la moarte 

psiholog și scriitor (n. 2 apr. 1861, Ias i – m. 24 
mart. 1896, Bucures ti) 

Activitatea sa ştiinţifică marchează un moment 

crucial în istoria Psihologiei din România. Este 

autorul primelor cercetări de psihologia artei din ţara 

noastră, este primul român care a obţinut doctoratul 

în Filosofie la Leipzig cu o teză de psihologie şi unul dintre cei care 

publică cercetări psihologice experimentale de laborator (1893). A 

ţinut primul curs de Psihologie experimentală la Universitatea din 

Iaşi şi a înfiinţat cel dintâi Laborator de Psihologie din România 

(Iaşi, 1893). A făcut parte din cercul revistei Contemporanul, unde a 

colaborat cu însemnări, cu traduceri şi cu versuri. 

 
BARBU, Carmen  25 de ani de la moarte 

actriță (n. 13 apr. 1926, Ias i – m. 24 mart. 1996, 
Ias i) 

Timp de peste trei decenii (1950-1983), a slujit cu 

talent şi pasiune scena Teatrului Naţional din Iaşi, 

interpretând, cu succes, zeci de roluri din dramaturgia 

română şi universală. De-a lungul anilor, a interpretat, cu vie 

prezenţă şi aplomb, roluri comice şi dramatice. Despre creaţiile 

actriţei s-a scris mult şi elogios. Scriitorul Aurel Leon remarca: 
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„Carmen Barbu a făcut parte dintre actriţele care impuneau respect, 

în măsura în care şi ea a respectat emblema teatrului. Şi-a respectat 

meseria şi apoi a iubit-o”. 

 
PRUTEANU, Aglae  80 de ani de la moarte 

actriță (n. 22 oct. 1866, Vaslui – m. 28 mart. 1941, 
Ias i) 

Mare personalitate artistică a scenei ieşene, eleva lui 

Mihail Galino şi partenera mult preţuită a Aristizzei 

Romanescu şi a Agathei Bârsescu, Aglae Pruteanu a 

debutat la Teatrul Naţional din Iaşi în 1886, unde a 

slujit scena peste patru decenii, până în 1930. A fost una dintre 

actriţele cu cea mai valoroasă contribuţie în modernizarea artei 

interpretative româneşti. A întruchipat peste 300 de roluri din 

dramaturgia naţională şi universală, dar memorabile au rămas, 

îndeosebi, creaţiile sale în Doamna Clara (Vlaicu Vodă), 

Marguerite Gautier (Dama cu camelii), Sonia (Crimă şi pedeapsă) 

ş.a. În toate rolurile sale a dovedit tragism, putere de a transmite şi de 

a prinde spectatorul, eleganţă şi nobleţe. A lăsat în cartea sa Amintiri 

din teatru însemnări preţioase cu privire la munca actorului. 
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APRILIE 
 

 
MANOLIU, Emanoil  90 de ani de la moarte 

actor și ziarist (n. 27 sept. 1855, Stejaru, judet ul 
Neamt  – m. 1 apr. 1931, Ias i) 

A slujit scena Teatrului Naţional din Iaşi timp de 

aproape trei decenii (1877-1906), fiind apreciat pentru 

talentul şi seriozitatea cu care îşi pregătea rolurile. S-a 

bucurat de preţuirea unor artişti ieşeni, printre care 

menţionăm pe Mihail Galino şi Aristizza Romanescu. Datorită 

calităţilor sale, a ajuns societar clasa I al Naţionalului ieşean. Un 

timp, între 1901-1905, a fost profesor la Catedra de declamaţie a 

Conservatorului. S-a remarcat ca istoric al teatrului, publicând, în 

1925, o documentată lucrare intitulată: O privire retrospectivă 

asupra teatrului moldovenesc. A condus ziarul de orientare naţional-

liberală Ecoul Moldovei (1890-1909 şi 1914-1918). 

 
CRĂCIUN, Emil C.  45 de ani de la moarte 

medic și anatomopatolog (n. 22 mai 1896, Ias i – m. 
2 apr. 1976, Bucures ti) 

Membru corespondent al Academiei Române şi membru 

titular al Academiei de Ştiinţe Medicale din România. 

Figură remarcabilă a ştiinţei medicale româneşti, el a 

lăsat posterităţii o operă ştiinţifică impresionantă prin numărul şi 

valoarea rezultatelor, operă care a contribuit mult la progresul 

patologiei din ţara noastră. Şi-a desfăşurat o mare parte din activitatea 

didactică la Facultatea de Medicină din Bucureşti (1936-1966). A fost 

director al Institutului Victor Babeş (1937-1968), în care calitate a 

organizat aproape toate prosecturile din Capitală şi din ţară. Activitatea 

sa ştiinţifică cuprinde publicaţii în aproape toate capitolele anatomiei 

patologice. Cele mai importante dintre lucrările sale privind culturile de 

ţesuturi au dus la introducerea metodei româneşti a culturilor asupra 

plasmei cu heparină şi extract embrionar liofil. Preocuparea centrală a 
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studiilor sale a fost cancerul. În acest domeniu a fondat primul Institut 

de cancer din ţară, la Cluj, pe care l-a condus între anii 1931-1932. 

 
ALEXA, Ion V.  30 de ani de la moarte 

medic (n. 30 mart. 1896, Vutcani, judet ul Vaslui – 
m. 5 apr. 1991, Ias i) 

Descendent dintr-o familie de intelectuali, frate cu 

prof. dr. Gh. Alexa (1891-1985), fondatorul şcolii 

româneşti de pielărie, Ion V. Alexa şi-a desfăşurat 

activitatea didactică la Facultatea de Medicină sub conducerea acad. 

Mihai Ciucă, care a cuprins un program complex şi modern, 

introducând pentru prima dată lucrări de laborator şi demonstraţii 

practice pe teren. A organizat instituţii de sănătate publică rurală şi 

urbană în Moldova. A organizat cel dintâi Dispensar mobil pentru 

depistarea T.B.C. A publicat peste 200 de lucrări ştiinţifice. 

 
BERLESCU, Natalia  25 de ani de la moarte 

muzeograf (n. 20 nov. 1910, Ias i – m. 11 apr. 1996, 
Ias i) 

A funcţionat ca muzeograf la Muzeul de Istorie a 

Moldovei (1950-1967), unde s-a distins şi ca o 

pasionată cercetătoare şi talentată restauratoare, în 

domeniul Arheologiei Comunei Primitive, în special. 

A participat la activitatea de cercetare ştiinţifică pe şantiere 

arheologice din Moldova, elaborând unele studii bine apreciate de 

specialişti, în special în domeniul Plasticii antropomorfe şi zoomorfe 

neolitice. 
 

DRĂGAN, Gheorghe  25 de ani de la moarte 

agronom (n. 14 apr. 1904, Satulung-Sa cele, judet ul 
Bras ov – m. 14 apr. 1996, Bucures ti) 

Membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din 

România. A profesat neîntrerupt timp de mai bine de trei 

decenii la Institutul Agronomic Ion Ionescu de la Brad 

din Iaşi, la Facultatea de Agronomie. În sprijinul 
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procesului didactic a elaborat o serie de manuale universitare şi cărţi 

tehnice. Singur sau ca prim autor, a realizat peste 20 de cărţi, apărute 

în edituri de prestigiu. Ele au constituit o preferinţă bibliografică de 

primă importanţă pentru acea perioadă. De asemenea, a adus 

valoroase contribuţii tehnico-ştiinţifice în probleme de interes major 

pentru mecanizarea agriculturii. 

 
PASCU, Giorge  70 de ani de la moarte 

lingvist și istoric literar (n. 1 dec. 1882, Baca u – 
m. 16 apr. 1951, Zlatna, judet ul Alba) 

Profesor la Catedra de Istorie a Literaturii Române la 

Facultatea de Litere din Iaşi (1920-1941). A întemeiat 

şi condus Revista critică (1927-1940). A fost unul 

dintre colaboratorii de prestigiu ai revistei Viaţa 

românească în domeniul filologiei. A publicat studii consacrate 

formării cuvintelor, etimologiei (Etimologii româneşti; Sufixele 

româneşti, premiată de Academia Română). Este autorul primelor 

exegeze filologice şi stilistice asupra ghicitorilor româneşti (Despre 

cimilituri). Ca istoric literar a publicat studii şi sinteze dedicate 

epocii vechi a literaturii române: Istoria literaturii şi limbii române 

din secolul XVI; Istoria literaturii române în secolul XVII; Istoria 

literaturii române din secolul XVIII. A îngrijit mai multe ediţii din 

opera lui Ion Creangă. 

 
VASILESCU, George  45 de ani de la moarte 

dramaturg (n. 14 dec. 1902, Hus i, judet ul Vaslui –  
m. 21 apr. 1976, Ias i) 

Cunoscut, mai ales, prin dramatizările sale din opera lui 

Ion Creangă, George Vasilescu a fost o prezenţă de 

marcă în peisajul spiritual ieşean din perioada interbe-

lică. Ofiţer, avocat şi scriitor, prieten în preocupări şi aspiraţii cu 

Mihai Codreanu, George Lesnea, Nicolae Labiş, George Mărgărit şi 

alţii, imaginea lui persistă peste ani. A dramatizat din opera lui Ion 

Creangă: Soacra cu trei nurori (Ochiul babei) (1953), Harap Alb 

(1954), Stan Păţitul (1967) şi altele. Activitatea sa de dramaturg se 
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încheie cu Neamul Şoimăreştilor după romanul lui Mihail 

Sadoveanu. 

 
MACAREVICI, Longhin  40 de ani de la moarte 

inginer constructor (n. 19 iul. 1923, Laschinca-
Cerna ut i – m. 21 apr. 1981, Ias i) 

Profesor şi cercetător, a fost un reprezentant competent 

şi devotat şcolii hidrotehnice ieşene. A funcţionat la 

Catedra de Hidrotehnică a Facultăţii de Construcţii din 

Iaşi, din 1949 şi până în 1981. A fost coautor la realizarea unor 

cursuri universitare de specialitate. A condus şi a colaborat la 

realizarea unor studii teoretice şi experimentale, care au fost 

publicate sau comunicate. 

 

 

 
DRĂGHICI, Manolachi  135 de ani de la moarte 

cronicar, memorialist (n. dec. 1801, Ias i – m. 27 
apr. 1886, Ias i) 

Cronicar întârziat, cum l-a numit istoricul Andrei 

Pippidi, Manolachi Drăghici a manifestat încă din 

tinereţe aptitudini de cărturar. A deţinut o serie de 

funcţii politice şi administrative. A făcut traduceri, printre care se 

remarcă Iconomia rurală şi dumesnică (1834), una din primele lucrări 

de ştiinţă economică la noi şi un cod comercial. Opera vieţii lui a fost 

Istoriea Moldovei pe timp de 500 de ani (1857), în care foloseşte din 

plin scrierile unor cronicari sau istorici precum Grigore Ureche, 

Dimitrie Cantemir şi alţii. Memorialist, Manolachi Drăghici s-a afirmat 

şi în poezie, publicând versuri de factură meditativă, după modelul lui 

Gh. Asachi. 
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BORȘ, Constantin  25 de ani de la moarte 

matematician (n. 24 aug. 1928, Ra zboieni, judet ul 
Neamt  – m. 27 apr. 1996, Ias i) 

Remarcabil profesor al şcolii de matematică a 

Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi, el a fost şi un erudit 

cercetător care şi-a închinat întreaga viaţă ştiinţei şi 

educaţiei. Din anul 1957 a funcţionat, fără întrerupere, la 

Facultatea de Matematică din Iaşi. În sprijinul studenţilor a elaborat un 

curs, în două volume, intitulat Lecţii de Mecanică. Activitatea de 

cercetare i-a fost concretizată în peste 70 de lucrări ştiinţifice. 

 
JUNCU, Vasile  30 de ani de la moarte 

agronom (n. 5 mart. 1903, Taraclia-Cas calia, judet ul 
Tighina – m. 28 apr. 1991, Ias i) 

Se poate spune că nu a existat vreo activitate viticolă din 

ultimele decenii ale secolului trecut la care Vasile Juncu 

să nu fi fost, într-un fel sau altul, implicat. El a străbătut 

în lunga sa carieră aproape toate provinciile româneşti, 

contribuind prin continua peregrinare la cunoaşterea şcolii şi a 

cercetării viticole naţionale. Activitatea în învăţământul agronomic 

ieşean a început în 1955 şi a durat toată viaţa. A fost primul director al 

Staţiunii de Cercetări Hortiviticole Copou, din 1957. A publicat peste 

50 de lucrări tehnico-ştiinţifice în domeniul viticulturii. 

 
ALEXINSCHI, Alexei  55 de ani de la moarte 

entomolog (n. 7 iun. 1899, Iaroslav – Rusia – m. 29 
apr. 1966, Ias i) 

Ilustru entomolog, pasionat cercetător al Lepido-

pterelor, pentru studiul cărora şi-a consacrat toată viaţa. 

A slujit învăţământul şi ştiinţa ieşeană timp de aproape 

trei decenii. A alcătuit o vastă colecţie de lepidoptere, 

care cuprinde peste 2600 specii în circa 30.000 de exemplare. Pe 

baza acestui material a publicat peste 45 de lucrări originale de 

entomologie, apărute între anii 1927-1964. 
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MAI 
 

 
BĂLĂU, Ioan  20 de ani de la moarte 

pictor (n. 15 iul. 1906, Popes ti, judet ul Ias i – m. 3 
mai 2001, Ias i) 

Talentat artist plastic şi cunoscut dascăl, el a fost 

prezent timp de patru decenii în viaţa culturală 

ieşeană. A funcţionat ca profesor de desen la o serie 

de licee din: Caransebeş, Constanţa, Turda, Chişinău 

şi, mai ales la Iaşi. A realizat peste 30 de pânze cu tema Copilăria, 

30 de acuarele inspirate din creaţia poetică a lui M. Eminescu, zeci 

de tablouri care imortalizează locuri istorice, peisaje, flori etc. A 

pictat monumentul-mausoleu de la Galata (1930), închinat eroilor din 

primul război mondial. 

 
POPESCU, Ștefan  60 de ani de la moarte 

biolog (n. 2 iun. 1888, Colacu, judet ul Da mbovit a – 
m. 4 mai 1961, Ias i) 

Activitatea sa reprezintă o contribuţie valoroasă la 

dezvoltarea geneticii şi ameliorării plantelor în 

România. A absolvit Facultatea de agronomie a 

Universităţii din Iaşi (1915), şi a trecut doctoratul în fiziologia 

planetelor (1926), iar în 1927 a devenit profesor universitar. A 

organizat şi condus Catedra de genetică şi ameliorarea plantelor de la 

Facultatea de agronomie din Iaşi. De-a lungul a peste trei decenii de 

activitate didactică şi ştiinţifică a organizat, condus sau a colaborat la 

înfiinţarea şi dezvoltarea Staţiunilor de ameliorare a plantelor Iaşi şi 

Târgu Frumos. A colaborat la înfiinţarea a şase unităţi de cercetare 

ştiinţifică din Moldova. A acordat o deosebită atenţie studiului 

sistematicii şi geneticii populaţiilor locale de plante de cultură. A 

publicat numeroase studii şi lucrări în probleme fundamentale ale 

geneticii şi ameliorării plantelor. 
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PROTOPOPESCU, Eugenia  30 de ani de la moarte 

actriță (n. 24 oct. 1907, Ias i – m. 8 mai 1991, Ias i) 

„Actriţă bine dotată pentru scenă, cu inflexiuni grave în 

voce şi cu pregătire aleasă, ea a trecut cu uşurinţă de la 

roluri de cochetă la duenă şi de la comedie la dramă” 

(Anny Braesky). Angajată la Teatrul Naţional din Iaşi 

în 1928, ea a avut remarcabile realizări ca ţinută şi profunzime, pe 

parcursul a 32 de ani de activitate. A cultivat în mod deosebit 

repertoriul românesc. Rolul de care s-a simţit atrasă şi pe care l-a iubit 

în mod deosebit a fost Domnişoara Nastasia, eroina lui George Mihail 

Zamfirescu. 

 
NADOLSCHI, Victor  25 de ani de la moarte 

matematician și astronom (n. 4 iul. 1911, Chis ina u 
– m. 9 mai 1996, Baca u) 

A organizat şi dezvoltat posibilităţile de cercetare la 

Observatorul Astronomic al Universităţii din Iaşi. A 

funcţionat la Facultatea de Ştiinţe din 1935 până în 

1966. A desfăşurat o îndelungată şi bogată activitate 

ştiinţifică concretizată în peste 100 de lucrări: manuale didactice, 

memorii ştiinţifice, articole diverse, note etc. 

 
MÂRZESCU, George G.  95 de ani de la moarte 

jurist și om politic (n. 4 iul. 1876, Ias i – m. 12 mai 
1926, Ias i) 

Figură centrală a Iaşului şi a partidului Naţional Liberal, 

din rândul căruia făcea parte încă din 1901, el a fost, aşa 

cum scria I.G. Duca „singura personalitate populară din 

acele vremuri deoarece, în calitate de primar al Iaşului (1914-1916) şi 

şef al organizaţiei liberale locale, a făcut eforturi deosebite pentru 

încartiruirea refugiaţilor şi aprovizionarea populaţiei”, în timpul 

primului război mondial. A fost ministru în guverne liberale. În 1924, 

pe baza legii care-i poartă numele, Partidul Comunist Român a fost 

scos în ilegalitate. 
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PERIDE, Aristide  115 ani de la moarte 

medic (n. 2 mart. 1848, Bursucani, judet ul Galat i – 
m. 13 mai 1906, Ias i) 

Întemeietorul şcolii de anatomie şi al Institutului de 

Anatomie din Iaşi. Între anii 1881 şi 1906, a fost profe-

sor de Anatomie descriptivă şi Histologie la Facultatea 

de Medicină. În sprijinul procesului didactic a elaborat o serie de 

lucrări. A întreţinut strânse legături cu Institutele de Anatomie din 

Paris, Berlin şi Viena, cu care a făcut schimburi de informaţii ştiin-

ţifice. A fost membru al Societăţii literare Junimea şi al Societăţii de 

Medici şi Naturalişti din Iaşi. 

 
PARADAIS, Claudiu  15 ani de la moarte 

critic de artă (n. 24 mai 1933, Bucium, judet ul Ias i 
– m. 18 mai 2006, Ias i) 

După ce, între anii 1959-1970, a ocupat o serie de 

funcţii în instituţii de cultură ieşene, în 1970 a devenit 

şef al Muzeului de Artă din Iaşi, în care calitate a 

lucrat până în 1990. Între anii 1990-1993 a fost director general al 

Complexului Muzeal Moldova, după care a devenit cercetător 

principal la Muzeul de Artă. Doctor în istoria artei (1981), a publicat 

numeroase studii, eseuri, cronici plastice şi articole de teoria şi istoria 

artei. Dintre volumele editate, cităm: Valori ale picturii româneşti în 

Muzeul de Artă Iaşi (1970), Valori ale picturii universale în 

Muzeul de Artă Iaşi (1972), Pictori ieşeni (1972), monografia 

Ştefan Dimitrescu (1978), Un ctitor uitat – Scarlat Vârnav (1983), 

Victor Mihăilescu Craiu (1984), Comori ale spiritualităţii 

româneşti la Putna – Compendiu (1991), Muzeul de Artă Iaşi, ghid 

(2001) şi altele. A colaborat la realizarea unor monografii şi albume 

de artă. 
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TRONESCU, Dimitrie  115 ani de la moarte 

sculptor (n. 1843, Tg. Neamt , judet ul Neamt  – m. 21 
mai 1906, Ias i) 

Considerat pe nedrept un artist provincial, Dimitrie 

Tronescu reprezintă prin opera sa contribuţia artei 

ieşene la dezvoltarea patrimoniului sculpturii româneşti. 

În 1897 a fost numit profesor de sculptură la Şcoala de 

Arte Frumoase din Iaşi, unde a funcţionat până la moarte. A executat 

busturile Al. I. Cuza, Gr. A. Ghica şi Veniamin Costache, destinate 

clădirii Universităţii ieşene, inaugurată în 1897. Sculpturile rămase de 

la el nu sunt numeroase; unele s-au pierdut, altele s-au deteriorat. 

Muzeul de Artă din Iaşi deţine Scipione africanul (bust, 1878), Sclavă 

rupându-şi lanţurile (1879), Orientală (bust, 1880), România 

independentă (1883), Vanitatea (1893), Bust de bărbat; Gh. 

Panaiteanu (bust) şi Autoportret (bust). 

 
CULIANU, Ioan Petru  30 de ani de la moarte 

istoric al religiilor, scriitor (n. 5 ian. 1950, Ias i –  
m. 21 mai 1991, Chicago, SUA) 

Este recunoscut ca unul dintre cei mai importanţi istorici 

contemporani ai religiilor, specializat în gândirea 

Renaşterii europene, în istoria creştinismului timpuriu, în 

islamismul spaniol, în istoria magiei, în elenism şi în antichitatea târzie. 

Discipol al lui Mircea Eliade, el era un savant care nu-şi limita interesul 

la o singură religie, epocă sau tip de fenomen. A fost profesor la Milano 

(Italia), Groningen (Olanda) şi Chicago (S.U.A.). Este autorul a 15 

volume de scrieri ştiinţifice şi literare, dintre care multe au fost traduse 

în limba română. 

 
KARA, I. (ȘVARȚ, Ițic)  20 de ani de la moarte 

memorialist și istoric literar (n. 13 oct. 1906, Podu 
Iloaiei, judet ul Ias i – m. 27 mai 2001, Ias i) 

Figură emblematică pentru comunitatea evreiască 

ieşeană. Între 1949-1963 a fost secretar literar la 

Teatrul Evreiesc de Stat din Iaşi, iar între 1963 și 1968 
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cercetător bibliograf la Biblioteca Gh. Asachi. A publicat peste 100 

de studii şi articole în limbile română, germană, engleză şi idiş. A 

fost îngrijitorul unor antologii de poezie modernă idiş şi a tradus mai 

multe piese de teatru, jucate pe scena Teatrului Evreiesc de Stat din 

Iaşi. 

 
GOIA, Ion  35 de ani de la moarte 

muzician (n. 12 febr. 1920, Mices tii de Ca mpie, 
judet ul Bistrit a-Na sa ud – m. 29 mai 1986, 

Bucures ti) 

Şi-a înscris numele în cronica muzicală a Iaşului ca un 

entuziast şi dârz animator al vieţii artistice şi ca un 

profesor cu vocaţie. A funcţionat la Conservatorul de 

Muzică George Enescu (1960-1980). S-a numărat printre cei mai 

hotărâţi susţinători ai activităţii de consolidare şi dezvoltare a vieţii 

muzicale ieşene. A susţinut înfiinţarea Corului Gavriil Musicescu al 

Filarmonicii Moldova, în 1953, a Operei Române (1956) şi a militat 

pentru reluarea activităţii Conservatorului de Muzică George Enescu, 

în 1960. 

 
CĂDERE, Dimitrie Gheorghe  80 de ani de la moarte 

mineralog (n. 6 oct. 1876, Buhalnit a, judet ul 
Neamt  – m. 31 mai 1941, Ias i) 

Om de ştiinţă, profesor, autor al mai multor lucrări 

în domeniul ştiinţelor fizico-chimice, mineralogie, 

precum şi de manuale didactice. În perioada 

interbelică, a funcţionat ca profesor de fizică-chimie la Seminarul 

Veniamin Costache şi la Şcoala Normală V. Lupu. În perioada 1925-

1935 a fost profesor la Catedra de Mineralogie şi Petrografie de la 

Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi. S-a remarcat prin 

cercetările ştiinţifice efectuate în Dobrogea, a publicat articole, studii 

şi cercetări în domeniul său de activitate. 
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IUNIE 
 

 
BOTEZ, Grigore  40 de ani de la moarte 

filolog (n. 15 sept. 1910, Ha nes ti, judet ul Botos ani – 
m. 2 iun. 1981, Ias i) 

Cărturar de vastă cultură umanistă, el a fost, înainte de 

toate, un animator al spiritualităţii ieşene, un pasionat 

organizator şi un excelent conducător de instituţii 

culturale. Din 1950 şi până în 1970, când s-a retras la 

pensie, a fost director al Bibliotecii Centrale Universitare Mihai 

Eminescu din Iaşi. În perioada de directorat, el a reorganizat biblio-

teca pe baze ştiinţifice, moderne. De asemenea, a funcţionat ca prim 

director al Complexului Muzeal din Iaşi (1955-1960), revenindu-i 

meritul de a transforma Palatul Administrativ în Palatul Culturii. A 

elaborat o serie de lucrări dedicate istoriei bibliotecii, biblioteco-

nomiei, istoriei literare etc. 

 
IONESCU (VOISIN), Rica  30 de ani de la moarte 

filolog (n. 31 dec. 1913, Corge mont-Elvet ia – m. 7 
iun. 1991, Ias i) 

Distinsa personalitate intelectuală şi umană a profesoa-

rei Rica Ionescu este indisolubil legată de perioada 

dificilelor căutări, eforturi şi transformări începute în 

toamna anului 1957, odată cu reînfiinţarea, la Facultatea 

de Filologie din Iaşi, a secţiei de Limba şi literatura franceză, 

suprimată cu şapte ani în urmă. A funcţionat la Universitatea ieşeană 

din 1950 până în 1973. În decursul carierei universitare, a publicat 

sub formă de studii sau articole în reviste din Iaşi, Bucureşti sau din 

Franţa, o serie de cercetări în domeniu, a fost şi un excelent 

traducător. 
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GĂZDARU, Dumitru  30 de ani de la moarte 

filolog (n. 18 ian. 1897, Grivit a, judet ul Ialomit a –  
m. 8 iun. 1991, Buenos Aires-Argentina) 

Personalitate remarcabilă a Iaşului interbelic, el a 

desfăşurat în fosta capitală a Moldovei o vastă operă 

culturală timp de peste două decenii. A fost profesor la 

Catedra de Filologie română de la Universitatea Al. I. 

Cuza, între 1919-1940, după care a fost numit director al Academiei 

Române din Roma, unde a lucrat până în 1946, după război se 

stabileşte la Buenos Aires, în Argentina, unde a desfăşurat activitate 

didactică, ştiinţifică şi socială. 

 
COSTINESCU, Emil  100 de ani de la moarte 

economist (n. 12 mart. 1844, Ias i – m. 11 iun. 
1921, Bucures ti) 

Aportul său la promovarea intereselor ţării noastre a 

fost axat pe două probleme fundamentale: tariful 

vamal şi reforma fiscală. A militat, alături de alţi 

economişti, pentru promovarea unei politici econo-

mice protecţioniste. S-a ocupat şi de problema impozitului pe venit şi 

a impozitului pe clase. Ca deputat în Parlamentul ţării, ca membru 

fondator al Băncii Naţionale a României şi ca ministru de Finanţe, a 

desfăşurat o bogată activitate cu caracter progresist, european. 

 
NĂDEJDE, Sofia  75 de ani de la moarte 

scriitoare (n. 14 sept. 1856, Botos ani – m. 11 iun. 
1946, Bucures ti) 

Sora pictorului Octav Băncilă (1872-1944) şi soţia 

publicistului Ioan Nădejde (1854-1928), Sofia Nădejde 

s-a afirmat în paginile revistei Contemporanul din Iaşi. 

A activat în mişcarea socialistă din România, desfăşu-

rând o bogată activitate publicistică pe tema emancipării femeii. Proza 

sa cultivă mai ales o tematică socială: soarta tristă a copiilor orfani, 

alcoolismul, înapoierea ţărănimii. A publicat schiţe, nuvele, romane şi 

piese de teatru. A tradus din literatura franceză, italiană şi rusă. 
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BURADA, Tudorache  155 de ani de la moarte 

muzician și vornic (n. 28 aug. 1800, Odobes ti, 
judet ul Vrancea – m. 14 iun. 1866, Ias i) 

A fost o figură interesantă în viaţa culturală a Moldovei 

din prima jumătate a secolului al XIX-lea. A activat la 

Iaşi timp de 50 de ani. A deţinut succesiv diferite 

ranguri boiereşti până la cea de vornic. În afară de 

multiple funcţii politice şi administrative, s-a ocupat de muzică şi 

publicistică. A fost primul profesor de muzică vocală şi instrumen-

tală din ţara noastră, a tipărit primul manual de muzică în limba 

română, a fost iniţiatorul muzicii de cameră din România. În 1831, 

împreună cu soţia sa, Maria Burada, a deschis un pension de fete la 

Iaşi, cel dintâi din Moldova, întemeiat de un român. Un alt merit al 

vornicului Tudorache Burada este acela de a fi înfiinţat, pe cheltuială 

proprie, o şcoală primară de muzică pentru copiii din cartierul 

Sărărie şi pentru fiii ţiganilor robi. Este tatăl lui Teodor T. Burada 

(1839-1923), istoriograf al teatrului şi al muzicii şi folclorist. 

 
NONEA, Constantin  40 de ani de la moarte 

teolog și prozator (n. 1 mart. 1902, S cheia, judet ul 
Ias i – m. 19 iun. 1981, Ias i) 

A fost vicar-administrativ la Mitropolia Moldovei şi 

Sucevei, apoi consilier referent cultural la Centrul epar-

hial şi hirotonit preot pe seama Catedralei mitropolitane 

din Iaşi, unde a funcţionat până la sfârşitul vieţii. 

Editorial a debutat în anul 1942 cu volumul de proză Comoara 

nefermecată, urmat de Leacuri pentru minte (1943) şi Cum creşte 

mintea (1943). Ca scriitor s-a afirmat cu volumul Copii, babe şi 

moşnegi (1958), eroii fiind desprinşi din realitatea înconjurătoare, de 

pe meleagurile sale natale. A mai publicat Moartea cărturarului 

(1968), Căpitanul Turculeţ (1969), Movila lui Faur (1971) etc. 
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KOGĂLNICEANU, Mihail  130 de ani de la moarte 

om politic, istoric, scriitor și orator (n. 6 sept. 
1817, Ias i – m. 20 iun. 1891, Paris-Frant a) 

Personalitate multilaterală a culturii româneşti, Mihail 

Kogălniceanu şi-a înscris numele la mai toate actele 

fundamentale care au marcat făurirea României moder-

ne. A luptat pentru Unirea Principatelor Române, 

pentru înfăptuirea marilor reforme democratice din timpul domniei 

lui Alexandru Ioan Cuza, pentru proclamarea Independenţei de stat a 

României. A avut o contribuţie importantă la înfiinţarea Universităţii 

Mihăilene (1860), a Şcolii de Arte Frumoase, a Conservatorului de 

muzică, a Pinacotecii, a Facultăţii de Medicină etc. Este primul 

istoric român modern şi primul editor al cronicilor moldovene. A 

publicat Letopiseţele Moldovei (3 vol., 1845-1862) şi Cronicile 

României (3 vol., 1872-1874), care au servit ca material documentar 

atât unor studii istorice efectuate de el sau de alţii, cât şi ca izvor de 

inspiraţie multor scriitori şi poeţi. A fondat şi condus revistele: Dacia 

literară (1840), Propăşirea (1844), Steaua Dunării (1855) care au 

creat efervescenţă novatoare în literele româneşti şi direcţii clare în 

creaţia literară a anilor 1840-1860. Cu forţa sa conceptuală a 

contribuit la orientarea vieţii culturale şi ştiinţifice româneşti 

moderne. În literatură a abordat diverse genuri: corespondenţa, 

însemnările de călătorie, schiţa de moravuri, nuvela, pamfletul, 

romanul (fragmentar), teatrul. A tipărit operele a o serie întreagă de 

scriitori ai epocii. Împreună cu V. Alecsandri şi C. Negruzzi, a fost 

numit, în 1840, la conducerea Teatrului Naţional din Iaşi, unde rolul 

lui de organizator a fost decisiv benefic. Gânditor fertil, orator fără 

egal, a militat cu consecvenţă pentru ridicarea neamului său, pentru 

realizarea dezideratelor majore ale epocii în care a trăit. A fost 

încununat cu titlul de membru titular al Academiei Române. 
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CONSTANTINESCU, Radu T.  35 de ani de la moarte 

muzician (n. 24 ian. 1900, Ias i – m. 20 iun. 1986, 
Bucures ti) 

Pianist, compozitor, muzicolog, animator cultural şi profe-

sor, el a făcut parte din generaţia de aur a intelectualităţii 

ieşene din perioada interbelică. De-a lungul a mai bine de 

jumătate de veac cât a lucrat la Iaşi şi pentru Iaşi, a fost 

iniţiatorul şi sufletul vieţii muzicale a oraşului. A fost profesor la 

clasa de pian a Conservatorului din Iaşi şi Cernăuţi. A concertat cu 

valoroşi instrumentişti din Iaşi şi Bucureşti. A contribuit la fondarea 

şi conducerea Filarmonicii Moldova din Iaşi (1942). A publicat 

Istoricul înfiinţării Academiei de Muzică şi Artă Dramatică George 

Enescu din Iaşi (1940) şi volumul memorialistic Temă cu variaţiuni 

(1986). 

 
NICORESCU, Paul  75 de ani de la moarte 

istoric și arheolog (n. 29 iun. 1890, Gioseni, judet ul 
Baca u – m. 24 iun. 1946, Ias i) 

A fost profesor de Istorie Antică, Epigrafie şi Anti-

chităţi la Universitatea din Iaşi (1927-1946), director al 

Muzeului de Antichităţi şi al Seminarului Pedagogic 

Universitar ieşean. A publicat o serie de lucrări cu conţinut arheolo-

gic şi epigrafic, aducând contribuţii valoroase în legătură cu vechi-

mea creştinismului în Dobrogea şi stăpânirea romană în nordul 

Pontului Euxin. 
 

 
LEONARD, Alecu  135 de ani de la moarte 

scriitor (n. 10 mai 1804, Ias i – m. 26 iun. 1886, 
Besancon, Frant a) 

Într-o autobiografie începută prin 1871, Alecu Leonard 

menţiona: „... Deşi am studiat, am muncit şi am trăit în 

Franţa, deşi am scris într-o limbă străină plaiurilor 

natale, obârşia mea este român moldovean, născut în Iaşii 

începutului de veac...”. După absolvirea Facultăţii de Litere a 
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Universităţii Sorbona, a devenit profesor de limba şi literatura 

franceză la Liceul Louis le Grand din Paris. Debutul editorial a avut 

loc în 1829 cu romanul Copilul nimănui, după care i-au urmat: 

Reîntâlnirea cu viaţa (roman, 1829), Elemente folclorice în opera 

lui Jean de la Fontaine (1831, teză de doctorat), Regăsirea (roman, 

1834), Fiul contelui Tons (roman, 1845), Călugărul Daniil (roman, 

1847), al căror izvor de inspiraţie este dragostea şi prietenia. După 

anul 1850, în lucrările lui Alecu Leonard apare obsesia pământului 

românesc: Hotar de sânge (1853), Sabia prinţului Hangerli (1855), 

Legenda Siretului (1857) şi Pribegie (1859). 

 
IORDĂCHESCU, Cicerone  55 de ani de la moarte 

teolog și profesor (n. 22 ian. 1882, Lit ca – 
Micla us eni, judet ul Ias i – m. 29 iun. 1966, Ias i) 

Preotul Cicerone Iordăchescu a înscris o pagină 

memorabilă în istoria culturii teologice române. Prin 

activitatea sa didactică şi ştiinţifică, alături de fratele 

său, preotul şi profesorul Valeriu Iordăchescu (1885-

1975) şi cu alţi preoţi din generaţia lor, au adus în viaţa bisericească 

a Iaşului interbelic duhul înnoitor pe care-l cereau vremurile. A fost 

preot paroh, profesor şi director de seminar, profesor de liceu, 

consilier la secţia culturală a Arhiepiscopiei Iaşului, profesor şi decan 

al Facultăţii de Teologie a Universităţii Al. I. Cuza. 
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IULIE 
 

 
STUPCANU, Theodor V.  85 de ani de la moarte 

teolog, profesor și compozitor (n. 9 mart. 1861, 
Basarabi, judet ul Suceava – m. iul. 1936, 

Bucures ti) 

Figură cunoscută a Iaşului de odinioară, el a fost cel 

mai important reprezentant al muzicii psaltice din 

primele trei decenii ale secolului al XX-lea. A fost 

profesor de muzică bisericească la Seminarul Veniamin Costachi şi 

profesor onorific la Catedra de Muzică psaltică la Conservatorul de 

Muzică din Iaşi. Înzestrat cu mult talent muzical, preotul Th. V. 

Stupcanu a realizat concomitent cu activitatea didactică, o seamă de 

lucrări valoroase pentru serviciul de cult şi pentru uz şcolar. A scris o 

metodică de învăţare a muzicii psaltice, cântări bisericeşti în notaţie 

bizantină, precum şi cântece cu conţinut patriotic pentru copii şi 

şcolari. 

 
GHIBĂNESCU, Gheorghe  85 de ani de la moarte 

istoric și filolog (n. 29 sept. 1864, Guges ti, judet ul 
Vaslui – m. 4 iul. 1936, Ias i) 

Membru corespondent al Academiei Române. Unul 

dintre cei mai de seamă istoriografi români de la 

sfârşitul secolului trecut. Profesor şi director la Şcoala 

normală V. Lupu din Iaşi timp de peste patru decenii, Gheorghe 

Ghibănescu a desfăşurat o vastă activitate ştiinţifică şi publicistică. 

La Iaşi, a fondat revistele Ioan Neculce (1921-1933) şi Theodor 

Codrescu (1915-1936). Paleograf şi slavist, Gheorghe Ghibănescu 

este unul dintre cei mai prodigioşi editori de documente vechi. A 

editat, în special, documente moldoveneşti din epoca feudală, reunite 

în colecţiile Surete şi izvoade, 25 volume (1906-1933) şi Ispisoace şi 

zapise, 12 volume (1906-1933). A scris monografii închinate unor 

localităţi din Moldova (Originea Huşilor, 1887; Originile Iaşilor, 

1904) sau despre o serie de personalităţi istorice din această parte a 

ţării. 
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VOINOV, Dimitrie  70 de ani de la moarte 

zoolog (n. 6 febr. 1867, Ias i – m. 7 iul. 1951, 
Bucures ti) 

Membru al Academiei Române. Figură marcantă a 

biologiei româneşti, savant de renume mondial, 

creatorul şcolii de citologie din ţara noastră, Dimitrie 

Voinov a fost profesor la catedra de Zoologie şi 

Morfologie Animală de la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti, între 

anii 1893-1937. A adus contribuţii remarcabile la dezvoltarea 

morfologiei animale şi în special a morfologiei celulare. Pe baza 

studiilor sale asupra elementelor reproductive ale insectelor şi a 

contribuţiilor importante la dezvăluirea rolului cromozomilor în 

ereditate, Dimitrie Voinov este considerat, în acelaşi timp, şi 

fondatorul citogeneticii animale în România. Pentru introducerea 

acestor preocupări în ţara noastră, publică lucrarea Principii de 

microscopie (1900) care reprezintă primul tratat românesc de tehnică 

histologică. Dintre studiile publicate de Dimitrie Voinov, mai 

menţionăm: Mitocondriile (1916) şi Problema biologică a 

diferenţierii sexelor (1929). A fost membru corespondent al 

Societăţii de Biologie din Paris. 

 
POPESCU, Ștefan  65 de ani de la moarte 

compozitor (n. 9 nov. 1884, Lunca Ceta t uii, Ciurea, 
judet ul Ias i – m. 7 iul. 1956, Bucures ti) 

Între anii 1912-1922, a urmat Schola Cantorum din 

Paris. Întors în ţară a devenit profesor de compoziţie, 

ansamblu coral şi dirijat coral la Conservatorul din 

Bucureşti (1922-1949). A întreprins turnee artistice ca dirijor în ţară 

şi peste hotare. A compus muzică simfonică (Făt-Frumos, uvertură 

pentru orchestră; Simfonia în Re; Suită de jocuri româneşti), 

muzică corală etc. 
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STURDZA, Olga M.  50 de ani de la moarte 

principesă, artist plastic (n. 27 sept. 1884, Popes ti, 
judet ul Ias i – m. 1971, Paris-Frant a) 

Remarcabilă personalitate a vieţii publice din timpul 

primului război mondial, Olga M. Sturdza a fost o 

talentată sculptoriţă, ei datorându-i-se Monumentul 

Unirii din Iaşi. A rămas în galeria marilor oameni de seamă români şi 

ca un exemplu de generozitate şi forţă educativă. Între operele 

sociale de largă anvergură ale principesei, se află ocrotirea orfanilor 

din primul război mondial. În 1917 a înfiinţat Societatea pentru 

ocrotirea orfanilor de război, care a funcţionat până în anul 1934. 

De asemenea, a înfiinţat Orfelinatul Principesa Olga M. Sturdza 

(1918), cu o şcoală primară de băieţi la palatul de la Miroslava al 

familiei Sturdza. 

 
ACIOBĂNIȚEI, Dan  25 de ani de la moarte 

actor (n. 20 mart. 1948, Pites ti – m. 10 iul. 1996, 
Ias i 

A slujit scena Teatrului Naţional V. Alecsandri din 

Iaşi, timp de peste două decenii (1975-1996). A jucat 

mult, interpretând personaje de prim plan şi personaje 

secundare, cărora le-a dat greutate, cu apariţia lui 

foarte specială, ca statură, ca voce, ca înzestrare scenică. În perioada 

1992-1996, a fost lector la Facultatea de Teatru a Academiei de Arte 

George Enescu din Iaşi, secţia Arta actorului mânuitor de păpuşi şi 

marionete. 

 
ȘTEFĂNESCU, Ion D.  40 de ani de la moarte 

istoric de artă (n. 3 iul. 1886, Preajba, judet ul 
Teleorman – m. 11 iul. 1981, Ias i) 

Doctor în litere la Sorbona (1928), a fost profesor la 

Universităţile din Atena, Paris, Bruxelles şi Bucureşti. 

Prin operele sale cât şi prin prelegerile sale didactice, 

Ion D. Ştefănescu a analizat şi nuanţat aspecte şi 

particularităţi ale culturii şi artei medievale româneşti. A fost un 
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deschizător de drumuri în acţiunea de informare şi înţelegere a artei 

medievale româneşti. A studiat pentru prima dată pictura românească 

a epocii feudale, realizând valoroase monografii. De asemenea, a 

relevat cel dintâi importanţa şi vechimea monumentelor româneşti 

din Transilvania. A adus contribuţii decisive la studiul iconografiei 

bizantine şi orientale. Timp de peste şase decenii, a publicat 

numeroase studii, articole, note referitoare la monumentele şi operele 

de artă din ţara noastră. 

 
POPOVICI, Alexandru  80 de ani de la moarte 

botanist (n. 30 oct. 1866, T iga nas i, Judet ul Ias i – 
m. 17 iul. 1941, Ias i) 

Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe din 

România. A funcţionat ca profesor de botanică la 

Facultatea de Ştiinţe a Universităţii ieşene, peste 

patru decenii (1895-1936), unde a desfăşurat o vastă 

activitate didactică şi ştiinţifică. S-a dedicat studiului florei 

micologice a României, domeniu în care a publicat o serie de 

Contribuţii la flora micologică din România (1900-1910). 

Alexandru Popovici a început (1922) organizarea Grădinii 

Botanice, din vecinătatea clădirii Universităţii ieşene, reluând şi 

continuând Grădina Botanică fondată de Anastasie Fătu, în 1856. 

 
HETTE, Richard P.  40 de ani de la moarte 

sculptor (n. 11 aug. 1890, Piatra Neamt  – m. 17 iul. 
1981, Bucures ti) 

S-a format ca artist în climatul spiritual al Iaşului 

interbelic, unde a locuit şi a creat o mare parte din 

opera sa, între anii 1907 şi 1952. A funcţionat la 

catedra de sculptură şi mulaj de la Academia de Arte 

Frumoase (1938-1949). Într-o carieră artistică desfăşurată pe durata a 

şase decenii, Richard Hette a creat peste trei sute de lucrări: busturi, 

basoreliefuri, compoziţii şi altele. Din numeroasele opere lăsate 

Iaşului, cităm busturile: M. Eminescu, I. Creangă, N. Gane, C. D. 

Stahi, A. D. Xenopol, C. Ramadan. 
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COSMOVICI, Leon C.  100 de ani de la moarte 

zoolog și fiziolog (n. 29 ian. 1857, Sasca, judet ul 
Suceava – m. 21 iul. 1921, Ias i) 

Membru corespondent al Academiei Române. 

Fondator al învăţământului Fiziologiei animale din 

ţara noastră. Şi-a consacrat peste patru decenii învăţă-

mântului superior, pregătind – în cadrul Catedrei de 

Zoologie, Anatomie şi Fiziologie de la Universitatea ieşeană – 

numeroşi naturalişti. A desfăşurat o valoroasă activitate ştiinţifică, 

concretizată în studii de sistematică şi morfofiziologie asupra 

protozoarelor, viermilor, crustaceelor şi insectelor. A mai publicat 

lucrări asupra faunei de apă dulce şi despre peştii fosile din Moldova. 

 
CORNEA, Mihail D.  120 de ani de la moarte 

scriitor și avocat (n. 13 oct. 1844, Ias i – m. 26 iul. 
1901, Bus teni, judet ul Prahova) 

Membru al Societăţii literare Junimea din 1865, 

Mihail Cornea a întreţinut relaţii de strânsă prietenie 

cu Iacob Negruzzi şi N. Gane. Stabilit definitiv în 

Bucureşti, în 1872, el şi-a câştigat renume în Baroul Capitalei, fiind 

considerat, unul din cei mai buni avocaţi ai ţării. Apreciat în epocă 

mai ales ca poet de salon, versurile sale au fost răspândite, cu 

precădere, sub forma liedului. Foarte cunoscut a devenit Mihail 

Cornea în societatea ieşeană a timpului, ca autor al unui volum 

Poésies, apărut în 1868. 

 
PRIADCENCU, Alexandru I.  40 de ani de la moarte 

agronom (n. 26 aug. 1902, Chis ina u – m. 26 iul. 
1981, Bucures ti) 

Membru corespondent al Academiei Române şi 

membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice din România. Specialist de renume în domeniul 

geneticii şi ameliorării plantelor din ţara noastră, el a 

fost unul din oamenii de ştiinţă formaţi în ambianţa spirituală a 

Iaşului. A lucrat la Staţiunea de ameliorare a plantelor Iaşi şi la 
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Staţiunea experimentală Tg. Frumos, aproape două decenii (1929-

1948). În această perioadă, a creat soiul de grâu de toamnă T.F.-16, 

cu productivitate sporită şi rezistent la boli, orzoaica T.F.-240, 

ovăzul T.F.-9, un soi de porumb – Portocaliu de Târgu Frumos. 

 
BUZATOV, Petre  25 de ani de la moarte 

medic militar și pictor (n. 9 iul. 1922, Buza u –  
m. 27 iul. 1996, Ias i) 

Colonel, medic, pictor şi colecţionar de artă, el a fost 

una dintre figurile umaniste care au dat strălucire 

Iaşului, în a doua jumătate a secolului XX. Din 1959 

şi până la pensionare, a funcţionat ca medic primar şi 

director al Spitalului Militar din Iaşi. Paralel cu activitatea medicală, 

a fost artist plastic şi colecţionar de artă. Iernile şi primăverile, şi mai 

ales verile şi toamnele surprinse cu lirism în tablourile sale sunt 

reprezentative pentru pictura ieşeană contemporană. De-a lungul 

anilor, a colecţionat lucrări valoroase din arta românească. 

 
TRIANDAF, Ioan  30 de ani de la moarte 

medic (n. 28 mai 1926, Ias i – m. 29 iul. 1991, Ias i) 

Se înscrie printre medicii de seamă care au închinat 

energia şi talentul lor învăţământului şi ştiinţei mediale 

ieşene. Personalitate complexă, cu preocupări multiple, 

a avut, pe lângă calităţile dascălului, clinicianului şi 

cercetătorului, autor a numeroase lucrări ştiinţifice, o vastă şi aleasă 

cultură umanistă. Într-o carieră didactică şi medicală de patru 

decenii, aproape 30 de ani i-a dedicat Cinicii a III-a Medicale de la 

Spitalul Sf. Spiridon. A realizat şi publicat peste 200 de lucrări 

ştiinţifice în domenii variate ale medicinii interne, cardiologia şi 

bolile digestive având prioritate în preocupările sale. A fost decan al 

Facultăţii de Medicină (1976-1981) şi prorector al Institutului de 

Medicină şi Farmacie din Iaşi (1981-1983). 
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ARNOLD, Max  75 de ani de la moarte 

pictor (n. 23 mart. 1897, Ias i – m. 28 iul. 1946, 
Bucures ti) 

I s-a acordat, în istoria acuarelei româneşti un loc 

important. El a dat acuarelei, la noi, ca gen de sine 

stătător, prestigiul de mare artă. Opera lui, cuprinsă în 

limitele a două decenii de activitate, conţine portrete, nuduri, flori, 

naturi moarte şi peisaje, fiecare din aceste genuri ocupând în creaţia 

sa o anumită epocă de dezvoltare plenară. Peisajul rămâne, însă, 

domeniul de predilecţie. 

 
BORCEA, Ioan  85 de ani de la moarte 

biolog (n. 13 ian. 1879, Buhociu, judet ul Baca u –  
m. 30 iul. 1936, Agigea, judet ul Constant a) 

Membru corespondent al Academiei Române. Este una 

din figurile proeminente de biologi români, alături de 

Emil Racoviţă, Victor Babeş, Paul Bujor şi alţii. El a 

contribuit la dezvoltarea ştiinţei pe plan mondial, a adus 

o contribuţie hotărâtoare la orientarea şi dezvoltarea activităţii 

ştiinţifice în domeniul zoologiei şi hidrobiologiei în România. A fost 

profesor de zoologie la Universitatea din Iaşi timp de trei decenii. În 

afară de activitatea didactică, Ioan Borcea a desfăşurat o susţinută 

activitate de animator şi organizator al cercetării ştiinţifice din 

România. Părinte al oceanologiei româneşti, a îndrumat numeroase 

serii de studenţi şi a publicat peste 130 de lucrări ştiinţifice în 

domeniile: Hidrobiologie marină, Entomologie şi Biologie generală. 

A înfiinţat în 1926 Staţiunea zoologică marină de la Agigea, pe 

care a condus-o ca director timp de un deceniu. 
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MOISESCU, Iustin  35 de ani de la moarte 

mitropolit (n. 5 mart. 1910, Ca ndes ti, judet ul 
Arges  – m. 31 iul. 1986, Bucures ti) 

Prea Fericitul Părinte Iustin a fost al patrulea 

Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (1977-1986), 

dar înainte de aceasta a păstorit ca Arhiepiscop al 

Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Sucevei timp de două decenii 

(1957-1977). În timpul păstoriei sale la Iaşi, au fost ridicate noi 

clădiri – adevărate monumente de arhitectură – în incinta Centrului 

Eparhial Iaşi, iar catedrala şi reşedinţa au fost refăcute. Au fost 

restaurate numeroase mănăstiri şi biserici – monumente istorice din 

eparhie. Sub directa sa îndrumare, a apărut revista Mitropolia Moldovei 

şi Sucevei. 
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AUGUST 
 

 
BOBESCU, Jean  40 de ani de la moarte 

dirijor (n. 5 apr. 1890, Ias i – m. 5 aug. 1981, 
Bucures ti) 

Ilustru reprezentant al artei lirice româneşti, el a 

dominat viaţa noastră muzicală, ca dirijor şi profesor, 

timp de mai bine de o jumătate de secol. Titlurile de 

Artist al Poporului, Maestru Emerit al Artei şi 

Profesor emerit acordate lui Jean Bobescu vin să încununeze o 

activitate prodigioasă pusă în slujba dezvoltării operei şi a 

învăţământului superior muzical din ţara noastră. 
 

 
DIACONESCU, Vasile  25 de ani de la moarte 

inginer chimist (n. 19 nov. 1914, Opris eni, judet ul 
Suceava – m. 5 aug. 1996, Ias i) 

Personalitate marcantă a ştiinţei şi tehnicii româneşti, el 

a fost primul profesor universitar de Tehnologia 

celulozei şi hârtiei de la Institutul Politehnic Gh. Asachi 

din Iaşi, unde a funcţionat în perioada 1939-1980. Alături de 

academicianul Cristofor Simionescu, el este considerat iniţiatorul şcolii 

ieşene în domeniu. A elaborat peste 125 de lucrări ştiinţifice, peste 50 

contracte de cercetare, care l-au consacrat ca un recunoscut om de ştiinţă. 

A publicat monografia Tehnologia celulozei şi hârtiei (2 vol., 1974-

1976). 

 
CLIMESCU, Constantin  95 de ani de la moarte 

matematician (n. 30 nov. 1844, Baca u – m. 6 aug. 
1926, Ias i) 

Membru corespondent al Academiei Române. Între 

1871-1909 a funcţionat ca profesor la catedra de 

Geometrie analitică şi Trigonometrie sferică la 

Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi. A fost 



 138 

membru fondator şi principalul susţinător al revistei Recreaţii ştiinţifice 

(1883) şi membru la Gazeta matematică. A publicat multe articole de 

specialitate în aceste două reviste. Timp de peste două decenii (1880-

1901) a fost decan al Facultăţii de Ştiinţe, iar din 1901 până în 1907, 

rector al Universităţii ieşene. A publicat o Algebră pentru licee şi 

candidaţi la bacalaureat, un Curs de aritmetică raţională pentru licee, 

Geometrii elementare pentru cursul secundar, un curs de Geometrie 

analitică (1898). 

 
MIHUL, Constantin  35 de ani de la moarte 

fizician (n. 18 dec. 1897, Ciac – Meidan, jud. 
Tighina – m. 6 aug. 1986, Ias i) 

Printre figurile marcante ale fizicii româneşti din ultima 

jumătate a secolului XX, Constantin Mihul – 

fondatorul şcolii de spectroscopie şi fizica plasmei de la 

Iaşi – ocupă un loc privilegiat, prin originalitatea şi 

profunzimea cercetărilor efectuate. A funcţionat aproape o jumătate de 

secol în învăţământul superior, fiind unul dintre profesorii de prestigiu 

ai Universităţii ieşene. Şi-a înscris numele în analele fizicii româneşti 

prin valoroase contribuţii, fiind autorul a peste 70 de lucrări ştiinţifice 

publicate în domeniul Electricităţii, Opticii, Spectroscopiei şi Fizicii 

plasmei. 

 
ENESCU, Nicolae C.  50 de ani de la moarte 

pedagog (n. 29 nov. 1894, Suhara u, judet ul Botos ani 
– m. 8 aug. 1971, Ias i) 

Profesor de pedagogie la Şcoala Normală V. Lupu din 

Iaşi, a fost remarcat ca cercetător de valoare în 

domeniul pedagogiei şi al istoriei învăţământului. 

Autor a circa zece volume şi a mai multor zeci de studii 

ştiinţifice, aproape că nu există problemă de educaţie pe care să nu o 

fi abordat. A fost distins cu titlul de Profesor Emerit. 
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POGONAT, Alexandru P.  80 de ani de la moarte 

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

Fiu al profesorului universitar Petre A. Pogonat, avocat şi 

prefect al judeţului, a fost tatăl cunoscutei actriţe 

Margareta Pogonat. Alexandru Pogonat s-a stins de tânăr 

şi n-a putut da culturii tot ceea ce ar fi putut. A practicat avocatura în 

oraşul natal, timp de aproape un deceniu. S-a manifestat ca poet, 

prozator şi dramaturg. Deşi a avut multiple preocupări, posteritatea l-a 

receptat ca poet. Postum, i-a apărut volumul Sfat de taină (1942), care 

cuprinde balade, sonete, cântece, cronici rimate, traduceri în versuri, 

epigrame, precum şi proza sa: schiţe, nuvele, articole de polemică 

ziaristică etc. 

 
MICLESCU, Calinic  135 de ani de la moarte 

mitropolit primat (n. 16 apr. 1822, Suceava – m. 14 
aug. 1886, Bucures ti) 

Unionist convins, în 1857 a fost ales deputat în 

Divanul ad-hoc al Moldovei, apărând ideea unirii celor 

două ţări româneşti. La 18 mai 1865, domnitorul Al. I. 

Cuza îl numeşte mitropolit al Moldovei, iar la 4 iunie 1875 este ales 

mitropolit primat al României. În timpul activităţii sale din fruntea 

Bisericii Ortodoxe Române, s-a realizat o mai veche doleanţă a 

clerului, înfiinţarea Facultăţii de Teologie din Bucureşti. Prin 

tipografia Cărţilor Bisericeşti, Mitropolitul Calinic şi-a revigorat la 

un nou nivel activitatea, care continuă şi astăzi. La 25 martie 1882 se 

sfinţeşte pentru prima dată Sfântul şi Marele Mir din ţara noastră. 

 
CELIBIDACHE, Sergiu  25 de ani de la moarte 

dirijor (n. 28 iun. 1912, Roman, judet ul Neamt  – 
m. 14 aug. 1996, Paris, Frant a) 

Membru de onoare al Academiei Române (1992). 

Personalitate artistică singulară în peisajul muzicii 

universale din a doua jumătate a secolului al XX-lea, 

el a devenit un mit, o legendă vie, în lumea spectacu-
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loasă a baghetei. Comparat cu cei mai de seamă şefi de orchestră ai 

tuturor timpurilor, dirijorul român s-a impus nu numai prin prezenţa 

sa aparte la pupitru, prin gestica expresivă, naturală, fascinantă, ci şi 

prin gândirea originală, unică, de tălmăcitor al partiturilor. În 1945, a 

ocupat postul de dirijor al Filarmonicii din Berlin, cu care a realizat 

peste 400 de concerte, prezentate în Germania şi peste hotare, 

impunându-se ca un remarcabil şef de orchestră. În perioada 1979-

1996 a condus Orchestra Filarmonicii din München, cu care a 

străbătut lumea în lung şi lat, din America în Japonia şi, bineînţeles 

în toată Europa. În lunga sa carieră artistică de mai bine de 60 de ani, 

a colaborat în concerte cu prestigioase orchestre simfonice şi teatre 

lirice din lume. În decursul anilor, a susţinut numeroase cursuri de 

dirijat unice prin competenţa şi ştiinţa sa muzicală. 

 
PALLADY, Theodor  65 de ani de la moarte 

pictor (n. 24 apr. 1871, Ias i – m. 16 aug. 1956, 
Bucures ti) 

Alături de Gh. Petraşcu, N. N. Tonitza şi Ştefan 

Dimitrescu, se integrează epocii de strălucită înflorire a 

picturii româneşti în perioada interbelică. Creaţia lui s-

a impus prin rigoarea logică a construcţiei între formă 

şi culoare, prin dezvoltarea şi decantarea unor moduri de expresie 

proprii artei româneşti. A pictat îndeosebi peisaje (Peisaj la Bucium; 

Pod pe Sena), naturi moarte (Natură statică cu pălărie; Natură 

statică cu ceas), flori, nuduri, scene de interior şi foarte multe 

autoportrete. El s-a înfăţişat în numeroase autoportrete care dezvăluie 

o latură specifică a acestei arte complexe. Peisajele sale – mai ales 

cele din Moldova natală – au o mare căldură care se degajă din 

vegetaţia bogată, din zidurile albe ale caselor, din apariţia unor 

siluete umane. Critica plastică îl consideră pe Theodor Pallady ca 

reprezentant de frunte al nudului în pictura românească. A primit 

Premiul Naţional pentru pictură (1926) şi titlul de Maestru Emerit 

al Artei din România. 
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VASILIU, Titu  60 de ani de la moarte 

medic (n. 8 mai 1885, Ha rla u, judet ul Ias i – m. 18 
aug. 1961, Cluj-Napoca) 

Elev şi urmaş al savantului Victor Babeş, Titu Vasiliu a 

desfăşurat o activitate medicală de aproape o jumătate 

de veac (1919-1961), şi a condus Institutul de Anato-

mie Patologică din Cluj, timp de trei decenii, Titu 

Vasiliu a creat şcoala de anatomie patologică din Cluj, bazată pe clinică 

şi morfofiziopatologie. A publicat peste 300 de lucrări: monografii, 

studii, articole şi comunicări. Dintre acestea, cităm: Sângele şi 

organele hematopoetice (1923), Tumorile ţesutului reticulo-

histocitar (1953), Problemele genezei cancerului (1954), Boala 

canceroasă (1956). A fost unul dintre animatorii vieţii sportive şi 

culturale din Clujul interbelic. 

 
JEANRENAUD, Pierre  25 de ani de la moarte 

geolog (n. 8 nov. 1913, Bucures ti – m. 23 aug. 1996, 
Ias i) 

În cele peste patru decenii cât a slujit ştiinţa şi 

învăţământul geologic la Universitatea Al. I. Cuza din 

Iaşi, el s-a dovedit un excelent şi distins dascăl, un 

valoros om de ştiinţă şi un model de educator. A 

funcţionat la Catedra de Geologie-Paleontologie în perioada 1942-

1985. Din anul 1949 a îndeplinit funcţii de conducere, fiind decan şi 

prodecan al Facultăţii de Ştiinţe până în 1975. Activitatea de 

cercetare ştiinţifică s-a concretizat în 30 de lucrări publicate, la care 

se adaugă comunicări, rapoarte geologice, conferinţe etc. A întocmit 

două hărţi geologice pentru Moldova Centrală. 

 
POP-FLORANTIN, Ioan  85 de ani de la moarte 

scriitor și estetician (n. 8 aug. 1843, Popteleac, 
judet ul Sa laj – m. 29 aug. 1936, Bucures ti) 

Moldovean prin adopţiune, prin cei peste 60 de ani de 

activitate în această parte a ţării, el se stabileşte la Iaşi 

în 1870, unde a fost profesor de Filosofie şi director la 



 142 

Liceul Naţional, până la pensionare. A fost un excelent pedagog şi un 

remarcabil autor de cărţi didactice. În 1871 a editat primul manual 

românesc de Filosofie, intitulat Fundament de filosofie. El este cel 

dintâi român cu veleitatea alcătuirii unui sistem estetic. A scris 

articole şi studii de pedagogie şi psihologie. Lucrarea principală din 

care se desprinde concepţia sa filosofică este: Reforma metodelor în 

ştiinţă şi practică şi teoria consecutismului universal (1895). 

Membru al societăţii Junimea din Iaşi (1868), Ioan Pop-Florantin 

ocupă un loc de seamă în istoria nuvelisticii române. Dintre nuvelele 

publicate, cele intitulate Decebal şi Tuhutum sunt socotite drept 

capodopere ale literaturii române. A tipărit şi romane: Romeo 

(1873), Horia (1885), Avram Iancu (1891), precum şi o epopee 

istorică naţională, Ştefaniada, apărută în 1924. 

 
STRATILESCU, Tereza  90 de ani de la moarte 

profesor (n. 13 apr. 1862, Tarca u, judet ul Neamt  – 
m. 29 aug. 1931, Bucures ti) 

Ieşeancă prin adopţiune, Tereza Stratilescu a lucrat 

timp de jumătate de veac în capitala Moldovei, 

remarcându-se ca vrednică activistă pe tărâm cultural 

şi social, ca profesoară şi directoare a Liceului de fete 

Oltea Doamna. A publicat studii şi articole cu caracter pedagogic 

(Educaţiunea fizică, intelectuală şi morală; Istoricul Externatului 

de fete din Iaşi etc.). Membră fondatoare a Societăţii Unirea 

Educatoarelor Române şi a revistei Unirea Femeilor Române, 

înfiinţate în 1909, cu ocazia aniversării a 50 de ani de la Unirea 

Principatelor Române, a activat pentru emanciparea femeii în România. 

 

 
MĂRGĂRIT, George  60 de ani de la moarte 

poet (n. 27 ian. 1923, Tomes ti, judet ul Ias i – m. 29 
aug. 1961, Ba rnova, judet ul Ias i) 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Format 

spiritual sub influenţa lui George Călinescu, având, de 

asemenea, un cult pentru Camil Petrescu, a scris sub 

semnul militantismului vremii. A fost redactor şi 
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redactor şef-adjunct la Iaşul literar. A colaborat cu versuri şi cronici 

la alte reviste şi ziare din ţară. Poezia lui este a unei inteligenţe 

estetice receptive la social şi dramatic, comunicându-se sub veşmânt 

clasic şi reprezentând în evoluţia liricii noastre un moment de mare 

sinceritate. O parte din versurile sale au fost reunite în volumul 

Vulturii amiezii (1970). 

 
DAVIDEANU, Ronelia  30 de ani de la moarte 

economist (n. 11 sept. 1928, Filiu, judet ul Bra ila – 
m. 30 aug. 1991, Ias i) 

A profesat la Catedra de Economie la Institutul 

Politehnic Gh. Asachi şi la Facultatea de Ştiinţe 

Economice a Universităţii Al. I. Cuza, în perioada 

1958-1990. A publicat Cursul de Evidenţă contabilă 

şi analiza activităţii economice a întreprinderilor industriale 

(1967). A fost prodecan (1977-1984) şi decan (1984-1990) al 

Facultăţii de Ştiinţe Economice. A realizat peste 50 de lucrări 

ştiinţifice şi comunicări în domeniu.  
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SEPTEMBRIE 
 

 
BRATU, Gheorghe  80 de ani de la moarte 

matematician și astronom (n. 25 febr. 1881, 
Bucures ti – m. 1 sept. 1941, Ias i) 

Legat de meleagurile ieşene prin cei peste 20 de ani 

petrecuţi aici, el a rămas în pământul Moldovei 

pentru totdeauna. A funcţionat la Universitatea şi 

Observatorul Astronomic din Iaşi. În activitatea 

ştiinţifică, s-a ocupat în special de analiză matematică şi astronomie. 

Pasiunea vieţii sale a fost însă astronomia. A pus temelia 

Observatorului Astronomic din Cluj şi a lucrat cu pasiune la cel din 

Iaşi. A făcut parte din grupul de pionieri care a pus fundaţia solidă a 

învăţământului universitar românesc din Transilvania, după anul 

1919. 

 
LIVESCU, Jean  25 de ani de la moarte 

istoric literar (n. 3 iun. 1906, Burdujeni, judet ul 
Suceava – m. 2 sept. 1996, Bucures ti) 

Membru corespondent al Academiei Române. S-a 

înscris ca o figură a Iaşului de odinioară, contribuind la 

dezvoltarea învăţământului superior şi a cercetării 

ştiinţifice în domeniul Filologiei. A funcţionat la catedra de Limba şi 

literatura germană de la Facultatea de Litere din Iaşi, între 1939 şi 

1955, apoi la cea din Bucureşti. A condus Universitatea Al. I. Cuza, 

ca rector, între 1949 şi 1955. A publicat monografii, studii, cursuri 

sau manuale de limba şi literatura germană. Lui i se datorează 

publicarea ediţiei critice a Poeziilor lui Goethe. 

 

  



 145 

 
MILLO, Matei  125 de ani de la moarte 

actor și autor dramatic (n. 25 nov. 1814, Stolniceni-
Pra jescu, judet ul Ias i – m. 9 sept. 1896, Bucures ti) 

Actor de un excepţional talent, la fel de mare în 

comedie ca şi în dramă, regizor de seamă, profesor de o 

exemplară exigenţă şi măiestrie, autor dramatic inspirat 

din realităţile timpului său, conducător de trupă şi 

director de teatru, Matei Millo s-a afirmat ca una dintre cele mai 

reprezentative personalităţi ale istoriei teatrului românesc. A susţinut 

spectacole pe scena teatrului din Iaşi, în calitate de conducător al 

trupei româneşti, începând din 1846, şi a reuşit amenajarea Teatrului 

cel Mare de la Copou. În toamna anului 1848 îşi inaugurează seria 

succeselor cu roluri din piesele sale sau din teatrul lui Vasile 

Alecsandri. Matei Millo a fost un susţinător al repertoriului naţional 

şi interpret strălucit al comediilor bardului de la Mirceşti. Printre 

rolurile care i-au asigurat popularitatea se numără celebrele 

travestiuri Chiriţa, Mama Angheluşa, Baba Hârca, precum şi 

rolurile Ciubăr din Despot Vodă şi Barbu Lăutarul de Vasile 

Alecsandri. A iniţiat înfiinţarea Trupei actorilor asociaţi (1871) şi a 

Societăţii dramatice româneşti (1874-1875). Din 1877 a devenit 

societar în parte întreagă al Societăţii dramatice a Teatrului Naţional 

din Bucureşti. Reprezentarea Chiriţei în Iaşi, în vara anului 1895, la 

Iaşi, constituie spectacolul său de retragere din teatru. Ca autor 

dramatic, Matei Millo îşi face debutul cu Serbarea ostăşească (1834), 

urmată de vodevilul feeric Zavistea (1846-1847) şi feeria Baba Hârca 

(1848), prima operetă românească, pe muzică de Alexandru 

Flechtenmacher. A scris şi comedii de satiră politică: Millo mort, Millo 

viu (1876), Haine vechi şi zdrenţe politice (1876), Chiriţa la expoziţia 

de la Viena şi altele. A tradus şi adaptat comedii, în special din 

literatura franceză. 
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CUGLER-PONI, Matilda  90 de ani de la moarte 

poetă (n. 2 apr. 1851, Ias i – m. 9 sept. 1931, Ias i) 

Poetă din cercul Junimii ieşene, colaboratoare la revista 

Convorbiri literare, este prima femeie care a frecventat 

un cenaclu literar. Ea se situează, alături de Veronica 

Micle, printre cele mai cunoscute scriitoare în literatura 

noastră din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ca o precursoare a 

lirismului feminin. Poeziile sale sunt erotice, sentimentale, cu mireasmă 

de romanţă duioasă. A mai scris schiţe, povestiri şi teatru. 
 

MAYER, Octav  55 de ani de la moarte 

matematician (n. 22 sept. 1895, Mizil, judet ul 
Prahova – m. 9 sept. 1966, Ias i) 

Membru al Academiei Române, distins cu titlul de Om 

de Ştiinţă Emerit. Centrul matematic ieşean din jurul 

Seminarului de Matematici, condus de Al. Myller, a dat 

prin Octav Mayer, un geometru concis şi riguros, urmaş 

al lui Gh. Ţiţeica. Este primul doctor în matematici pure de la Uni-

versitatea din Iaşi şi din ţară (1920). A slujit Universitatea ieşeană timp 

de patru decenii, contribuind la ridicarea nivelului învăţământului mate-

matic din România. A predat cursuri în diferite ramuri ale matematicii, 

în special în domeniul Geometriei. În sprijinul activităţii didactice, a 

publicat cursuri şi manuale universitare. Activitatea sa majoră a fost cea 

de creaţie matematică. În literatura matematică mondială rămân legate 

de numele lui noţiuni ca reţele generalizate pe suprafeţe, familiile R, 

domenii ca geometrii diferenţiale centroafină, biaxială, axială etc. 
 

NICHITA, Orest  45 de ani de la moarte 

geolog (n. 2 nov. 1897, Ringhiles ti, judet ul Botos ani 
– m. 9 sept. 1976, Ias i) 

A slujit învăţământul geologic superior ieşean timp de 

peste patru decenii. A fost un neobosit cercetător în 

domeniul ştiinţelor geologice şi mineralogice, care a dat 

impuls important şcolii geologice ieşene. A publicat peste 40 de lucrări 

ştiinţifice. 
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IAVORSCHI, Ioan  35 de ani de la moarte 

jurist (n. 14 ian. 1910, Ias i – m. 10 sept. 1986, Ias i) 

Excelent cunoscător al izvoarelor de Drept al muncii şi 

de Istorie a dreptului românesc, el a slujit învăţământul 

juridic şi ştiinţa dreptului timp de peste 40 de ani. 

Cariera universitară şi-a desfăşurat-o la Facultatea de 

Drept a Universităţii ieşene, în perioada 1934-1975, contribuind la 

formarea multor generaţii de jurişti şi economişti. A elaborat cursuri, 

studii, lucrări, comunicări şi articole de specialitate juridică. 

 
POPESCU, Ștefan  110 ani de la moarte 

geograf și matematician (n. 30 mart. 1863, 
Ra mnicu Sa rat, judet ul Buza u – m. 11 sept. 1911, 

Ias i) 

A fost întâiul profesor de Geografie al Universităţii din 

Iaşi. Cariera didactică începută în 1891 la Târgovişte, a 

continuat-o la Râmnicu Sărat, Şcoala normală Vasile 

Lupu din Iaşi şi Seminarul Pedagogic Universitar din Iaşi. Din 1904 

devine profesor universitar. A publicat un curs special pentru stu-

denţi, intitulat Metodica geografiei în învăţământul secundar 

(1906) şi o serie de articole de îndrumare metodică. Teza sa de doc-

torat, intitulată Contribuţii la istoricul formării Văii Oltului (1902), 

este socotită printre primele lucrări de geografie fizică-regională din 

ţara noastră. A publicat studii originale despre încadrarea geografiei 

ca ştiinţă în ansamblul disciplinelor şi a fost un pionier al geografiei 

economice la noi, mai ales în legătură cu localizarea şi distribuirea 

industriilor (Localizarea industriilor din România). 

 
NETEA, Mircea  35 de ani de la moarte 

inginer textilist (n. 13 aug. 1927, Gura Humorului, 
judet ul Suceava – m. 11 sept. 1986, Ias i) 

Un militant pentru dezvoltarea învăţământului superior 

textil şi pentru progresul filaturilor de lână din România 

postbelică. A lucrat la Catedra Filatură-ţesătorie 

aparţinând Institutului Politehnic Gh. Asachi din Iaşi, în perioada 
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1952-1986. Prin activitatea sa didactică, a contribuit la formarea şi 

afirmarea a numeroase serii de ingineri textilişti. A elaborat peste 

100 de lucrări ştiinţifice. 

 
FLORESCU, Adrian  35 de ani de la moarte 

arheolog (n. 15 aug. 1928, Gla va nes tii Vechi-
Andries eni, judet ul Ias i – m. 11 sept. 1986, Ias i) 

Cercetător la Institutul de Istorie şi Arheologie A. D. 

Xenopol din Iaşi, din 1954 şi până la trecerea sa în 

eternitate. A avut o preţioasă contribuţie la săpăturile 

arheologice efectuate în Moldova, îndeosebi la cultura 

Noua de la sfârşitul epocii bronzului. În acest sens menţionăm 

studiul său exhaustiv, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua 

(1964). În ultimele două decenii de viaţă s-a dedicat, în întregime, 

cercetării cetăţilor dacice din secolele VI-III î.e.n. din Moldova. A 

prezentat peste 100 de comunicări ştiinţifice la diferite congrese şi 

simpozioane de profil. 

 
RUSAN, Sebastian  65 de ani de la moarte 

mitropolit (n. 22 sept. 1884, Seca s el, judet ul Alba – 
m. 15 sept. 1956, Ias i) 

Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi 

Sucevei, el a fost apreciat de mari personalităţi 

bisericeşti şi laice din ţară şi străinătate ca ierarh 

luminat, evlavios, stâlp al întregii ortodoxii şi veşnic 

apărător al păcii. A fost ctitor de biserici, restaurator al 

monumentelor istorice, mesager al Bisericii Ortodoxe Române peste 

hotare, îndrumător şi povăţuitor al monahilor. 
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PANGRATI, Ermil  90 de ani de la moarte 

inginer și matematician (n. 21 iul. 1864, Ias i –  
m. 19 sept. 1931, Bucures ti) 

Personalitate cu rol important în dezvoltarea 

învăţământului tehnic şi de arhitectură în România. 

Între anii 1893 și 1894 a fost profesor de geometrie 

descriptivă la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii Al. I. 

Cuza şi la Şcoala Superioară de Arte şi Meserii din Iaşi. În 1894 a 

devenit profesor la Universitatea din Bucureşti, în slujba căreia a fost 

timp de un sfert de veac. Succesor al lui Al. Orăscu la Catedra de 

geometrie descriptivă de la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din 

Bucureşti, rector al acestei instituţii, Ermil Pangrati este socotit ca 

întemeietor şi organizator al şcolii de arhitectură din Bucureşti. El a 

înfiinţat Şcoala de Arhitectură (1896), devenită ulterior Academia 

de Arhitectură din Capitală. Ermil Pangrati a fost cel care a realizat, 

urmărind zi cu zi construcţia Universităţii din Bucureşti. A luptat 

pentru renaşterea stilului arhitectonic naţional. A scris lucrări despre 

învăţământul ştiinţific şi istoria ştiinţei româneşti. 

 
STURDZA-BULANDRA, Lucia  60 de ani de la moarte 

actriță (n. 25 aug. 1873, Ias i – m. 19 sept. 1961, 
Bucures ti) 

Distinsă cu titlul de Artist al Poporului. A fost una 

dintre cele mai impunătoare personalităţi ale artei 

teatrale româneşti. Timp de şase decenii, a slujit cu 

pasiune şi talent scena naţională, prin activitatea sa de actriţă, 

profesoară la Conservatorul de Artă Dramatică din Bucureşti, 

regizoare, directoare a Teatrului Municipal şi activistă pe tărâm 

social. A debutat la Teatrul Naţional din Bucureşti (1893) după care 

a făcut parte din compania Davila, apoi, în 1914, împreună cu soţul 

său Tony Bulandra, Ion Manolescu, V. Maximilian şi Gh. Storin a 

înfiinţat compania ce avea să joace un rol important în arta teatrală 

românească. După 1944 a jucat şi condus Teatrul municipal, actualul 

Teatru Lucia Sturdza-Bulandra. A interpretat cu deosebită prestanţă 

scenică, vervă şi precizie realistă, îndeosebi roluri de compoziţie, 

realizând adevărate creaţii în Maria Stuart, de Schiller, Profesiunea 
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doamnei Warren, de Shaw, Mamouret, de J. Sarment, Pădurea, de 

A.N. Ostrovski, Vassa Jeleznova, de M. Gorki, Citadela sfărâmată, 

de H. Lovinescu. A publicat un volum de memorii şi lucrarea 

Actorul şi arta dramatică. 

 
IORDAN, Iorgu  35 de ani de la moarte 

lingvist și filolog (n. 11 oct. 1888, Tecuci, judet ul 
Galat i – m. 20 sept. 1986, Bucures ti) 

Membru titular al Academiei Române. Moldovean 

prin naştere şi ieşean prin adopţie, prin cei aproape 40 

de ani petrecuţi în oraşul nostru, a fost unul dintre 

profesorii de mare prestigiu ai Facultăţii de Litere şi 

Filologie din Cadrul Universităţii ieşene, creator de şcoală şi 

animator care a dat strălucire lingvisticii româneşti. Între anii 1922-

1930 a fost director al Teatrului Naţional V. Alecsandri din Iaşi. De 

numele lui se leagă organizarea (1934) Institutului de Filologie 

Română A. Philippide, al cărui director a fost, şi a Buletinului acestui 

institut (1934-1948). Opera sa ştiinţifică însumează peste 500 de 

lucrări şi acoperă un larg câmp de cercetare din domeniul limbii 

române, al lingvisticii romanice şi al lingvisticii generale. 

 
NEGRI, Costache  145 de ani de la moarte 

om politic și scriitor (n. 14 mai 1812, Ias i – m. 28 
sept. 1876, Tg. Ocna, judet ul Baca u) 

Militant paşoptist, fruntaş al luptei pentru Unirea din 

1859 şi pentru reforme democratice, diplomat de înaltă 

valoare, luptător pentru neatârnare şi progres, literat, 

Costache Negri a fost unul din cei mai nobili bărbaţi ai românilor, 

cum l-a definit Mihai Eminescu. Prin întreaga sa activitate, a adus o 

contribuţie fundamentală în perioada de început a procesului de 

constituire a României moderne, independente şi suverane. A par-

ticipat, alături de V. Alecsandri, la evenimentele epocale din istoria 

noastră naţională: Revoluţia de la 1848 din Moldova, Unirea 

Principatelor Române, împroprietărirea ţăranilor şi multe altele. 

Opera literară, deşi restrânsă, se înscrie în mişcarea de la Dacia 

literară. Ca scriitor, a creat poezii, fabule, lucrări şi proză şi note de 
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călătorie. Postum, au apărut volumele: Versuri, proză, scrisori 

(1909), Scrieri, vol. I-II (1966), Scrieri social-politice (1978). 

 
IONESCU, Iulian  25 de ani de la moarte 

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

Cadru didactic al învăţământului tehnic superior 

ieşean timp de peste trei decenii şi un apreciat 

cercetător. A funcţionat la Facultatea de Hidrotehnică 

din cadrul Institutului Politehnic Gh. Asachi Iaşi, din 

1965 până la sfârşitul vieţii. Este autorul cursului de Porturi (1979). 

A elaborat, singur sau în colaborare, peste 70 de lucrări ştiinţifice. 
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OCTOMBRIE 
 
 
GHEORGHIȚĂ, Ilie  45 de ani de la moarte 

teolog, profesor (n. 17 iul. 1897, Pipirig, judet ul 
Neamt  – m. 3 oct. 1976, Ias i) 

Distins pedagog, bun slujitor al bisericii şi patriot din 

prima jumătate a secolului XX, a desfăşurat o amplă 

activitate didactică la Ismail, Tg. Neamţ, Dorohoi şi, 

mai ales, la Seminarul Veniamin Costache din Iaşi. Pe 

lângă manuale necesare procesului de învăţământ, a publicat peste 60 

de articole teologice de morală şi comunicări în reviste de 

specialitate. 

 
LEON, Aurel  25 de ani de la moarte 

scriitor și ziarist (n. 13 sept. 1911, Cogeasca Veche-
Let cani, judet ul Ias i – m.3 oct. 1996, Ias i) 

Caracterizat drept „ultimul mohican al presei inter-

belice”, el a ajuns la vârsta de patriarh al literelor 

moldave. Despre el, scriitorul Mircea Radu Iacoban, 

nota: „Aurel Leon a reprezentat ultima trăsătură de 

unire între vechiul Iaşi cultural şi Iaşul de astăzi… Este singurul 

gazetar ieşean care a mânuit condeiul de-a lungul a trei regimuri, 

ştiind să rămână în lumea lui…”. În cei peste 60 de ani trăiţi în 

redacţiile ziarelor, a acumulat o experienţă deosebit de bogată, 

nescăpându-i nimic din secretele acestei meserii. Fire bonomă, a 

reuşit să se facă iubit de ieşeni pentru înţelepciunea lui, pentru 

subiectele interesante pe care le propuneau articolele lui din Opinia, 

Flacăra Iaşului, Monitorul de Iaşi. A făcut zeci de ani cronică de 

artă, cu îngăduinţă şi optimism. Opera lui literară cuprinde 11 

volume, din care 9 cărţi de memorialistică şi două romane. Volumele 

Umbre I-VI (1970-1991), evocă atmosfera şi personalităţile cultural-

artistice ale Iaşului de odinioară. 
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LEON, Nicolae  90 de ani de la moarte 

zoolog (n. 15 apr. 1862, S tefa nes ti, judet ul 
Botos ani – m. 4 oct. 1931, Bucures ti) 

Format sub influenţa curentului socialist din jurul 

revistei Contemporanul şi a ideilor biologiei moder-

ne, Nicolae Leon a fost unul dintre cei mai de seamă 

susţinători ai darvinismului în România. Reprezentant 

al perioadei de consolidare a biologiei româneşti, entomolog, 

descoperitor a numeroase structuri organice, Nicolae Leon este 

totodată autorul primelor cercetări asupra epidemiologiei malariei 

din România. Este considerat ca întemeietor al parazitologiei din ţara 

noastră şi fondator al primului laborator de parazitologie la Iaşi. A scris 

numeroase studii şi articole despre apariţia şi transformarea speciilor, 

despre ereditate, manifestându-se ca un militant democrat în viaţa 

socială. 

 
MACOVEI, George  25 de ani de la moarte 

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

Nume marcant al Teatrului Naţional V. Alecsandri din 

Iaşi. A iubit cu patimă şi a slujit cu dăruire scena 

ieşeană. A urmat pilda marilor săi înaintaşi, a actorilor 

din generaţia de aur a Iaşului, făcând legătura între 

trecutul şi prezentul teatrului ieşean. În perioada 1946-1989, a dat viaţă 

scenică mai multor sute de personaje din dramaturgia naţională şi 

universală, roluri din toate genurile: teatru de proză, revistă, operetă etc. 

În ultima parte a vieţii a lucrat ca actor, regizor şi director artistic la 

Teatrul Luceafărul din Iaşi. 

 
BARBERIS, Mansi  35 de ani de la moarte 

compozitoare (n. 12 mart. 1899, Ias i – m. 11 oct. 
1986, Bucures ti) 

A activat ca profesoară de canto la Conservatoarele din 

Iaşi şi Bucureşti, ca violonistă în Orchestra Simfonică 

Moldova din Iaşi, ca membră a Cvartetului Femina. A 
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compus un număr mare de lucrări simfonice şi vocal-simfonice, 

opere, lucrări concertante, muzică de cameră, muzică corală şi de 

teatru, şi un impunător număr de lieduri pe versurile poeţilor noştri 

clasici şi contemporani. 

 
KERNBACH, Mihail  45 de ani de la moarte 

medic (n. 3 mai 1895, Vidra, judet ul Vrancea – m. 
13 oct. 1976, Ias i) 

Distins reprezentant al medicinii româneşti, a influen-

ţat definitoriu evoluţia şi progresul medicinii legale 

din Iaşi, pe care a slujit-o timp de aproape un sfert de 

veac. A fost profesor la Facultăţile de Medicină din 

Cluj şi Iaşi. A elaborat peste 250 de lucrări ştiinţifice. A fost membru 

al Societăţii de medicină legală din Germania şi Franţa. 

 
ȚUGUI, Haralambie  25 de ani de la moarte 

poet (n. 10 febr. 1916, Dorohoi, judet ul Botos ani – 
m. 13 oct. 1996, Ias i) 

S-a înscris în literatura română contemporană drept o 

prezenţă activă, un slujitor credincios, constant, al 

versului de rezonanţă patriotică, al unui lirism cald cu 

o limpede finalitate afectivă. A debutat editorial cu volumul Liane 

crude (1935), urmat de încă 14 volume, realizate în peste 45 de ani 

de activitate literară. Ele exprimă o experienţă lirică proprie, 

evoluând de la imagismul decorativ şi muzicalitatea simbolistică din 

perioada începuturilor, la poezia tragismului, până la meditaţia gravă, 

cu profunde ecouri existenţiale specifice înaintării în vârstă. Volumul 

antologic Al soarelui şi-al umbrei (1980), cuprinde o selecţie din 

creaţia poetului dintre anii 1935 și 1979. 
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TRIANDAF, Alexandru  45 de ani de la moarte 

matematician (n. 17 dec. 1897, Ias i – m. 18 oct. 
1976, Ias i) 

Profesorul Alexandru Triandaf a fost un dascăl de 

mare prestigiu, un intelectual cu o vastă cultură şi 

experienţă la catedră. Cariera didactică a început-o în 

1922 şi, timp de aproape două decenii, a predat la 

diverse licee din Iaşi, până în 1955. Apoi a lucrat la Catedra de 

Algebră a Facultăţii de Matematică-Mecanică, până în 1968. A 

elaborat şi tipărit manuale şi culegeri de algebră, geometrie şi 

aritmetică pentru învăţământul liceal. 

 
MARCHIȘ, Olimpia  25 de ani de la moarte 

inginer textilist (n. 7 febr. 1931, Buza u – m. 18 oct. 
1996, Ias i) 

Fost cadru didactic din 1955 până în 1996, la Facultatea 

de Industrie Uşoară a Institutului Politehnic Gh. Asachi. 

Manualele şi cele 100 de lucrări ştiinţifice elaborate şi 

publicate au impus-o ca un profesor şi cercetător de 

seamă. A fost prodecan şi decan al Facultăţii de Textile-Pielărie din 

Iaşi şi a contribuit la dezvoltarea şi afirmarea învăţământului textil 

din ţara noastră. 
 

 
SADOVEANU, Mihail  60 de ani de la moarte 

scriitor (n. 5 nov. 1880, Pas cani, judet ul Ias i – m. 19 
oct. 1961, Bucures ti) 

Membru al Academiei Române. Supranumit Ceahlăul 

prozei româneşti, el provine din stirpea povestitorilor 

român, care sintetizează şi dezvoltă tradiţia înaintaşilor 

direcţi: Ion Neculce şi Ion Creangă. Opera sa, însu-

mând peste o sută de titluri, este o amplă monografie epică a 

poporului român, înţeles în permanenţele lui spirituale, în evoluţia sa 

istorică şi în relaţiile directe cu spaţiul geografic. A realizat schiţe, 

nuvele, povestiri, romane, poezii, pagini memorialistice, piese de 
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teatru, traduceri şi altele. Fundamental lirică şi tradiţională, literatura 

sadoveniană realizează o sinteză originală de atitudini romantice, 

realiste şi clasicizante, cu rădăcini în folclor, în cronici şi în cărţile 

populare. 

 
SOCOR, Emanoil  70 de ani de la moarte 

ziarist (n. 14 mart. 1881, Popes ti, judet ul Ias i – 
m. 20 oct. 1951, Bucures ti) 

S-a format ca publicist în presa democrată 

antifascistă. A fost membru al Cercului de studii 

sociale din Iaşi (1903). A avut strânse legături cu 

C. Dobrogeanu-Gherea şi a colaborat la ziarele timpului. Din 1924, 

Emanoil Socor a făcut parte din conducerea ziarelor Adevărul şi 

Dimineaţa, în care a dus o campanie susţinută împotriva cenzurii, a 

corupţiei din administraţie, a unor ideologi fascişti, a legionarilor şi a 

ziarelor reacţionare. A scos ziarele A.B.C. (1934) şi Zorile (1935), cu 

o orientare pronunţat antifascistă. Este tatăl compozitorului Matei 

Socor (1908-1980). 

 
NEAGOE, Ion  30 de ani de la moarte 

pictor (n. 8 iul. 1933, Curtea de Arges , jud. Arges  – 
m. 20 oct. 1991, Ias i) 

Argeşean de obârşie, dar integrat organic şi total 

spiritualităţii ieşene, el şi-a mărturisit ataşamentul faţă 

de Capitala Moldovei, contribuind prin activitatea 

didactică şi artistică, la ridicarea prestigiului şcolii 

ieşene de pictură. A lucrat, timp de trei decenii, la Facultatea de Arte 

plastice de la Academia de Arte George Enescu. Concomitent a 

desfăşurat o bogată activitate de creaţie, concretizată în peste 600 de 

lucrări, executate în ulei, tempera şi cărbune, din care 300 sunt 

portrete. 
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AGAPIE, Larisa  25 de ani de la moarte 

folcloristă (n. 27 mai 1944, Timis oara – m. 20 oct. 
1996, Ias i) 

Etnomuzicolog ieşean, reprezentant al noului val care 

s-a afirmat la Conservatorul G. Enescu după 1965, an 

care marchează venirea la Iaşi a profesorului bucureş-

tean Gh. Ciobanu. Ea s-a format la şcoala acestui 

mare muzicolog, reuşind, doar în parte, să continue ampla activitate a 

acestuia. A lăsat posterităţii o operă etnomuzicologică redusă sub 

aspect cantitativ, dar de certă originalitate şi valoare ştiinţifică. Dar, 

contribuţia sa majoră este volumul masiv de Folclor muzical 

românesc (1983), realizat în colaborare cu prof. Gh. Oprea de la 

Conservatorul de Muzică din Bucureşti. 

 
ERBICEANU, Constanța  60 de ani de la moarte 

muziciană (n. 11 nov. 1874, Ias i – m. 22 oct. 1961, 
Bucures ti) 

Distinsă cu titlul de Artistă Emerită, ea a fost fiica 

istoricului Constantin Erbiceanu (1838-1913), mem-

bru al Academiei Române. A fost profesoară la 

Catedra de Pian la Conservatorul de Muzică din 

Bucureşti şi şi-a adus contribuţia la făurirea şcolii pianistice româ-

neşti. A format numeroşi profesori care activează în învăţământul 

muzical de toate gradele, precum şi concertişti de prestigiul lui 

Valentin Gheorghiu, Silvia Şerbescu şi alţii. Concertele sale din ţară 

şi străinătate au rămas în memoria auditorilor ca veritabile 

evenimente artistice. 

 
CREȚEANU, Gheorghe  30 de ani de la moarte 

medic (n. 22 iul. 1922, Ias i – m. 26 oct. 1991, Ias i) 

În istoria Institutului de Medicină şi Farmacie din Iaşi, el 

şi-a înscris numele, printre cei ce au contribuit la 

dezvoltarea acestei instituţii. Timp de aproape 40 de ani, 

a pregătit numeroase cadre de medici şi cercetători. În 
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anul 1960, a înfiinţat Clinica a V-a Medicală la Spitalul C.F.R., pe care a 

condus-o timp îndelungat. Fecund cercetător în domeniul medicinii 

interne, al bolilor de nutriţie şi geriatriei, a publicat peste 300 de lucrări; 

a elaborat manuale şi monografii de specialitate. 

 
OPRIȘOR, Simion  30 de ani de la moarte 

inginer electrotehnic (n. 18 iun. 1903, Ocna Sibiului, 
judet ul Sibiu – m. 29 oct. 1991, Ias i) 

Specialist de valoare din prima generaţie de energe-

ticieni ai ţării, el şi-a închinat viaţa energeticii şi şcolii 

de energetică din Iaşi. A activat la Institutul Politehnic 

Gh. Asachi, din 1959 până în 1979. 

 
RALEA, Radu  55 de ani de la moarte 

chimist (n. 8 iun. 1908, Ba rlad, judet ul Vaslui – m. 30 
oct. 1966, Ias i) 

A funcţionat ca profesor la Universitatea Al. I. Cuza şi 

Institutul Politehnic Gh. Asachi din Iaşi. A amenajat, 

pentru prima oară la Iaşi, un laborator de lucru cu izo-

topi radioactivi. De asemenea, a organizat Laboratorul 

de Radiochimie de la Facultatea de Chimie. Împreună cu academi-

cianul Radu Cernătescu, a înfiinţat şcoala română de polarografie. A 

publicat peste 70 de lucrări ştiinţifice, din domeniul chimiei anorga-

nice, chimiei analitice şi al chimiei fizice. 
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NOIEMBRIE 
 

 
GRIGOROVICI, Alexandru  105 ani de la moarte 

pictor (n. 5 iul. 1892, Ias i – m. nov. 1916, 
Ca luga reni) 

Activitatea sa artistică, deşi scurtă ca durată, s-a impus 

prin portrete, studii de nud, peisaje şi naturi statice cu 

flori. Executate în ulei sau cretă, lucrările relevă un 

serios şi profund observator. Pictorul s-a sfârşit eroic în luptele de la 

Călugăreni, din 1916. 

 
ȚOPA, Sorana  35 de ani de la moarte 

actriță (n. 14 febr. 1898, Podu Turcului, judet ul 
Baca u – m. 1 nov. 1986, Bucures ti) 

Remarcată de Mihail Sadoveanu, încă din primul an de 

Conservator, a fost angajată ca stagiară a Teatrului 

Naţional din Iaşi (1918), unde s-a impus prin forţa 

dramatică, armonia şi profunzimea trăirii. Pe scena 

ieşeană i-a fost parteneră cunoscuta actriţă Agatha Bârsescu. Tot din 

perioada de la Iaşi datează prietenia actriţei cu George Enescu. După 

aproape un deceniu petrecut pe scena Naţionalului ieşean, în 1926 a 

plecat la Bucureşti, unde s-a impus printr-o creaţie de excepţie. 

Membră a Societăţii Scriitorilor Români, a scris versuri, eseuri, piese 

de teatru, fiind o prezenţă familiară în cercul Sburătorului condus de 

Eugen Lovinescu. 

 
POPA, George  20 de ani de la moarte 

artist liric (n. 23 apr. 1920, Art ar, judet ul Ialomit a – 
m. 2 nov. 2001, Ias i) 

Unul dintre soliştii de frunte ai Operei Române din Iaşi, 

la edificarea căreia a contribuit din plin. Artist de mare 

sensibilitate, înzestrat cu alese calităţi vocale şi scenice, 

basul George Popa a abordat un repertoriu vast şi 
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complex, onorat cu succes de-a lungul anilor. Din paleta creaţiilor 

sale, menţionăm doar: rolul titular din Boris Godunov de Modest 

Musorgski, rolul titular din Don Pasquale de Gaetano Donizetti, trei 

roluri – Dapertutto, Doctor Miracol şi Lindorf – din Povestirile lui 

Hoffmann de Jaques Offenbach. 

 
BÂRSAN, Angela  20 de ani de la moarte 

actriță (n. 21 febr. 1921, Ias i – m. 4 nov. 2001, Ias i) 

A slujit scena teatrului românesc, cu talent şi dăruire, 

timp de peste trei decenii. A evoluat la Teatrul Naţional 

din Iaşi între anii 1940-1971, cu o întrerupere de un 

deceniu (1950-1960), când a fost la Craiova. De-a 

lungul anilor s-a afirmat în roluri de dramă istorică şi în compoziţii 

pitoreşti. A abordat un repertoriu vast din dramaturgia autohtonă şi 

străină, clasică şi contemporană. 

 
PAPAFIL, Anne-Marie  55 de ani de la moarte 

chimistă (n. 19 apr. 1904, Ias i – m. 5 nov. 1966, 
Ias i) 

A fost profesor la Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, 

unde a desfăşurat o îndelungată şi bogată activitate 

didactică, pe parcursul a circa patru decenii. Activita-

tea sa ştiinţifică, concretizată în peste 50 de lucrări originale, articole 

şi note de popularizare, se referă la domenii variate ale chimiei. 

 
BUȚUREANU, Constantin V.  90 de ani de la moarte 

pedagog și publicist (n. 1870, Ba lus eni, judet ul 
Botos ani – m. 8 nov. 1931, Ias i) 

A fost institutor şi director al Şcolii V. Alecsandri din 

Iaşi, precum şi inspector şcolar pentru Moldova. A pu-

blicat lucrări de pedagogie şi antologii, dintre care se re-

marcă: Chestiuni de pedagogie ştiinţifică (1915) şi Crestomaţie peda-

gogică (1916). A tradus şi publicat pagini alese din operele unor cunos-

cuţi gânditori. A fost autor de manuale didactice mult apreciate în 
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epocă. Este tatăl cunoscutului chirurg ieşean Vladimir Buţureanu 

(1895-1979). 

 
LĂUDAT, Ion D.  25 de ani de la moarte 

filolog (n. 3 nov. 1909, Socu – Ba rba tes ti, judet ul Gorj 
– m. 8 nov. 1996, Ias i) 

Profesor de vocaţie, istoric literar şi publicist, el a 

onorat învăţământul şi ştiinţa ieşeană timp de aproape o 

jumătate de veac. A funcţionat la Facultatea de Filolo-

gie a Universităţii din Iaşi, ilustrând de la catedră peri-

oada veche a literaturii române. Activitatea ştiinţifică, însumând 

peste 400 de titluri, s-a concretizat în tipărirea de cursuri universitare, 

în elaborarea de monografii şi note referitoare la literatura română 

veche. 

 
BĂLAN, Nicolae P.  55 de ani de la moarte 

medic (n. 2 apr. 1886, Beres ti, judet ul Galat i – m. 9 
nov. 1966, Ias i) 

A desfăşurat, în învăţământul ieşean, o activitate 

didactică îndelungată, pe parcursul a peste o jumătate 

de secol. S-a distins şi în domeniul cercetării ştiinţi-

fice, precum şi ca experimentat clinician. A fost mem-

bru al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi, al Societăţii de 

Biologie, Psihiatrie şi Endocrinologie din Bucureşti, al Societăţii 

Germane de Patologie şi membru corespondent al Societăţii de 

Medicină Legală din Paris. 

 
CĂMĂRUȚ, Mihai  40 de ani de la moarte 

pictor (n. 8 nov. 1904, Liteni, judet ul Suceava – m. 10 
nov. 1981, Ias i) 

Figură prestigioasă a artei contemporane, el se înscrie 

ca unul din reprezentanţii străluciţi ai şcolii ieşene de 

pictură din perioada interbelică. S-a dedicat carierei 

didactice, slujind învăţământul secundar şi superior 

timp de patru decenii. Opera sa, desfăşurată aproape o jumătate de 
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veac, a cuprins peisaje naturale, citadine şi industriale, flori şi naturi 

statice, portrete şi compoziţii, în special cele cu scene de muncă sunt 

temele pe care artistul le-a abordat cu predilecţie. 

 
SEVASTOS, Romulus  95 de ani de la moarte 

geolog (n. 21 sept. 1867, Costines ti, judet ul 
Botos ani – m. 1926, Ias i) 

A fost preocupat de teme geologice de interes practic 

şi mai ales a studiat problema alimentării cu apă pota-

bilă a oraşului Iaşi. A funcţionat ca profesor la Catedra 

de Geologie de la Universitatea Al. I. Cuza (1891-1904) şi la Liceul 

Militar (1904-1926). Opera sa ştiinţifică cuprinde peste 40 de lucrări, 

care au fost publicate între anii 1901-1924, fiind rodul activităţii 

desfăşurate timp de peste un sfert de veac. Multe din datele şi 

concluziile sale de ordin stratigrafic, paleontologic şi geostructural 

şi-au păstrat valoarea până în zilele noastre. 

 
CÂRDEI, Filimon  50 de ani de la moarte 

zoolog (n. 6 aug. 1903, Bilca, judet ul Suceava – m. 
13 nov. 1971, Ias i) 

Între anii 1940-1971, a funcţionat ca profesor la 

Facultatea de Biologie-Geografie de la Universitatea 

din Iaşi. Activitatea sa ştiinţifică s-a materializat în 60 

de lucrări, în monografii şi cursuri, precum şi în peste 

30 de articole cu caracter tehnic şi de popularizare. S-a ocupat de mai 

multe domenii de Biologie animală. 

 
CĂLUGĂREANU, Gheorghe  45 de ani de la moarte 

matematician (n. 16 iul. 1902, Ias i – m. 15 nov. 
1976, Cluj-Napoca) 

Membru al Academiei Române. Profesor, timp de 

peste patru decenii, la Universitatea din Bucureşti şi 

Cluj-Napoca, a contribuit la consolidarea şcolii mate-

matice din ţara noastră. Opera ştiinţifică, concretizată în aproape 100 

de lucrări, s-a axat în special pe probleme cu caracter teoretic 
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fundamental din domeniul teoriei funcţiilor analitice, precum şi din 

topologie, geometrie diferenţială şi analiză matematică. 

 
CIUREA, Alexandru I.  25 de ani de la moarte 

teolog și profesor (n. 17 nov. 1912, Ra duca neni, 
judet ul Ias i – m. 16 nov. 1996, Bucures ti) 

A fost valoros cadru didactic al Facultăţii de Teolo-

gie Ortodoxă din Bucureşti şi un cercetător pasionat. 

A funcţionat la Institutul Teologic din Capitală din 

1948 şi până în 1977, la Catedra de Istoria Bisericii 

Române. Între 1971 şi 1978, a fost detaşat ca preot paroh pentru 

parohia comunităţii românilor ortodocşi din Stockholm, în Suedia. A 

publicat peste 60 de cărţi, broşuri, studii şi peste 250 de articole, 

însemnări, note, predici, meditaţii etc., în diferite reviste în ţară şi 

străinătate şi în multe limbi. 

 
PASCU, George  25 de ani de la moarte 

muzician (n. 14 ian. 1912, Ias i – m. 16 nov. 1996, 
Ias i) 

Muzicolog, profesor, dirijor, compozitor, animator al 

vieţii artistice, publicist, el a fost unul dintre cei mai 

activi, mai înzestraţi şi mai generoşi dintre slujitorii 

artelor sunetelor. A fost un martor profund implicat al culturii ieşene 

din veacul trecut, format şi legat de tot ce a însemnat viaţă spirituală. 

Între anii 1943-1977, a funcţionat ca profesor la Catedra de Istoria 

muzicii şi forme muzicale de la Conservatorul George Enescu din 

Iaşi. În sprijinul procesului de învăţământ a elaborat un curs de 

Istoria muzicii universale. S-a numărat printre muzicienii care au 

participat efectiv la reorganizarea şi conducerea instituţiilor muzicale 

din Iaşi. A fost director al Filarmonicii Moldova (1945-1947), dirijor 

al Orchestrei simfonice a Filarmonicii şi al corului Gavriil Musicescu 

(1953-1959). A colaborat la presa ieşeană cu comentarii ale 

manifestărilor artistice, concertelor simfonice, spectacolelor de 

operă, dar şi cu studii şi eseuri pe diferite teme muzicale. A publicat 

lucrări cu caracter monografic: Filarmonica de Stat „Moldova” Iaşi. 

1942-1957 (1957), 100 de ani de la înfiinţarea Conservatorului de 
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Muzică „George Enescu” din Iaşi (1964), Muzicienii Iaşului 

(1989, în colaborare cu Iosif Sava), Popasuri în istoria muzicii 

universale (1996, în colaborare cu Melania Boţocan). A susţinut 

audiţii muzicale şi concerte explicative, peste 45 de ani, la Biblioteca 

judeţeană Gh. Asachi. 

 
TROSC, Andrei  65 de ani de la moarte 

chirurg (n. 18 nov. 1883, Botos ani – m. 18 nov. 
1956, Ias i) 

Precursor şi organizator al chirurgiei infantile din Iaşi, 

el a fost una din figurile proeminente ale medicinii 

ieşene din perioada interbelică. A lucrat ca medic 

primar al Clinicii I Chirurgie de la Spitalul Sf. 

Spiridon, medic primar la Spitalul Caritatea şi medic şef al Secţiei 

de chirurgie infantilă şi ortopedie, de la acelaşi spital. În 

învăţământul medical ieşean a parcurs toate treptele didactice, până 

la cea de profesor. A publicat peste 200 de lucrări şi comunicări. 

 
IONAȘCU, Traian  40 de ani de la moarte 

jurist (n. 17 apr. 1897, Ias i – m. 19 nov. 1981, 
Bucures ti) 

Membru al Academiei Române şi al numeroase insti-

tuţii de ştiinţe juridice din străinătate. Personalitate 

marcantă a ştiinţei şi învăţământului universitar din 

România, el a desfăşurat o activitate prodigioasă în dreptul civil, în 

teoria statului şi dreptului, în dreptul internaţional privat şi în dreptul 

internaţional public, ca exponent de seamă al ştiinţei juridice româ-

neşti în ţară şi peste hotare. 
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MANTU, Lucia (Camelia NĂDEJDE)  50 de ani de la moarte 

scriitoare (n. 22 sept. 1888, Ias i – m. 21 nov. 
1971, Bucures ti) 

Fiică a publicistului şi profesorului Gh. Nădejde şi 

nepoată a lui Ioan şi a Sofiei Nădejde, Lucia Mantu 

descinde dintr-o familie de intelectuali care ne-au dat 

Contemporanul. Lucia Mantu a funcţionat ca profesoară de ştiinţe 

naturale la Liceul Oltea Doamna din Iaşi. Consacrarea sa literară s-a 

produs în paginile revistei Viaţa românească, unde a debutat în 

1921. A cultivat miniatura şi instantaneul, secvenţa sau fragmentul 

literar, lucrate cu migală şi ştiinţă a compunerii. Volumele sale 

Miniaturi (schiţe şi impresii, 1923), Umbre chinezeşti (1930) şi 

Instantanee (1945), excelează prin precizia notaţiei şi prin alegerea 

amănuntului semnificativ. Romanul Cucoana Olimpia (1924), este 

considerat ca cea mai valoroasă dintre scrierile sale. A tradus din 

literatura rusă. 

 
PETRESCU, Constantin C.  85 de ani de la moarte 

botanist (n. 7 mart. 1879, Ba rlad, judet ul Vaslui –  
m. 24 nov. 1936, S uletea, judet ul Vaslui) 

Profesor la Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, timp de 

un sfert de veac, el a contribuit la dezvoltarea învăţă-

mântului şi cercetării botanicii în ţara noastră. A studiat 

îndeosebi flora fanerogamă (micromicete) din Moldova şi Dobrogea. 

În lucrările sale a prezentat specii provenite din 257 localităţi din ţara 

noastră. A realizat un voluminos ierbar, care a rămas în posesia Insti-

tutului botanic din Iaşi, cu denumirea Ierbarul Prof. C.C. Petrescu 

(4850 coli, cuprinzând 1388 taxoni). A publicat 23 lucrări ştiinţifice, 

care sunt consacrate studiului Anofitelor, al Micromicetelor şi al 

asociaţiilor biologice dintre plante-gazdă şi ciupercile endofite. 
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POPOVICI, Constantin  65 de ani de la moarte 

matematician și astronom (n. 12 mart. 1878, Ias i 
– m. 26 nov. 1956, Bucures ti) 

Membru de onoare al Academiei Române. Profesor 

universitar la Iaşi şi Bucureşti. A făcut parte din gene-

raţia profesorilor care a început cercetarea matematică 

sistematică la Universitatea Al. I. Cuza. Constantin 

Popovici a contribuit la înfiinţarea Observatorului astronomic din Iaşi 

(1913), pe care l-a condus în perioada 1913-1938. Ulterior a fost direc-

tor al Observatorului astronomic din Bucureşti. A scris lucrări matema-

tice în domeniul ecuaţiilor funcţionale, ecuaţiilor integrale şi sistemelor 

de ecuaţii diferenţiale. A efectuat studii privind distribuţia pulberii 

cosmice în jurul unei stele, formarea cozilor la comete, vârsta sistemu-

lui solar, presiunea luminii în mecanica cerească. 

 
PETROVANU, Vasile  80 de ani de la moarte 

pedagog și publicist (n. 26 mai 1887, Trifes ti, 
judet ul Neamt  – m. 26 nov. 1941, Ias i) 

În cele trei decenii de activitate la Şcoala Normală V. 

Lupu din Iaşi, el a trăit viaţa şcolii, s-a preocupat 

continuu de metodele de educaţie, de formele de 

manifestare ale elevilor prin reviste, ca şi de 

administraţia şcolii. A avut o remarcabilă contribuţie la reapariţia 

Anuarului Şcolii Normale „V. Lupu”, începând din 1926. A fost 

unul dintre cei mai distinşi dascăli pe are i-a avut învăţământul 

secundar ieşean. 

 
POPOVICI, Gheorghe Gh.  50 de ani de la moarte 

medic (n. 13 febr. 1911, Ias i – m. 26 nov. 1971, Ias i) 

Reprezentant de prestigiu al medicinii ieşene, el a 

contribuit la dezvoltarea Farmacologiei de la Institutul 

de Medicină şi Farmacie, prin cercetări ale acţiunii 

unor chimioterapice şi antibiotice asupra organismului 

uman. Ca profesor, a modernizat şi restructurat învăţământul 
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farmaceutic. În 1964, sub redacţia sa, a apărut primul Curs de 

Farmacologie. A efectuat cercetări valoroase în probleme privind 

determinarea circulaţiei periferice în fenomenul de compensare la 

bolnavii cardiaci. Datorită competenţei sale, i s-au încredinţat spre 

verificare, înainte de utilizare, numeroase medicamente. 

 
CUZINSCHI, Verona  90 de ani de la moarte 

actriță (n. 11 nov. 1863, Zlatna, judet ul Alba –  
m. 28 nov. 1931, Ias i) 

„Interpretă etalon pentru stilul realist specific şcolii 

ieşene”, cum a fost caracterizată de G. Topîrceanu, 

Verona Cuzinschi a slujit scena Teatrului Naţional 

din Iaşi timp de aproape patru decenii, între anii 

1889-1926. Actriţă cu resurse interpretative de mare anvergură, ea a 

abordat un vast repertoriu, totdeauna cu prestanţă şi cu talent în 

zugrăvirea caracterelor. A jucat în comedii şi drame numeroase, în 

piese româneşti şi străine. A evoluat în compania unor mari actori, 

printre care: Grigore Manolescu, Aglae Pruteanu, Aristizza Romanescu, 

State Dragomir, Petre Sturdza şi alţii. 

 
BOUREANUL, Eugen  50 de ani de la moarte 

prozator (n. 18 febr. 1885, Tecuci, judet ul Galat i – 
m. 28 nov. 1971, Bucures ti) 

Prezent în viaţa culturală şi socială a Iaşului timp de 

aproape trei decenii, a activat ca profesor secundar, 

avocat şi ziarist. Majoritatea nuvelelor şi povestirilor 

sale îşi scot subiectele din istorie şi din mediul social. 

Dintre scrierile sale: O istorie din alte vremuri (1921), Comoara 

logofătului (1922), Sărmanii oameni! (1925), Povestiri de pe 

dealuri (1928), Povestiri de prin văi (1928), Omul fără noroc 

(1931), Hatmanul Tomşa (1968), Vijelia (1969). 
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DECEMBRIE 
 

 
BOTEZATU, Petre  40 de ani de la moarte 

filosof și logician (n. 27 febr. 1911, Dorohoi – m. 1 
dec. 1981, Ias i) 

Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Sociale 

şi Politice din România. Unul dintre prestigioşii 

cărturari şi profesori ai Universităţii din Iaşi, care a 

slujit aproape o jumătate de veac, şcoala şi ştiinţa românească. 

Reputat specialist în domeniul Logicii şi Filosofiei, a abordat 

următoarele problematici: Valoarea determinismului în fizica 

modernă; Elaborarea unui sistem de logică naturală; Sistema-

tizarea critică a modelelor silogisticii moderne; Investigaţii de 

logică inductivă şi probabilistică; Geneza filosofică a ideii de 

libertate morală; Contribuţii la interpretarea filosofiei kantiene. A 

fost membru fondator al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din 

România. A fost distins cu titlul de Profesor Universitar Emerit. 

 
PORCESCU, Scarlat  30 de ani de la moarte 

teolog și publicist (n. 10 dec. 1911, Moldoveni, 
judet ul Neamt  – m. 3 dec. 1991, Ias i) 

Preot de aleasă vocaţie, exemplu de conduită morală, 

profesor erudit, cercetător în istoria bisericii ortodoxe, 

el a fost un militant neobosit pentru păstrarea credinţei 

noastre strămoşeşti. Părintele Scarlat Porcescu a fost consilier cultu-

ral al Arhiepiscopiei Iaşilor, în care calitate a lucrat între anii 1952-

1969. Apoi a fost numit vicar administrativ al Mitropoliei, funcţie pe 

care a îndeplinit-o până la pensionarea sa (1977). De-a lungul anilor 

a publicat circa 200 de articole de istorie bisericească şi culturală. S-a 

ocupat de istoria mănăstirilor şi bisericilor moldovene, realizând 

studii şi monografii de certă valoare ştiinţifică. 
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CONSTANTINEANU, Ion C.  90 de ani de la moarte 

botanist (n. 13 aug. 1859, Simincea – Ca lines ti, 
judet ul Botos ani – m. 4 dec. 1931, Ias i) 

A făcut muncă de pionierat în organizarea învăţămân-

tului ieşean de fiziologie vegetală şi în cercetarea 

ştiinţifică în domeniul micologiei. Frate cu renumitul 

fiziolog Emanoil C. Teodorescu (1866-1949), Ion C. 

Constantineanu a făcut studii superioare la Universitatea din Iaşi, 

după care s-a specializat ca micolog în Germania, la Halle. Din 1912 

şi până în 1931, a funcţionat ca profesor universitar la Iaşi, desfăşu-

rând o vastă activitate didactică şi ştiinţifică. Aici a înfiinţat primul 

laborator de fiziologie vegetală. Opera sa ştiinţifică constă într-un 

studiu deosebit de atent şi de largă extindere asupra Uredinalelor din 

ţara noastră publicat în 1920: Uredinée de Roumanie. 

 
RAȘCU, Ion M.  50 de ani de la moarte 

poet (n. 31 mart. 1890, Ias i – m. 6 dec. 1971, 
Bucures ti) 

A făcut parte din falanga acelor poeţi de mare sensibi-

litate modernistă care l-au secondat pe Ovid Densuşianu, 

în opera de creare a unui drum nou-simbolist în literatura 

română din primele două decenii ale secolului trecut. A 

iniţiat şi condus revista Versuri şi proză (Iaşi, 1911-1916). Volumele 

de versuri publicate: Sub cupole de vis (1913), Oraşele dezamăgite 

(1914), La Lisieux cu Sfânta Tereza (1934), Renunţările luminoase 

(1939), îl definesc ca pe unul dintre simboliştii de seamă ai literaturii 

române. 

 
BALOGH, Bella  35 de ani de la moarte 

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

Toate marile succese pe tărâm coregrafic ale Operei 

Române din Iaşi sunt legate de numele lui, care a 

devenit maestru de balet din anul 1956, data înfiinţării 

acestei instituţii artistice. După închegarea trupei coregrafice, a 
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montat numeroase balete şi divertismente coregrafice din opere, 

culminând cu sărbătoarea triumfală din actul II din Aida, coregrafie 

în două variante şi Noaptea Valpurgiei din actul IV din Faust, în trei 

variante coregrafice, memorabile momente artistice, pe scena lirică 

ieşeană. A înfiinţat pe lângă Opera Română din Iaşi o şcoală de balet, 

unde s-au pregătit o serie de balerini. 

 
PÂNTEA, Constantin  30 de ani de la moarte 

agronom (n. 26 aug. 1900, Perebicovit i, judet ul 
Hotin – m. 8 dec. 1991, Ias i) 

Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole 

şi Silvice din România. Prin activitatea sa didactică şi 

ştiinţifică, a contribuit la întemeierea şi consolidarea 

învăţământului superior agronomic la Iaşi. A onorat Facultatea de 

Agronomie şi Institutul Agronomic Ion Ionescu de la Brad timp de 

peste patru decenii. A desfăşurat şi o rodnică activitate ştiinţifică, 

concretizată în peste 100 de lucrări, în care a abordat teme din 

domeniul chimiei agricole, al biochimiei, industriilor agricole, 

istoriei învăţământului agronomic etc. 
 
CHIRIȚESCU, Gheorghe  35 de ani de la moarte 

jurist și publicist (n. 13 mart. 1897, Tg. Frumos, 
judet ul Ias i – m. 10 dec. 1986, Galat i) 

A fost o figură proeminentă a Iaşului cultural din 

perioada interbelică. A profesat avocatura timp de peste 

25 de ani. Concomitent, a desfăşurat o intensă şi înde-

lungată activitate publicistică în presa ieşeană. Pe linie 

culturală, a contribuit la înfiinţarea Căminului cultural Dor de 

lumină (1923) din Bălţaţi, satul copilăriei sale. La Iaşi a colaborat cu 

C.N. Ifrim la fondarea Ateneului Cultural Tătăraşi. 
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GHEORGHIU, Miluță  50 de ani de la moarte 

actor (n. 12 oct. 1897, Ias i – m. 10 dec. 1971, Ias i) 

Crescut la şcoala Teatrului Naţional din Iaşi, a fost şi a 

rămas toată viaţa credincios acestui lăcaş de artă 

românească, slujind aproape o jumătate de veac dra-

maturgia naţională, interpretând peste 400 de roluri. A 

întruchipat cu originalitate neuitatele Chiriţe ale lui Vasile 

Alecsandri în peste 1500 de spectacole. A desfăşurat o activitate 

prodigioasă, ca interpret şi în alte piese româneşti şi străine, clasice şi 

contemporane. Iubit şi admirat, a rămas în memoria colectivă prin 

verva lui unică, prin strălucitele replici şi apariţii publice. A fost 

distins cu titlul de Artist al Poporului. 

 
PARTENI, Cezar Antoni  65 de ani de la moarte 

inginer electrotehnic (n. 23 iun. 1900, Ias i – m. 12 
dec. 1956, Bucures ti) 

Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din 

România. A contribuit la consolidarea învăţământului 

electrotehnic superior din Moldova şi la organizarea 

Facultăţii de Electrotehnică ieşene. A fost profesor şi rector al 

Politehnicii Gh. Asachi din Iaşi. A publicat peste 50 de lucrări 

ştiinţifice în domeniul comutaţiei la maşinile de curent, al reţelelor şi 

sistemelor electrice etc. 
 

 
PRUTEANU, Paul  55 de ani de la moarte 

profesor (n. 15 ian. 1908, Fa lciu, judet ul Vaslui – m. 
12 dec. 1966, Ias i) 

Desfăşurând o intensă şi multilaterală activitate de 

dascăl, cercetător, organizator şi publicist, el şi-a 

înscris numele printre figurile de seamă ale învăţă-

mântului şi ştiinţei medicale din ţara noastră. Începând din 1952 a 

fost profesor la Catedra de Medicină socială a Institutului de 

Medicină şi Farmacie din Iaşi, unde a lucrat până la sfârşitul vieţii. S-a 

impus prin elaborarea şi colaborarea la numeroase tratate şi manuale de 
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medicină socială, caiete de lucrări practice pentru studenţi, ghiduri 

metodologice pentru protecţia sănătăţii şi prin cele 140 de lucrări 

ştiinţifice publicate. 

 
PIPERNEA, Nicolae  25 de ani de la moarte 

zootehnist (n. 28 apr. 1929, Fa nta nele, judet ul 
Sibiu – m. 12 dec. 1996, Ias i) 

Nume de prestigiu în domeniul Ştiinţelor zootehnice, 

profesor şi cercetător. A funcţionat la Facultatea de 

Zootehnie a Institutului Agronomic Ion Ionescu de la 

Brad, în perioada 1958-1992. Activitatea sa ştiinţifică 

a fost concretizată în peste 80 de lucrări şi peste 30 de referate 

tehnice pentru contractele de cercetare. În 1990 a susţinut activ 

înfiinţarea Societăţii Române de Zootehnie, fiind ales vicepreşedinte. 

Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din 

România. 

 
CONTA-KERNBACH, Ana  100 de ani de la moarte 

pedagog (n. 5 nov. 1865, Ta rgu Neamt  – m. 13 dec. 
1921, Ias i) 

Sora filosofului Vasile Conta (1845-1882) şi soţia 

poetului Gheorghe din Moldova (Kernbach) (1864-

1909), ea a fost profesoară la Şcoala Normală de 

învăţătoare „Mihail Sturdza” din Iaşi, timp de peste 

două decenii. Opera sa se grupează în două direcţii: lucrări de 

pedagogie şi scrieri beletristice. Opera pedagogică este alcătuită din 

manuale didactice, lucrări de didactică şi metodică, studii şi 

comunicări ştiinţifice. A lăsat şi unele scrieri cu caracter beletristic-

documentar: Biografia lui Vasile Conta (1916), Pulbere (cugetări), 

Clipe (1897), poezii şi un volum de proză Boabe de mărgean (1922). 
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COMICESCU, Gheorghe  50 de ani de la moarte 

psiholog și pedagog (n. 19 apr. 1892, Ceplenit a, 
judet ul Ias i – m. 13 dec. 1971, Bucures ti) 

Doctor în Psihologie şi Pedagogie, a fost adept şi 

continuator al lui Vladimir Ghidionescu (1878-

1948), primul reprezentant de seamă al pedagogiei 

experimentale din ţara noastră. A publicat numeroase studii şi 

articole referitoare la problemele curente ale psihologiei şi 

pedagogiei româneşti. 

 
BĂRBAT, Alexandru  30 de ani de la moarte 

sociolog și statistician (n. 7 febr. 1905, Ucea, judet ul 
Bras ov – m. 14 dec. 1991, Ias i) 

Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Sociale 

şi Politice din România. Este considerat ctitorul şcolii 

ieşene de statistică şi unul din marii dascăli ai 

Universităţii Al. I. Cuza. În 1964, după înfiinţarea 

Facultăţii de Economie în cadrul Universităţii, el este invitat să 

predea cursul de Statistică. Contribuţiile sale ştiinţifice sunt orientate 

mai ales spre reevaluarea unor concepte şi metode ale statisticii 

sociale, prin studii originale de mare profunzime. Printre scrierile 

sale, se remarcă lucrarea Teoria statisticii sociale (1972). 

 
TODOSIA, Mihai  25 de ani de la moarte 

economist (n. 20 nov. 1927, Timis es ti, judet ul 
Neamt  – m. 14 dec. 1996, Ias i) 

Distins profesor şi pasionat cercetător al economiei 

româneşti, el a fost o personalitate marcantă a vieţii 

sociale ieşene. A funcţionat la disciplinele Economie 

politică, Doctrine economice şi Economie mondială de la Catedra de 

Economie Politică a Universităţii Al. I. Cuza (1950-1990). A fost, 

timp de două legislaturi (1972-1976 şi 1976-1981) rector al 

Universităţii ieşene. A desfăşurat şi o susţinută muncă ştiinţifică 

concretizată în peste 70 de articole şi studii consacrate gândirii 
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economice româneşti, doctrinelor economice contemporane, 

relaţiilor economice internaţionale. 

 
IONESCU DE LA BRAD, Ion  130 de ani de la moarte 

agronom, economist și statistician (n. 24 iun. 
1818, Roman, judet ul Neamt  – m. 16 dec. 1891, 

Brad, judet ul Baca u) 

Membru de onoare al Academiei Române. Întemeie-

tor al ştiinţelor agricole din România, luptător neobo-

sit şi consecvent pentru ridicarea socială şi economică 

a ţărănimii, apărător al intereselor civice, el a lăsat posterităţii 

imaginea omului care s-a dedicat cu toată pasiunea traducerii în viaţă 

a convingerilor sale sociale. A pus bazele primelor cursuri de 

agronomie la Academia Mihăileană (1842). A înfiinţat şi condus 

Jurnalul de agricultură (1857-1859). Devenind sfetnic al 

domnitorului Al. I. Cuza, Ion Ionescu de la Brad a fost numit 

inspector general de agricultură (1864), însărcinat cu controlul 

aplicării Legii Rurale. Până în 1869, cât a ocupat această funcţie, el a 

desfăşurat o vastă şi multilaterală activitate de agronom, economist, 

statistician, profesor şi publicist. A publicat monografiile: Agri-

cultura Judeţului Dorohoi (1866), Agricultura judeţului Mehedinţi 

(1868) şi Agricultura judeţului Putna (1869), lucrări de mari 

proporţii, care constituie şi primele studii de cercetare sociologică. A 

mai publicat Manualul de agricultură (1870), primul de acest fel de 

la noi. Rămâne în istorie prin utilizarea cercetărilor sale în 

organizarea noii orientări tehnice în agricultura ţării. 

 
COSTIN, Miron  330 de ani de la moarte 

cronicar (n. 30 mart. 1633, Ias i – m. 18 dec. 
1691, Roman, judet ul Neamt ) 

Continuator direct al cronicarului Grigore Ureche 

(1595-1647) în istoriografia şi în literatura română, 

Miron Costin este autorul Letopiseţului ţării Moldovei 

de la Aron Vodă încoace (1675), povestind 

evenimentele din istoria Moldovei dintre 1595 şi 1661, îndeosebi 

domnia lui Vasile Lupu. Lucrarea, care e cea mai importantă caracter 
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memorialistic, fiind martor şi uneori chiar participant la evenimentele 

povestite, ceea ce face ca opera sa să constituie un document de epocă. 

A mai scris Viaţa lumii (1671-1673), poem filosofic, De neamul 

moldovenilor (1686-1691), lucrare despre originea romană a poporului 

român, şi câteva opere de prezentare a ţărilor româneşti peste hotare, în 

limba polonă: Cronica ţărilor Moldovei şi Munteniei (1677), Istorie în 

versuri polone despre Moldova şi ţara Românească (1684), Cronica 

Polonă (1684). Letopiseţul ţării Moldovei a servit ca izvor de inspiraţie 

lui Mihail Sadoveanu pentru romanul Neamul Şoimăreştilor. 

 
COSTACHE, Veniamin  175 de ani de la moarte 

cărturar și mitropolit (n. 20 dec. 1768, Ros ies ti, 
judet ul Vaslui – m. 18 dec. 1846, Slatina, judet ul 

Suceava) 

Reprezentant de seamă al epocii luminilor în cultura 

românească, el a jucat un rol important în politica şi 

cultura ţării, strălucind îndeosebi ca întemeietor al 

învăţământului în limba română în Moldova, ca traducător de cărţi de 

etică şi filosofie, ca sprijinitor al tiparului, al teatrului, al ideilor de 

eliberare naţională şi al apărării drepturilor ţării în administrarea 

averilor mănăstireşti. A fost mitropolit al Moldovei aproape patru 

decenii, între 1803 şi 1842. De numele lui este legată înfiinţarea celei 

mai vechi şcoli naţionale în Moldova, Seminarul de la Socola din Iaşi 

(1803). De asemenea, în vremea mitropolitului Veniamin Costache a 

luat fiinţă, în 1828, Şcoala Vasiliană de la Trei Ierarhi în limba 

română. A tradus şi a tipărit peste 20 de lucrări dogmatice, tipiconale 

şi de istorie bisericească, în ale căror prefeţe-pastorale a combătut 

ignoranţa, luxul, superstiţiile. A scris şi versuri elegiace, puse mai 

târziu pe muzică. Mitropolitul Veniamin Costache s-a servit 

exemplar de funcţia pe care a avut-o, de influenţa imensă exercitată 

atunci de această formă a conştiinţei sociale pentru a promova 

boierimii şi maselor ideile luministe. 
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BOTEZ, Constantin I.  85 de ani de la moarte 

critic literar, filolog (n. 1880, Ias i – m. 1936, 
Ias i) 

Se numără printre fondatorii revistei Viaţa 

Românească (1906) din Iaşi, alături de C. Stere, G. 

Ibrăileanu şi Mihai Carp. A funcţionat în învăţă-

mântul secundar la Tecuci şi Bârlad şi mai ales, la 

Liceul Naţional, unde l-a avut elev pe Mihail Sadoveanu. În sprijinul 

procesului didactic, a editat valoroase manuale de literatură română. 

Opera de căpetenie a lui C.I. Botez este ediţia critică a Poeziilor lui 

Mihai Eminescu, la care a lucrat patru ani. 

 
PANȚIRU, Grigore  40 de ani de la moarte 

teolog, muzicolog-bizantinolog (n. 10 ian. 1905, 
Tamas , judet ul Baca u – m. 18 dec. 1981, Bucures ti) 

Pasionat cercetător al muzicii psaltice româneşti 

medievale, el a desfăşurat o îndelungată activitate de 

preot şi profesor la Gimnaziul Ştefan cel Mare, Semi-

narul teologic Veniamin Costache şi Seminarul Peda-

gogic Universitar. Activitatea sa de cercetare a fost bogată şi variată, 

contribuind la o mai bună cunoaştere a trecutului muzical românesc 

prin abordarea tuturor epocilor notaţiei bizantine. 

 
POPESCU, Ionela  35 de ani de la moarte 

chimistă (n. 19 aug. 1924, Plopeni – Salcea, judet ul 
Suceava – m. 19 dec. 1986, Ias i) 

Cercetător în domeniul biochimiei şi profesor în 

învăţământul superior ieşean timp de peste trei 

decenii. A funcţionat la Catedra de Chimie a 

Institutului Agronomic Ion Ionescu de la Brad, din 

1948 şi până în 1984. A redactat, singură sau în colaborare, un număr 

de 6 cursuri universitare de Chimie şi biochimie vegetală şi un 

îndreptar pentru lucrări de laborator. A publicat peste 80 de lucrări 

ştiinţifice în domeniile Pedologiei, Biochimie şi Fiziologie vegetală. 
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VANCEA, Petre  35 de ani de la moarte 

medic (n. 27 iun. 1902, Rudari, judet ul Dolj – m. 20 
dec. 1986, Bucures ti) 

Membru corespondent al Academiei Române şi mem-

bru titular al Academiei de Ştiinţe din România. 

Despre el, acad. Nicolae Cajal, scria în 1972: 

„Doctorul Petre Vancea a fost şi este, pe drept 

cuvânt, considerat creatorul şcolii moderne de oftalmologie ieşeană, 

căci, în cei 22 de ani în care a condus şi înălţat această importantă 

disciplină în Facultatea ieşeană, a format un mare număr de elevi – 

dintre care mulţi elevi străluciţi, specialişti care, răspândiţi în 

întreaga ţară, poartă cu cinste numele de elev al lui Petre Vancea.” 

Perioada ieşeană a acad. Petre Vancea, cu toate greutăţile ei, a fost 

una bogată în realizări didactice şi ştiinţifice, fiind considerat 

fondatorul învăţământului şi cercetării oftalmologice moderne din 

Iaşi. În 1963 s-a transferat la Institutul de Medicină şi Farmacie din 

Bucureşti. Opera sa ştiinţifică, concretizată în peste 700 de lucrări, 

studii, articole, comunicări, a cuprins o arie largă din domeniul 

Oftalmologiei. De asemenea, a lăsat literaturii câteva volume 

memorialistice. 

 
TEODOREANU, Sofia  70 de ani de la moarte 

pianistă și profesoară (n. 12 oct. 1871, Ismail-
Ucraina – m. 21 dec. 1951, Bucures ti) 

A fost una dintre figurile proeminente ale vieţii muzi-

cale ieşene din trecut, una dintre cele mai bune profe-

soare de Teorie şi Solfegiu ce au avut-o Academiile de 

Muzică din ţara noastră. Fiica muzicianului Gavriil 

Musicescu (1846-1903) şi mama scriitorului Ionel Teodoreanu 

(1897-1954), ea a activat la Conservatorul ieşean, timp de aproape 

patru decenii, între 1901 şi 1937. Printre studenţii ei, care s-au 

afirmat pe plan artistic cităm: Al. Zirra, Mihail Jora, Constantin 

Baciu, Mihail Gr. Posluşnicu, D.D. Botez, Mansi Barberis, Rodica 

Şuţu, Teodor Lupu şi alţii. A organizat şi condus ansamblul coral al 

Conservatorului, a îmbunătăţit repertoriul coral, armonizând mai 

multe cântece pentru trei voci egale. 
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MIHĂILESCU-CRAIU, Victor  40 de ani de la moarte 

pictor (n. 1 ian. 1908, Belces ti, judet ul Ias i – m. 23 
dec. 1981, Ias i) 

Rapsod al meleagurilor moldovene, poet al toamnelor 

şi al iernilor, al florilor şi al omeniei, el se numără 

printre cele mai prestigioase personalităţi ale şcolii 

ieşene de pictură. Peisagist prin excelenţă, uleiurile, 

guaşele şi acuarelele sale oglindesc mediul înconjurător, frumuseţile 

naturii, aspecte vechi şi noi din Iaşi: Peisaj de toamnă; În amurg; 

Iarna pe uliţă; Iarna la Ţicău; Biserica Trei Ierarhi; Palatul 

Culturii; Din vechiul Iaşi; Pe Sărărie; Iaşul nou; Flori de toamnă; 

Ulcele cu trandafiri etc. 

 
BOUȘCĂ, Eugen Ștefan  30 de ani de la moarte 

pictor (n. 14 oct. 1914, la Ias i – m. 23 dec. 1991, Ias i) 

Este unul dintre marile nume ale artei plastice româ-

neşti. Într-o activitate creatoare de peste o jumătate de 

veac, artistul a realizat peste 4.000 de lucrări, în tehnici 

diferite: ulei, acuarelă, desen colorat, grafică. Compo-

ziţii şi portrete, peisaje şi scene de interior, în toate se simte vibraţia 

unei sensibilităţi de excepţie. Un suflu eroic, de epopee, străbate de 

la un capăt la altul creaţia artistului. El evocă trecutul istoric al 

neamului, cu vestigiile, monumentele şi figurile lui glorioase. O 

menţiune aparte merită seria autoportretelor. O ilustraţie deosebită a 

poemului eminescian Luceafărul a fost publicată la Editura Junimea 

în 1984. 

 
ZANOSCHI, Valeriu  25 de ani de la moarte 

botanist (n. 2 ian. 1934, Valea Lunga  – Vinderei, 
judet ul Vaslui – m. 24 dec. 1996, Ias i) 

Dascăl de înaltă ţinută academică, remarcabil om de 

ştiinţă, el a slujit învăţământul superior şi cercetarea 

botanică ieşeană timp de aproape patru decenii, la 
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Catedra de Botanică a Institutului Agronomic Ion Ionescu de la Brad 

din Iaşi. A publicat, singur sau în colaborare, 7 manuale şi cursuri de 

botanică, ecologie şi citologie. Majoritatea studiilor şi articolelor 

publicate se referă la flora şi vegetaţia din diverse regiuni ale ţării. 

Cele peste 100 de articole, studii, sinteze, monografii dovedesc 

remarcabila sa contribuţie la dezvoltarea biologiei româneşti. 

 
ANDRIESCU, Cornelia  30 de ani de la moarte 

filolog (n. 21 dec. 1927, Ilis es ti, judet ul Suceava –  
m. 25 dec. 1991, Ias i) 

Membră a Societăţii de Ştiinţe Filologice din România. 

A profesat la Facultatea de Filologie a Universităţii Al. 

I. Cuza, la Catedra de Literatura română şi comparată, 

şi la Catedra de Limbi germanice (1950-1990). De-a 

lungul anilor, activitatea sa ştiinţifică a fost consacrată, în mare 

măsură, în direcţia cercetării traducerilor în şi din limba germană cât 

şi asupra unor probleme cu caracter metodologic pe care le ridică arta 

traducerii. De asemenea, a publicat o serie de studii, articole şi recenzii 

asupra unor mari scriitori din secolul al XIX-lea şi al XX-lea. 

 
OSTAP, Melania  35 de ani de la moarte 

muzeograf (n. 27 dec. 1927, Ha rtop, jud. Suceava –  
m. 25 dec. 1986, Ias i) 

Muzeograf cu temeinică pregătire şi experienţă bogată de 

peste 25 de ani în domeniu, recunoscută printre etnografii 

de seamă ai Moldovei. Din 1959 a activat la Muzeul 

Etnografic al Moldovei până la pensionare, ataşându-se 

de această instituţie, pe care a slujit-o cu devotament şi competenţă. 

A făcut cercetări etnografice în zonele Moldovei, cu firească 

dragoste faţă de Fălticeni. Lucrarea la care a ţinut cel mai mult şi 

care a rămas în manuscris este Zona etnografică Fălticeni. I s-a 

tipărit volumul Contribuţii la cunoaşterea artei populare din jud. 

Vaslui în 1977. A mai publicat încă 30 de lucrări ştiinţifice în 

domeniul Etnografic. 

 

  



 180 

CUCIUREANU, Ștefan  35 de ani de la moarte 

filolog (n. 20 iun. 1911, Hurjuieni-Ga la nes ti, judet ul 
Suceava – m. 30 dec. 1986, Ias i) 

Om de vastă cultură, cercetător de prestigiu şi, mai 

ales, dascăl de aleasă vocaţie, el a slujit învăţământul 

superior ieşean timp de peste trei decenii (1945-1976). 

A funcţionat la Facultatea de litere a Universităţii Al. I. 

Cuza, la Catedra de Limba şi literatura italiană. A fost şeful Catedrei 

de Romanistică şi limbi clasice între anii 1967-1976. Prin întreaga sa 

activitate didactică, a reuşit să formeze o adevărată şcoală de 

romanistică şi italienistică la Iaşi, impunându-se ca o mare autoritate 

în specialitatea lui. A publicat numeroase cărţi, studii, articole, comu-

nicări şi traduceri. În perioada de tinereţe i-au apărut două volume de 

poezii: Poem dacic (1939) şi Vouă şi mie duhovnicie (1940). 

 
HEROVANU, Eugen  65 de ani de la moarte 

jurist și scriitor (n. 13 sept. 1874, Piatra Neamt  –  
m. 31 dec. 1956, Bucures ti) 

Eugen Herovanu este strâns legat de oraşul Iaşi prin cei 

40 de ani petrecuţi aici, ca avocat, profesor şi primar. A 

fost o figură reprezentativă a ştiinţei dreptului 

românesc şi un prozator apreciat în epocă. A fost primar al Iaşului, 

deputat, avocat şi profesor la Facultatea de Drept de la Universitatea 

Al. I. Cuza. Dar a fost şi un sensibil poet şi un prozator preţuit. Dintre 

scrierile sale, în volumul Oraşul amintirilor (1935) face evocări 

duioase şi documentate ale Iaşului de altădată. 
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ANIVERSĂRI 
 

 

230 de ani de la naștere 

Sturdza, Alexandru (1791-1854), cărturar şi diplomat / p. 77 

 

220 de ani de la naștere 

Drăghici, Manolachi (1801-1886), cronicar / p. 81 

 

215 ani de la naștere 

Donici, Alecu (1806-1865), fabulist / p. 13 

Vârnav, Constantin (1806-1877), medic / p. 60 

 

210 ani de la naștere 

Hrisoverghi, Alexandru (1811-1837), poet / p. 25 

Scriban, Filaret (1811-1873), profesor şi scriitor / p. 5 

 

205 ani de la naștere 

Fătu, Anastasie (1816-1886), medic şi naturalist / p. 9 

Panaiteanu-Bardasare, Gheorghe (1816-1900), pictor şi grafician / p. 36 

Ralet, Dimitrie (1816-1858), scriitor şi o politic / p. 5 

Russ, Ludovic senior (1816-1888), chirurg / p. 59 

Suceveanu, Dimitrie (1816-1898), compozitor şi psalt / p. 6 

 

200 de ani de la naștere 

Alecsandri, Vasile (1821-1890), scriitor / p. 55 

Luchian, Nicolae (1821-1893), actor / p. 6 

 

195 de ani de la naștere 

Alecsandri, Iancu (1826-1884), scriitor / p. 85 

Mezzetti, Pietro (1826-1894), compozitor / p. 41 

 

190 de ani de la naștere 

Burada, Gheorghe (1831-1870), dirijor şi compozitor / p. 57 

Cobălcescu, Grigore (1831-1892), geolog şi paleontolog / p. 79 

Galino, Mihail (1831-1897), actor / p. 7 
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185 de ani de la naștere 

Ianov, Ioan (1836-1903), scriitor / p. 49 

Scheletti, Gheorghe (1836-1887), compozitor / p. 38 

 

180 de ani de la naștere 

Burada, Mihai (1841-1918), medic şi compozitor / p. 27 

Caragiani, Ioan (1841-1921), filolog şi folclorist / p. 18 

Caudella, Eduard (1841-1924), compozitor şi violonist / p. 42 

Poni, Petru (1841-1925), chimist şi mineralog / p. 11 

 

170 de ani de la naștere 

Cugler-Poni, Matilda (1851-1931), poetă / p. 32 

Haret, Spiru (1851-1912), pedagog şi matematician / p. 19 

 

165 de ani de la naștere 

Missir, Petru Th. (1856-1929), jurist şi publicist / p. 69 

Nădejde, Sofia (1856-1946), scriitoare / p. 66 

Speranţia, Theodor D. (1856-1929), scriitor şi folclorist / p. 38 

 

160 de ani de la naștere 

Bârsescu, Agatha (1861-1939), actriţă / p. 64 

Gotcu, Ioan (1861-1937), preot şi profesor / p. 16 

Gruber, Eduard (1861-1896), psiholog / p. 32 

Mille, Constantin (1861-1927), publicist şi scriitor / p. 84 

Pastia, Ioan D. (1861-1877), erou al războiului pentru Independenţă / p. 7 

Stupcanu, Theodor V. (1861-1936), preot şi compozitor / p. 27 

 

155 de ani de la naștere 

Antonescu, Teohari (1866-1910), istoric şi arheolog / p. 62 

Grigoriu, Constantin (1866-1914), cântăreţ şi animator muzical / p. 39 

Popovici, Alexandru (1866-1941), botanist / p. 73 

Pruteanu, Aglae (1866-1941), actriţă / p. 71 

 

150 de ani de la naștere 

Atanasiu, Alexandru D. (1871-1943), publicist, pictor, profesor / p. 47 

Bacaloglu, Constantin (1871-1942), medic / p. 74 

Brăescu, Gheorghe (1871-1949), scriitor / p. 15 

Ibrăileanu, Garabet (1871-1936), critic şi istoric literar / p. 43 
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Pallady, Theodor (1871-1956), pictor / p. 36 

Teodoreanu, Sofia (1871-1951), profesoară şi pianistă / p. 70 

 

145 de ani de la naștere 

Bude, Valentin (1876-1933), epigramist şi profesor / p. 70 

Cădere, Dimitrie Gheorghe (1876-1941), mineralog / p. 68 

Codreanu, Mihai (1876-1957), scriitor / p. 56 

Costăchescu, Neculai (1876-1939), chimist / p. 21 

Florov, Nicolae (1876-1948), pedolog / p. 84 

Mârzescu, George G. (1876-1926), jurist şi om politic / p. 51 

Negruzzi, Ella (1876-1948), avocat / p. 65 

Tafrali, Oreste (1876-1937), istoric / p. 75 

Teodorescu, Teodor (1876-1920), compozitor / p. 22 

Vasiliu-Tătăruși, Alexandru (1876-1945), folclorist / p. 12 

 

140 de ani de la naștere 

Beldiceanu, Nicolae N. (1881-1923), prozator / p. 40 

Bratu, Gheorghe (1881-1941), matematician şi astronom / p. 23 

Ghyka, Matila C. (1881-1965), matematician şi estetician / p. 65 

Jacotă, Mihai (1881-1945), profesor şi publicist / p. 78 

Minea, Ilie (1881-1943), istoric / p. 53 

Ropală-Cicherschi, Maria (1881-1973), medic legist / p. 83 

Socor, Emanoil (1881-1951), ziarist / p. 28 

 

135 de ani de la naștere 

Bălan, Nicolae P. (1886-1966), medic / p. 32 

David, Mihai (1886-1954), geograf / p. 41 

Dimitrescu, Ştefan (1886-1933), pictor şi desenator / p. 13 

Negoiţă, Ioan (1886-1941), preot şi profesor / p. 16 

Nubert, Ion Gr. (1886-1975), medic / p. 77 

Stroescu, Constantin (1886-1977), artist liric / p. 28 

Ştefănescu, Ion D. (1886-1981), istoric de artă / p. 51 

Tonitza, Nicolae N. (1886-1940), pictor şi grafician / p. 33 

Topîrceanu, George (1886-1937), poet / p. 30 

Ţupa, Alexandru (1886-1956), medic / p. 28 
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130 de ani de la naștere 

Alexa, Gheorghe V. (1891-1985), chimist / p. 73 

Andrei, Petre (1891-1940), sociolog, filosof, om politic / p. 50 

Drăghici, Romeo (1891-1983), om de cultură / p. 68 

Huidovici, Gheorghe (1891-1954), chimist / p. 61 

Iamandi, Victor (1891-1940), om politic / p. 20 

Motaş, Constantin (1891-1980), naturalist / p. 52 

Naum, Teodor A. (1891-1980), filolog şi traducător / p. 62 

Oescu, Constantin V. (1891-1973), biolog / p. 47 

 

125 de ani de la naștere 

Alexa, Ion V. (1896-1991), medic / p. 31 

Bărgăuanu, Gheorghe (1896-1964), poet şi avocat / p. 57 

Ciochină, Ioan (1896-1992), inginer chimist / p. 43 

Crăciun, Emil C. (1896-1976), medic şi antropolog / p. 42 

Davidoglu, Mărioara (1896-1987), actriţă / p. 58 

Gafiţanu, Dumitru (1896-1979), profesor / p. 71 

Hulubei, Horia (1896-1972), fizician / p. 75 

Mihail, Jean (1896-1963), regizor de film / p. 52 

Năstase, Gheorghe I. (1896-1985), geograf / p. 20 

Papp, Constantin (1896-1972), botanist / p. 9 

Ralea, Mihai (1896-1964), sociolog, psiholog şi om politic / p. 37 

Ramadan, Constantin (1896-1958), actor / p. 24 

Şuster, Petru (1896-1954), biolog / p. 40 

Văscăuţeanu, Theodor (1896-1933), geolog / p. 22 

 

120 de ani de la naștere 

Băileanu, Gheorghe (1901-1975), publicist şi istoric / p. 35 

Botez, Constantin I. (1901-1977), psiholog / p. 8 

Cornelson, Dumitru A. (1901-1962), medic / p. 72 

Garabet, Alexandru (1901-1977), muzician / p. 58 

Ionescu, Octavian (1901-1990), jurist / p. 49 

Isar, Eugen (1901-1983), compozitor şi muzicolog / p. 29 

Popa, Nicolae (1901-1962), pictor şi desenator / p. 24 

Scorpan, Grigore (1901-1953), filolog şi istoric literar / p. 31 
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115 ani de la naștere 

Agavriloaei, Gheorghe (1906-1981), profesor / p. 60 

Alupi, Călin (1906-1988), pictor / p. 54 

Atanasiu, Dimitrie (1906-1977), inginer constructor / p. 66 

Bălău, Ioan (1906-2001), pictor / p. 54 

Burduja, Constantin (1906-1983), botanist / p. 23 

Câmpan, Florica T. (1906-1993), matematiciană / p. 74 

Gheorghiu, Traian N. (1906-1982), profesor şi publicist / p. 29 

Ghimicescu, Gheorghe (1906-1981), chimist / p. 48 

Haimovici, Mendel (1906-1973), matematician / p. 80 

Kara, I. (1906-2001), scriitor / p. 71 

Livescu, Jean (1906-1996), istoric literar / p. 45 

Mangeron, Dimitrie Ioan (1906-1991), matematician / p. 76 

Tăzlăuanu, Ioan (1906-1975), profesor şi naturalist / p. 13 

110 ani de la naștere 

Botezatu, Petre (1911-1981), filosof şi logician / p. 26 

Burduja, Ioan (1911-1985), economist / p. 61 

Butnaru, Vasile (1911-1968), pedolog / p. 67 

Copilu, Vasile (1911-1993), inginer textilist / p. 45 

Creangă, Ion (1911-1987), matematician / p. 10 

Cuciureanu, Ştefan (1911-1986), filolog / p. 48 

D'Albon, Gérard (1911-1993), inginer mecanic / p. 40 

Economu, Theodor (1911-1964), chirurg / p. 8 

Grămadă, Ilie (1911-1999), istoric / p. 81 

Grigoraş, Nicolae (1911-1987), istoric / p. 78 

Ionescu-Paşcani, Vasile (1911-1983), compozitor şi dirijor / p. 10 

Leon, Aurel (1911-1996), ziarist şi scriitor / p. 65 

Nadolschi, Victor (1911-1996), astronom şi matematician / p. 52 

Niţu, Anton (1911-1995), arheolog / p. 79 

Popovici, Gheorghe Gh. (1911-1971), medic / p. 18 

Porcescu, Scarlat (1911-1991), preot şi publicist / p. 82 

Ruscior, Constantin (1911-1992), fizician / p. 58 

 

105 ani de la naștere 

Bârleanu, Iftimie (1916-1986), sculptor / p. 68 

Blehan, Alexandru (1916-1995), actor / p. 82 

Brânzei, Petre P. (1916-1985), medic / p. 79 

Budeanu, Elena (1916-1992), chimistă / p. 41 
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Faifer, Laurenţiu (1916-1974), dramaturg şi profesor / p. 9 

Holban, Ion (1916-1995), psiholog / p. 12 

Isanos, Magda (1916-1944), poetă / p. 34 

Jerea, Hilda (1916-1980), compozitoare şi pianistă / p. 29 

Mihăilescu, Traian (1916-1975), dirijor şi compozitor / p. 76 

Negoiţă, Alexandru (1916-1998), inginer constructor / p. 48 

Pollingher, Beno (1916-1988), medic / p. 37 

Russu, George (1916-1992), medic / p. 34 

Sârcu, Ioan (1916-1987), geograf / p. 16 

Şesan, Anton (1916-1969), inginer constructor / p. 85 

Ţugui, Haralambie (1916-1996), poet / p. 17 

Verdeş, Alexandru (1916-1998), dirijor / p. 14 

Zaharia, Nicolai (1916-1974), biolog şi medic / p. 33 

 

100 de ani de la naștere 

Ailincăi, Gheorghe (1921-1995), inginer electromecanic / p. 35 

Barbu, Nicolae (1921-1984), critic şi istoric literar / p. 83 

Bauşic, Victor (1921-1993), inginer mecanic / p. 84 

Bârsan, Angela (1921-2001), actriţă / p. 22 

Istrati, Ion (1921-1977), prozator / p. 14 

Jianu, Livius-Ştefan (1921-1994), inginer viticol / p. 81 

Marino, Adrian (1921-2005), istoric literar / p. 63 

Mânecan, Nicanor (1921-1988), chirurg / p. 45 

Stavri, Grigore Octavian (1921-1994), medic / p. 85 

Trofin, Olimpiada (1921-1994), profesor / p. 54 

 

95 de ani de la naștere 

Barbu, Carmen (1926-1996), actriţă / p. 34 

Băcăuanu, Vasile (1926-1990), geograf / p. 74 

Chifan, Mircea (1926-2000), medic / p. 31 

Horbaniuc, Dumitru (1926-1994), inginer mecanic / p. 67 

Loghin, Aurel (1926-1999), istoric / p. 63 

Mândru, Constantin-Visarion (1926-1990), biolog / p. 64 

Platon, Gheorghe (1926-2006), istoric / p. 25 

Teodorescu, Alexandru (1926-2000), filolog / p. 18 

Triandaf, Ioan (1926-1991), medic / p. 44 

Vasiliu, Puiu (1926-1988), actor / p. 23 

Vieru, Anatol (1926-1998), muzician / p. 46 
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90 de ani de la naștere 

Baciu, Ion (1931-1995), dirijor / p. 55 

Boicu, Leonid (1931-1997), istoric / p. 38 

Filimon, Lucia (1931-1989), farmacistă / p. 69 

Marchiş, Olimpia (1931-1996), inginer textilist / p. 17 

Merlescu, Ernest (1931-1990), pedolog / p. 70 

Petrovanu, Ortansa (1931-1985), chimistă / p. 15 

Saizu, Ioan (1931-2005), istoric şi poet / p. 11 

Vâlcu, Teofil (1931-1993), actor / p. 86 

 

85 de ani de la naștere 

Bişoc, Anton (1936-1998), dirijor / p. 59 

Bojoi, Ion (1936-1998), geograf / p. 19 

Cotea, Victoria (1936-1996), agronom / p. 72 

Ionescu, Nelu (1936-1982), ziarist şi dramaturg / p. 39 

Oprişor, Mircea-Sorin (1936-1997), inginer electrotehnic / p. 30 

Seftiuc, Ilie (1936-1996), istoric / p. 53 

 

80 de ani de la naștere 

Bourceanu, Gheorghe (1941-1993), filosof / p. 47 

Ursachi, Mihai (1941-2004), poet / p. 21 

Werner, Dan (1941-1988), actor / p. 46 
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COMEMORĂRI 
 

 

330 de ani de la moarte 

Costin, Miron (1633-1691), cronicar / p. 174 

 

235 de ani de la moarte 

Callimachi, Gavriil (c. 1710-1786), mitropolit / p. 101 

 

195 de ani de la moarte 

Beldiman, Alecu (c. 1760-1826), cărturar şi vornic / p. 90 

 

175 de ani de la moarte 

Costache, Veniamin (1768-1846), mitropolit şi cărturar / p. 175 

 

155 de ani de la moarte 

Burada, Tudorache (1800-1866), cărturar şi vornic / p. 125 

Mălinescu, Vasile (1817-1866), om politic şi publicist / p. 100 

 

150 de ani de la moarte 

Şuţu, Nicolae (1798-1871), economist / p. 93 

 

145 de ani de la moarte 

Negri, Costache (1812-1876), om politic şi scriitor / p. 150 

 

135 de ani de la moarte 

Burada, Maria (1812-1886), traducătoare / p. 98 

Cuciureanu, Gheorghe (1814-1886), medic / p. 91 

Drăghici, Manolachi (1801-1886), cronicar / p. 116 

Fătu, Anastasie (1816-1886), medic şi naturalist / p. 105 

Leonard, Alecu (1804-1886), scriitor / p. 127 

Miclescu, Calinic (1822-1886), mitropolit primat / p. 139 

 

130 de ani de la moarte 

Ciurea, Ioan (1839-1891), medic / p. 107 

Ionescu de la Brad, Ion (1818-1891), agronom şi economist / p. 174 

Kogălniceanu, Mihail (1817-1891), om politic, istoric, scriitor / p. 

126 
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Otremba, Gustav (1833-1891), medic şi compozitor / p. 99 

 

 

125 de ani de la moarte 

Beldiceanu, Nicolae (1844-1896), scriitor / p. 99 

Gruber, Eduard (1861-1896), psiholog / p. 111 

Millo, Matei (1814-1896), actor şi autor dramatic / p. 145 

 

120 de ani de la moarte 

Cornea, Mihail D. (1844-1901), poet şi avocat / p. 133 

 

115 ani de la moarte 

Peride, Aristide (1848-1906), medic / p. 120 

Pogor, Vasile V. (1834-1906), publicist şi poet / p. 108 

Tronescu, Dimitrie (1843-1906), sculptor / p. 121 

 

110 ani de la moarte 

Popescu, Ştefan (1863-1911), geograf şi matematician / p. 147 

Russ, Ludovic junior (1849-1911), medic / p. 97 

 

105 ani de la moarte 

Gane, Nicolae (1838-1916), scriitor / p. 100 

Grigorovici, Alexandru (1892-1916), pictor / p. 159 

 

100 de ani de la moarte 

Caragiani, Ioan (1841-1921), filolog şi folclorist / p. 91 

Conta-Kernbach, Ana (1865-1921), pedagogă literată / p. 172 

Cosmovici, Leon C. (1857-1921), naturalist / p. 133 

Costinescu, Emil (1844-1921), economist / p. 124 

Kogălniceanu, Vasile M. (1863-1921), ziarist şi om politic / p. 87 

 

95 de ani de la moarte 

Climescu, Constantin (1844-1926), matematician / p. 137 

Mârzescu, George G. (1876-1926), jurist şi om politic / p. 119 

Paul, Ion (1857-1926), profesor şi scriitor / p. 108 

Rosetti, Radu (1853-1926), istoric şi scriitor / p. 99 

Sevastos, Romulus (1867-1926), geolog / p. 162 
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90 de ani de la moarte 

Buţureanu, Constantin V. (1870-1931), pedagog şi publicist / p. 160 

Constantineanu, Ion C. (1859-1931), botanist / p. 169 

Cugler-Poni, Matilda (1851-1931), poetă / p. 146 

Cuzinschi, Verona (1863-1931), actriţă / p. 167 

Leon, Nicolae (1862-1931), biolog / p. 153 

Manoliu, Emanoil (1855-1931), actor şi publicist / p. 113 

Pangrati, Ermil (1864-1931), inginer şi matematician / p. 149 

Stratilescu, Tereza (1862-1931), pedagog / p. 142 

 

85 de ani de la moarte 

Borcea, Ioan (1879-1936), biolog / p. 135 

Botez, Constantin I. (1880-1936), critic literar, filolog / p. 176 

Ghibănescu, Gheorghe (1864-1936), istoric / p. 129 

Ibrăileanu, Garabet (1871-1936), critic şi istoric literar / p. 106 

Petrescu, Constantin C. (1879-1936), botanist / p. 165 

Pop-Florantin, Ioan (1843-1936), scriitor şi estetician / p. 141 

Stere, Constantin (1865-1936), scriitor şi om politic / p. 95 

Stupcanu, Theodor V. (1861-1936), preot şi compozitor / p. 129 

Tiktin, Heimann Hariton (1850-1936), lingvist / p. 107 

 

80 de ani de la moarte 

Bratu, Gheorghe (1881-1941), matematician şi astronom / p. 144 

Buţureanu, Vasile C. (1858-1941), geolog / p. 88 

Cădere, Dimitrie Gheorghe (1876-1941), mineralog / p. 122 

Negoiţă, Ioan (1886-1941), preot şi profesor / p. 96 

Petrovanu, Vasile (1887-1941), pedagog şi publicist / p. 166 

Pogonat, Alexandru P. (1908-1941), poet / p. 139 

Popovici, Alexandru (1866-1941), botanist / p. 132 

Pruteanu, Aglae (1866-1941), actriţă / p. 112 

 

75 de ani de la moarte 

Arnold, Max (1897-1946), pictor / p. 135 

Nădejde, Sofia (1856-1946), scriitoare / p. 124 

Nicorescu, Paul (1890-1946), istoric şi arheolog / p. 127 

Zirra, Alexandru (1883-1946), compozitor / p. 111 
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70 de ani de la moarte 

Culianu, Petru N. (1870-1951), matematician / p. 95 

Pascu, Giorge (1882-1951), lingvist şi filolog / p. 115 

Socor, Emanoil (1881-1951), ziarist / p. 156 

Teodoreanu, Sofia (1871-1951), profesoară şi pianistă / p. 177 

Voinov, Dimitrie (1867-1951), biolog / p. 130 

 

65 de ani de la moarte 

Gheorghiu, Constantin Vasile (1894-1956), chimist / p. 100 

Herovanu, Eugen (1874-1956), jurist şi scriitor / p. 180 

Pallady, Theodor (1871-1956), pictor / p. 140 

Parteni, Cezar Antoni (1900-1956), inginer electrotehnic / p. 171 

Popescu, Ştefan (1884-1956), compozitor şi dirijor / p. 130 

Popovici, Constantin (1878-1956), matematician şi astronom / p. 166 

Rusan, Sebastian (1884-1956), mitropolit / p. 148 

Trosc, Andrei (1883-1956), chirurg / p. 164 

Ţupa, Alexandru (1886-1956), medic / p. 94 

 

60 de ani de la moarte 

Erbiceanu, Constanţa (1874-1961), pianistă / p. 157 

Grămadă, Nicolae (1892-1961), istoric / p. 101 

Hortolomei, Nicolae (1885-1961), chirurg / p. 88 

Mărgărit, George (1923-1961), poet / p. 142 

Petrescu, Cezar (1892-1961), prozator / p. 106 

Popescu, Ştefan (1888-1961), biolog / p. 118 

Sadoveanu, Mihail (1880-1961), scriitor / p. 155 

Sturdza-Bulandra, Lucia (1873-1961), actriţă / p. 149 

Vasiliu, Titu (1885-1961), medic / p. 141 

 

55 de ani de la moarte 

Alexinschi, Alexei (1899-1966), entomolog / p. 117 

Bălan, Nicolae P. (1886-1966), medic / p. 161 

Condurache, Victor (1924-1966), muzeograf / p. 89 

Iordăchescu, Cicerone (1882-1966), preot şi profesor / p. 128 

Mayer, Octav (1895-1966), matematician / p. 146 

Papafil, Anne-Marie (1904-1966), chimistă / p. 160 

Pruteanu, Paul (1908-1966), medic / p. 171 

Ralea, Radu (1908-1966), chimist / p. 158 
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50 de ani de la moarte 

Boureanul, Eugen (1885-1971), prozator / p. 167 

Braborescu, Ştefan (1880-1971), actor / p. 89 

Cârdei, Filimon (1903-1971), zoolog / p. 162 

Comicescu, Gheorghe (1892-1971), psiholog şi pedagog / p. 173 

Enescu, Nicolae C. (1894-1971), pedagog / p. 138 

Gheorghiu, Miluţă (1897-1971), actor / p. 171 

Mantu, Lucia (1888-1971), scriitoare / p. 165 

Popovici, Gheorghe Gh. (1911-1971), medic / p. 166 

Raşcu, Ion M. (1890-1971), poet / p. 169 

Sturdza, Olga M. (1884-1971), principesă, artist plastic / p. 131 

 

45 de ani de la moarte 

Călugăreanu, Gheorghe (1902-1976), matematician / p. 162 

Crăciun, Emil C. (1896-1976), medic şi antropolog / p. 113 

Gheorghiţă, Ilie (1897-1976), preot şi profesor / p. 152 

Kernbach, Mihail (1895-1976), medic / p. 154 

Nichita, Orest (1897-1976), geolog / p. 146 

Triandaf, Alexandru (1897-1976), matematician / p. 155 

Vasilescu, George (1902-1976), dramaturg / p. 115 

 

40 de ani de la moarte 

Agavriloaei, Gheorghe (1906-1981), profesor / p. 93 

Bobescu, Jean (1890-1981), dirijor / p. 137 

Botez, Grigore (1910-1981), profesor / p. 123 

Botezatu, Petre (1911-1981), filosof şi logician / p. 168 

Cămăruţ, Mihai (1904-1981), pictor / p. 161 

Ghimicescu, Gheorghe (1906-1981), chimist / p. 89 

Hette, Richard P. (1890-1981), sculptor / p. 132 

Ionaşcu, Traian (1897-1981), jurist / p. 164 

Macarevici, Longhin (1923-1981), inginer constructor / p. 116 

Matyus, Nicolae (1938-1981), pictor / p. 97 

Mihăilescu-Craiu, Victor (1908-1981), pictor şi grafician / p. 178 

Nonea, Constantin (1902-1981), prozator / p. 125 

Panţiru, Grigore (1905-1981), profesor şi muzicolog / p. 176 

Priadcencu, Alexandru I. (1902-1981), agronom / p. 133 

Răvăruţ, Mihai (1907-1981), botanist / p. 92 

Ştefănescu, Ion D. (1886-1981), istoric de artă / p. 131 
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35 de ani de la moarte 

Balogh, Bella (1913-1986), coregraf / p. 169 

Barberis, Mansi (1899-1986), compozitoare / p. 153 

Bârleanu, Iftimie (1916-1986), sculptor / p. 92 

Burlacu, Valeriu (1924-1986), actor / p. 90 

Chiriţescu, Gheorghe (1897-1986), avocat şi publicist / p. 170 

Constantinescu, Radu T. (1900-1986), muzician / p. 127 

Cuciureanu, Ştefan (1911-1986), filolog / p. 180 

Florescu, Adrian (1928-1986), arheolog / p. 148 

Goia, Ion (1920-1986), muzician / p. 122 

Iavorschi, Ioan (1910-1986), jurist / p. 147 

Iordan, Iorgu (1888-1986), lingvist şi filolog / p. 150 

Marchiş, Aurel (1928-1986), inginer textilist / p. 102 

Mihul, Constantin (1897-1986), fizician / p. 138 

Moisescu, Iustin (1910-1986), patriarh / p. 136 

Netea, Mircea (1927-1986), inginer textilist / p. 147 

Ostap, Melania (1927-1986), muzeograf / p. 179 

Popescu, Ionela (1924-1986), chimistă / p. 176 

Ţopa, Sorana (1898-1986), actriţă / p. 159 

Vancea, Petre (1902-1986), medic / p. 177 

 

30 de ani de la moarte 

Alexa, Ion V. (1896-1991), medic / p. 114 

Andriescu, Cornelia (1927-1991), filolog / p. 171 

Bărbat, Alexandru (1905-1991), statistician şi sociolog / p. 173 

Bouşcă, Eugen Ştefan (1914-1991), pictor / p. 178 

Creţeanu, Gheorghe (1922-1991), medic / p. 157 

Culianu, Ioan Petru (1950-1991), istoric al religiilor, scriitor / p. 121 

Davideanu, Ronelia (1928-1991), economist / p. 143 

Farcaş, Toma (1903-1991), inginer electrotehnic / p. 105 

Găzdaru, Dumitru (1897-1991), filolog / p. 124 

Ionescu (Voisin), Rica (1913-1991), filolog / p. 123 

Juncu, Vasile (1903-1991), agronom / p. 117 

Liacu, Anton (1910-1991), agronom / p. 92 

Mangeron, Dimitrie Ioan (1906-1991), matematician / p. 103 

Neagoe, Ion (1933-1991), pictor / p. 156 

Onofrei, Dimitrie (1897-1991), artist liric / p. 109 
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Oprişor, Simion (1903-1991), inginer electrotehnic / p. 158 

Pavelcu, Vasile (1900-1991), psiholog / p. 102 

Pântea, Constantin (1900-1991), agronom / p. 170 

Porcescu, Scarlat (1911-1991), preot şi publicist / p. 168 

Protopopescu, Eugenia (1907-1991), actriţă / p. 119 

Tarnavschi, Vasile Victor (1938-1991), muzician / p. 96 

Triandaf, Ioan (1926-1991), medic / p. 134 

 

25 de ani de la moarte 

Aciobăniţei, Dan (1948-1996), actor / p. 131 

Agapie, Larisa (1944-1996), folcloristă / p. 157 

Barbu, Carmen (1926-1996), actriţă / p. 111 

Berlescu, Natalia (1910-1996), muzeograf / p. 114 

Borş, Constantin (1928-1996), matematician / p. 117 

Buzatov, Petre (1922-1996), medic şi pictor / p. 134 

Celibidache, Sergiu (1912-1996), dirijor / p. 139 

Ciurea, Alexandru I. (1912-1996), istoric şi profesor / p. 163 

Cotea, Victoria (1936-1996), agronom / p. 110 

Diaconescu, Vasile (1914-1996), inginer chimist / p. 137 

Drăgan, Gheorghe (1904-1996), agronom / p. 114 

Drugociu, Gheorghe (1918-1996), medic veterinar / p. 93 

Ionescu, Iulian (1933-1996), inginer constructor / p. 151 

Jeanrenaud, Pierre (1913-1996), geolog / p. 141 

Lăudat, Ion D. (1909-1996), filolog / p. 161 

Leon, Aurel (1911-1996), ziarist şi scriitor / p. 152 

Livescu, Jean (1906-1996), istoric literar / p. 144 

Macovei, George (1928-1996), actor / p. 153 

Marchiş, Olimpia (1931-1996), inginer textilist / p. 155 

Nadolschi, Victor (1911-1996), astronom şi matematician / p. 119 

Pascu, George (1912-1996), muzician / p. 163 

Petcu, Ionel (1934-1996), biolog / p. 103 

Pipernea, Nicolae (1929-1996), zootehnist / p. 172 

Popa, Adina (1935-1996), actriţă / p. 103 

Romanescu, Ioanid (1937-1996), poet / p. 109 

Seftiuc, Ilie (1936-1996), istoric / p. 108 

Todosia, Mihai (1927-1996), economist / p. 173 

Ţaţomir, Nicolae (1914-1996), poet şi jurist / p. 96 

Ţugui, Haralambie (1916-1996), poet / p. 154 
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Zanoschi, Valeriu (1934-1996), botanist / p. 178 

 

20 de ani de la moarte 

Bălău, Ioan (1906-2001), pictor / p. 118 

Bârsan, Angela (1921-2001), actriţă / p. 160 

Hârtopeanu, Petru (1913-2001), pictor / p. 110 

Kara, I. (1906-2001), scriitor / p. 121 

Popa, George (1920-2001), artist liric / p. 159 

 

15 ani de la moarte 

Paradais, Claudiu (1922-2006), istoric / p. 120 

Platon, Gheorghe (1926-2006), istoric / p. 94 
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