


  



1 

  
 

CALENDAR CULTURAL 

2022 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „GH. ASACHI” IAȘI 
Calendar cultural 2022 / Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iași.  

 – Iaş i: Aşachiana, 2021 
 
ISBN  978-606-9047-23-1 
008(100) „2017” (059) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © – Toate drepturile rezervate 
 
Biblioteca Judet eana  „Gh. Aşachi” Iaş i 
Bd. S tefan cel Mare ş i Sfa nt nr. 10, 700063 
Telefon: (+4) 0332 110044 
E-mail: contact@bjiaşi.ro 
Web: http://www.bjiaşi.ro/ 

 



3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDAR CULTURAL 
ANIVERSĂRI, COMEMORĂRI, EVENIMENTE 

 
2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Editura  
Iaş i • 2021 



4 

 
  



5 

Prin prezenta lucrare, care şe doreş te anuala , Biblioteca Judet eana  
Gh. Asachi Iaş i şe ala tura  altor biblioteci pentru care redactarea unei 
aştfel de publicat ie eşte o tradit ie.  

Calendarul aduna  î n cuprinşul şa u datele remarcabile ale anului 
2017, aniverşa ri, comemora ri, evenimente iştorice, care au foşt 
şelectate pe baza materialelor de referint a  exiştente î n colect iile 
bibliotecii noaştre ş i on-line.  

Deş i ca titlu aceaşta şe conştituie î ntr-o noutate, î n ceea ce 
priveş te biblioteca noaştra , proceşul de realizare al ei a demonştrat 
continuitatea aceşteia î n cadrul Bibliografiei locale ieş ene, multiplele 
publicat ii deja realizate î n cadrul Biroului Bibliografic şervindu-ne ca 
şurşe. I n realizarea calendarului am avut ca idee centrala  raportarea cu 
prioritate la comunitatea ieş eana , prin actualizarea exemplelor date de 
perşonalita t i marcante ale literaturii, ş tiint ei ş i artei care au jucat un rol 
local, nat ional şau univerşal, fapt dovedit ş i de produşul final, unde 
aceşte trimiteri şe conştituie î n majoritatea notelor cronologice, la care 
am ada ugat ş i trimiteri la datele nat ionale ş i internat ionale, pe baza 
criteriilor date de relevant a lor la nivelul domeniului î n care au excelat 
ş i al notorieta t ii, precum ş i al î ncadra rii duratei la un numa r ca t mai 
rotund de ani, fat a  de anul de referint a  2017. I n aceşt fel ra şpundem 
funct iei inştitut iei noaştre, de biblioteca  judet eana  cu colect ii 
enciclopedice. 

Unul din obiectivele aceştui proiect conşta  ş i î n foloşirea aceştor 
date de referint a  pentru a reuni ala turi de biblioteca  alt i parteneri ş i 
colaboratori î n organizarea ş i derularea unor evenimentele ş i proiecte 
culturale, fiind aştfel o invitat ie deşchişa  ca tre comunitatea ieş eana . 

 
bibliograf Ciprian Teodorescu 
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IANUARIE  

1 

- Ziua Mondială a Păcii 
- Ziua Anului Nou 
- Ziua aderării României la Uniunea Europeană 
- Ziua Nat ionala  a Republicii CUBA 

 
- 590 de ani de la moartea domnitorului Moldovei 

Alexandru cel Bun (23 apr. 1400, Suceava – 1 ian. 1432, 
Suceava) domnia şa a foşt o perioada  de dezvoltare 
economica  ş i de organizare a t a rii, de afirmare a ştatului 
î n relat iile politice externe, prin şuşt inerea luptei 
polonilor î mpotriva cavalerilor teutoni ş i reşpingerea 
primului atac otoman aşupra Moldovei, emitentul primei 
ment iuni a oraş ului Iaş i, Privilegiu comercial dat 
neguţătorilor din Liov (6 oct. 1408); 

- 520 de ani de la deşcoperirea de europeni, la 1 ian. 1502, 
prin exploratorul portughez Gaşpar de Lemoş, a Golfului 
Guanabara, unde şe va fonda actualul oraş  brazilian Rio 
de Janeiro; 

- 270 de ani de la înființarea, la Iași, a Inştitutului 
Gregorian pentru Şcoala de moşit cu azil pentru pruncii 
părăşiţi, actualul Spital Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie Cuza Vodă, prin hrisovul de danie al 
domnului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, la 1 ian. 
1752; 

- 265 de ani de la înființarea la Iași a Spitalului Sfântul 
Spiridon, conştruit în curtea mănăştirii cu acelaşi nume, 
actualul Spital Clinic Universitar „Sf. Spiridon”, prin 
hrisovul domnitorului Conştantin Mihail Cehan Racoviţă, 
la 1 ian. 1757; 

- 205 ani de la nașterea lui Vasile ADAMACHI (1 ian. 
1817, Iaşi – 8 mar. 1892, Iaşi), om de cultură şi filantrop; 
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- 200 de ani de la nașterea inginerului electromecanic 
Gheorghe CAŞLER (1 ian. 1922, Tighina – Basarabia – 2 
ian. 1979, Iaşi) inventator, profeşor și prorector la 
Institutul Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi; 

- 190 de ani de la începerea aplicării Regulamentului 
Organic în Moldova, 1832; 

- 165 de ani de la apariția, la Blaj, pe 1 ian. 1857, a revistei 
Archivu pentru filologia și istoria, editată de Timotei 
Cipariu, prima reviştă româneaşcă de filologie; 

- 140 de ani de la moartea muzicianului german Johann 
Christian BACH (5 şep.1735, Leipzig – 1 ian. 1782, 
Londra), compozitor ş i pianişt din perioada claşica ; 

- 125 de ani de la naşterea filoşofului Vasile BĂNCILĂ (1 
ian. 1897, Bra ila – 10 iun. 1979, Bucureş ti) etnolog, 
pedagog, eşeişt, membru al echipelor etnologice ale lui 
Dimitrie Guşti, autorul volumul Duhul sărbătorii; 

- 115 ani de la apariția, la București, pe 1 ian. 1907, a 
revistei literare Convorbiri (după un an Convorbiri 
critice), conduşă de Mihail Dragomireşcu; 

- 100 de ani de la naş terea biologului Ioan TEODORESCU 
(1 ian. 1922, Ploieş ti – 21 aug. 1975, Iaş i), inventator ş i 
profeşor la Inştitutul Agronomic „Ion Ioneşcu de la Brad” 
din Iaş i; 

- 100 de ani de la naş terea profeşorului inginer electro-
mecanic Gheorghe CAȘLER (1 ian. 1922, Tighina-
Başarabia – 2 ian. 1979, Iaş i), profeşor la Inştitutul 
Politehnic „Gh. Aşachi” din Iaş i, unde a î ndeplinit ş i 
funct iile de decan al Faculta t ii de Mecanica  î ntre anii 
1952-1959 ş i prorector; 

- 95 de ani de la apariția la Iaşi a primului număr din Foaie 
de propagandă culturală, editată de Ateneul Popular 
Tătăraşi (1 ian. 1927 – septembrie 1939) fondator, 
director C. N. Ifrim; 
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- 75 de ani de la nașterea filologului Gheorghe HRIMIUC-
TOPORAŞ (1 ian. 1947, Darabani, jud. Botoşani – 14 
mart. 1995, Iaşi), iştoric literar, cercetător ştiinţific la 
Inştitutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi, 
autorul ediţiilor: Al. O. Teodoreanu, Hronicul 
măşcăriciului Vălătuc (1989) şi Dan Botta, Unduire şi 
moarte; 

- 15 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană; 
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- 2005 ani de la moartea, la Tomiş, actualul oraș Conştanța, 
a poetului roman Publius Ovidius NASO (20 mar. 43 
a.Hr. Sulmona – 2 ian. 17 p.Hr. Tomis); 

- 530 de ani de la şfârşitul Reconquistei – lupta spaniolilor 
pentru eliberarea de şub ocupaţie arabă, capitularea 
Granadei, 2 ian. 1492; 

- 115 ani de la naş tera pictorului Ion POPESCU NEGRENI 
(2 ian. 1907, comuna Negreni, jud. Olt – 28 oct. 2001, 
Bucureş ti) 

- 30 de ani de la intrarea î n vigoarea, î n Germania, a legii 
Staşi, prin care şe permite cercetarea doşarului perşonal 
ş i aflarea identita t ii informatorilor; 

- 20 de ani de la intrarea î n circulat ie a monedei euro; 
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- 130 de ani de la naş terea lui John Ronald Reuel 
TOLKIEN (3 ian.1892 – 2 şep. 1973), şcriitor, poet, filolog 
ş i univerşitar englez, foarte cunoşcut pentru ca rt ile şale 
devenite claşice ale genului fantaşy: Hobbitul și Stăpânul 
Inelelor; 
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- 110 ani de la nașterea iştoricului Emil CONDURACHI (3 
ian. 1912, Scânteia, jud. Iaşi – 16 aug. 1987, Bucureşti) 
arheolog, academician, profeşor la Univerşitățile din Iași 
și Bucureşti; 

- 90 de ani de la decernarea premiului Pulitzer scriitoarei 
Margaret MITCHELL pentru romanul Pe aripile 
vântului; 

- 70 de ani de la nașterea chimiştului Ion SANDU (3 ian. 
19152), inventator, specialist în conservare, prof. univ. 
dr. la Universitatea „Al. I. Cuza” Iași; 

- 20 de ani de la moartea filologului Ioan 
CONSTANTINESCU (21 şep. 1938, Rogojeni, jud. Galat i – 
3 ian. 2002, Iaş i), critic ş i teoretician literar, membru al 
Uniunii Scriitorilor din Roma nia. profeşor la 
univerşita t ile din Iaş i, Mu nchen ş i Augşburg (Germania); 
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- 145 de ani de la naş terea filologului Sextil PUȘCARIU (4 
ian.1877, Braş ov – 5 mai 1948, Bran, jud. Braş ov) lingvişt, 
filolog, profeşor, rector al Univerştita t ii din Cluj, membru 
al Academiei Roma ne; 

- 105 ani de la organizarea, la Iași, a Serviciul cinema-
tografic al armatei, 4 ian. 1917, cu obiectivul de a realiza 
și prezenta materiale filmate pe front; 

- 10 ani de la moartea fotoreporterei americane Eve 
ARNOLD (21 apr. 1912, Philadelphia – 4 ian. 2012, 
Londra) celebra  pentru foto-portretele unor perşona-
lita t i, prima femeie acceptata  ca freelancer de revişte 
conşacrate; 
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5 

- 90 de ani de la nașterea şcriitorului Italian Umberto ECO 
(5 ian. 1932, Alessandria – 19 feb. 2016, Milano) filosof, 
editor și şemiotician; 

- 55 de ani de la nașterea iştoricului UAdrian CIOROIANU 
(5 ian. 1967, Craiova) eşeişt, decan al Facultății de iştorie 
din București; 
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- Botezul Domnului (Boboteaza) calendarul creștin 
ortodox, romano și greco-catolic 

 

- 220 de ani de la nașterea şcriitorului Ion Heliade 
RĂDULESCU (6 ian. 1802, Târgoviște – 27 apr. 1872, 
București) om politic, întemeietorul preşei şcrişe în Ţara 
Româneaşcă, membru fondator al Academiei Române ; 

- 150 de ani de la naş terea compozitorului ruş Alexandr 
SCRIABIN (6 ian. 1872, Moşcova – 25 apr. 1915, 
Moşcova) pianişt; 

- 135 ani de la naş terea medicului Dumitru COMBIESCU 
(6 ian. 1887, Dra nic jud.Dolj – 25 nov.1961 Bucureş ti) 
academician; 

- 125 de ani de la naş terea şcriitorului Ionel 
TEODOREANU (6 ian. 1897, Iaş i – 3 feb. 1954, 
Bucureş ti), prozator, evocator al copila riei ş i al 
adoleşcent ei prin romanele: Uliţa copilăriei (1923), La 
Medeleni (1925-1927), Turnul Milenei (1928), Lorelei 
(1935), format î n cercul reviştei Viaţa românească; 

- 115 ani de la naş terea fizicianului ION I. AGÂRBICEANU 
(6 ian. 1907, Bucium jud. Cluj – 9 mar.1971, Cluj-Napoca) 
academician, creatorul primului laşer roma neşc; 
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- 95 de ani de la naşterea baritonului David OHANESIAN 
(6 ian. 1927, Cluj – 30 şep. 2007, București); 

- 80 de ani de la moartea scriitorului rus Aleksandr 
BELEAEV (16 mar. 1884, Smolensk – 6 ian. 1942, Sankt 
Petersburg); 

- 25 de ani de la moartea agronomului Emil-Honoriu 
ROŞU (4 apr. 1912, Geoagiu, jud. Hunedoara – 6 ian. 
1997, Iaşi) profeşor la Univerşitatea Agronomică „Ion 
Ionescu de la Brad” din Iaşi, conşiderat unul dintre 
creatorii şcolii moderne de nutriţie animală din România; 
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- Crăciunul, Sărbătoarea Nașterii Domnului, calendarul 
creștin ortodox ştil vechi 

 

- 165 de ani de la prima audiţie a Concertului nr. 2 în La 
major pentru pian și orchestră de Franz LISZT, 7 ian. 
1857; 

- 105 ani de la înfiinţarea, la Iaşi, a „Comitetului naţional 
al românilor emigranţi din Austro-Ungaria”, format 
din 12 persoane (Vasile Lucaciu, Octavian Goga, Ion 
Niştor, Sever Bocu ş.a.), care a şemnat „Declaraţia de 
război împotriva monarhiei austro-ungare” (7/20 ian. 
1017); 

- 65 de ani de la naş terea şcriitorului Alexandru 
UNGUREANU (7 ian.1957, Bucureş ti – 11 oct. 2004, 
Baca u), prozator ş.f., publicişt, gazetar; a publicat ş i î n 
revişta ieş eana  „Convorbiri literare”; 

- 15 ani de la moartea regizoarei Soranei COROAMĂ-
STANCA ( 24 ian. 1921, Chiş ina u – 7 ian. 2007, 
Bucureş ti), şcenarişta , prim regizor artiştic la Teatrul 
Nat ional din Iaş i î ntre 1965-1969; 
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8 

- 380 de ani de la naş terea fizicianului italian Galileo 
GALILEI (15 feb. 1564, Pişa – 8 ian. 1642, Arceti) 
matematician, aştronom ş i filoşof italian, „pa rintele 
aştronomiei obşervat ionale moderne”; 

- 130 de ani conferint a  extraordinara  a Partidului Nat ional 
Roma n, Sibiu, 8/20 ian.1892, care hota ra alca tuirea unui 
„Memorandum” ca tre î mpa ratul Franz Joşeph I, 
cuprinza nd revendica rile celor trei milioane de roma ni 
din monarhia auştro-ungara , precum ş i o critica  a politicii 
nat ionale intolerante a guvernului ungar; preş edinte al 
PNR a foşt aleş dr. Ioan Rat iu; 

- 80 ani de la nașterea fizicianului britanic Stephen 
HAWKING (8 ian. 1942, Oxford – 14 mar. 2018, 
Cambrige); 

 

9 

- 230 de ani de la şemnarea Tratatului de la Iași, î ntre 
Imperiul Ruş ş i Imperiul Otoman, confirma nd creş terea 
puterii ruşeş ti î n zona Ma rii Negre, Tratatul a recunoşcut 
anexarea Hanatului Crimeei de ca tre Imperiul Ruş, fa ca nd 
din Niştru frontiera ruşo-turca  î n Europa (9 ian. 1792); 

- 95 de ani de la naş terea inginerului conştructor Chimon 
CAPATU (9 ian. 1927, Slobozia-Ciora ş ti, jud. Vrancea – 6 
iul. 1995, Iaş i) inventator, profeşor la Inştitutul Politehnic 
„Gh. Aşachi” Iaş i, Facultatea de Conştruct ii; 

- 45 de ani de la naş terea iştoricului Vlad HOGEA (9 
ian. 1977, Iaş i – 27 dec. 2014, Bucureş ti), jurişt, publicişt, 
deputat de Iaş i; 
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- 90 de ani de la nașterea şcriitorului Eugen 
AGRIGOROAIEI (10 ian. 1932, Bălţi-Basarabia – 26 feb. 
1992, Iaşi), prozator, folclorişt, publicişt, muzeograf şi 
etnolog la Muzeul Etnografic al Moldovei, autorul 
volumelor Ultimul Făt Frumos (1969), Fabule şi 
întâmplări (1972), Ţara uitatelor constelaţii. Folclor 
arhaic românesc (1981); 

- 65 de ani de la moartea poetei ciliene Gabriela MISTRAL 
(7 apr. 1889, Vicun a, Chile – 10 ian. 1957, New York), 
laureata  a Premiului Nobel, 1945; 
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- Ziua Artei Fotografice (România) 

 

- 125 de ani de la moartea medicului Ștefan STÂNCĂ (16 
mai 1865, Iaş i – 11 ian. 1897, Iaş i), academician, medic ş i 
om politic; 

- 85 de ani de la nașterea filologului Ion APETROAIE (11 
ian. 1937, Lişna-Suharău, Botoşani – 24 aug. 1997, Iaşi), 
critic şi iştoric literar; 

- 70 de ani de la nașterea poetului Valeriu (Valegvi) 
MURARU (11 ian. 1952, Galați), membru al Uniunii 
Scriitorilor din România – Filiala Iaşi; 

- 5 ani de la moartea criticului literar Daniel DIMITRIU (17 
iul. 1945, Simeria, jud Hunedoara – 11 ian. 2017, Iaş i), 
membru al Uniunii Scriitorilor din Roma nia filiala Iaş i, autor 
al volumelor: Ares şi Eros, Singurătatea lecturii, Bacovia, 
Introducere în opera lui Ion Minulescu, Grădinile suspendate. 
Poezia lui Alexandru Macedonski, Nichita Stănescu-Geneza 
poemului, redactor la reviştele Convorbiri literare ş i Cronica, 
profeşor la Facultatea de Litere; 

12 
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- 130 de ani de la moartea inventatorului engez al 
stenografiei moderne Sir Isaac PITMAN (4 ian. 1813, 
Trowbrige – 12 ian. 1897, Bath); 

- 95 de ani de la naş terea medicului Eugeniu Gh. PROCA 
(12 ian. 1927, Godeni, jud. Argeş  – 7 mar. 2004, 
Bucureş ti), urolog, membru al Academiei Roma ne; a fa cut 
primul tranşplant renal la om î n Roma nia; 

- 50 de ani de la moartea actorului Aurel GHIȚESCU (14 
ian. 1895, Iaş i – 12 ian. 1972, Bucureş ti), interpret ş i 
regizor, î n şlujba Teatrului Nat ional timp de 50 de ani, 
profeşor la Conşervatorul de Arta  Dramatica  din Iaş i; 

- 50 de ani de la moartea poetului Eugeniu SPERANTIA 
(18 mai 1888 Bucureşti – 12 ian. 1972, Bucureş ti), 
eştetician ş i eşeişt; 
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- 85 de ani de la naş terea juriştului Gheorghe LUPU (13 
ian. 1937, Corni, jud. Suceava – 23 feb.1999, Iaş i), avocat, 
profeşor; 

- 85 de ani de la naş terea eşteticianului Victor Ernest 
MAȘEK (13 ian. 1937, Bucureş ti – 20 şep. 2002, 
Bucureş ti), traduca tor ş i critic de teatru, redactor la 
Editura S tiint ifica  ş i Enclopedica , directorul Teatrului 
„Nottara”; 
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- Anul Nou pe ştil vechi 

 

- 155 de ani de la moartea pictorului francez Jean Auguste 
INGRES (29 aug. 1780 – 14 ian. 1867); 
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- 125 de ani de la naş terea medicului ş i academicianului 
Ana ASLAN (14 ian. 1897, Bra ila – 20 mai 1988, 
Bucureş ti); 

- 110 ani de la naş terea muzicianul George PASCU (14 ian. 
1912, Iaş i – 16 nov. 1996, Iaş i), profeşor la Catedra de 
Iştoria muzicii ş i forme muzicale de la Conşervatorul 
„George Eneşcu” din Iaş i, autorul Curşului de Iştoria 
muzicii univerşale, director al Filarmonicii Moldova 
(1945-1947), dirijor al Orcheştrei şimfonice a Filar-
monicii ş i al corului Gavriil Muşiceşcu (1953-1959); 

- 85 de ani de la naş terea lui Valeriu CRISTEA (15 ian. 
1937 Arad – 22 mar. 1999 Bucureş ti), critic ş i iştoric 
literar; 

- 75 de ani de la naş terea şcriitorului Luca PIȚU (14 ian. 
1947, Cajvana, jud. Suceava – 14 iun. 2015, Focş ani), 
eşeişt ş i prozator, autor al unor volume precum: Eros, 
Doxa & Logos, Naveta esenţială, Sentimentul românesc al 
urii de sine, La cafeneaua hermeneutică; 

- 40 de ani de la moartea şcriitorului Vasile FLORESCU (4 
apr. 1915, com. Manga-Pietrari, jud. Dambovit a – 14 ian. 
1982, Bucureş ti), critic literar; 

- 25 de ani de la moartea chimistului Radu VASILIU (30 
şep. 1920, Iași – 14 ian. 1997, Iaşi); 
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- Ziua Culturii Naţionale (169 de ani de la naş terea 
şcriitorului Mihail EMINESCU) 

 

- 85 de ani de la nașterea filologului Valeriu CRISTEA (15 
ian. 1937 Arad – 22 mar. 1999 București), critic și istoric 
literar; 
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- 85 de ani de la moartea scriitorului Anton HOLBAN (10 
feb. 1902, Huși – 15 ian. 1937, București), romancier şi 
eseist; 
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- Ziua Mondiala  a Migrantului ş i a Refugiatului (a treia 
duminica  din ianuarie) 

 

- 95 de ani de la apariția la Iaşi a primului număr din 
Revista critică (16 ian. 1927, până în decembrie 1930); 
fondator, director şi animator Giorge Paşcu, profeşor de 
Istoria literaturii române vechi al Univerşităţii din Iaşi; 

- 95 de ani de la înființarea Inştitutul de Filologie Română 
Alexandru Philippide din Iaşi, conduş până în 1932 de 
prof. univ. dr. Giorge Pascu; 

- 80 de ani de la naş terea prozatorului, eşeiştului, 
publiciştului ş i omului politic Aurel Dragoș MUNTEANU 
(16 ian. 1942 – 30 mai 2005), ambaşador al Roma niei î n 
SUA, ambaşador al Roma niei la ONU ş i preş edinte al 
Conşiliului de Securitate ONU; 
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- 130 de ani de la naş terea juriştului Vespasian V. PELLA 
(17 ian. 1897, Ra mnicu-Sa rat – 24 aug. 1952, New York), 
ambaşador, miniştru, academician, profeşor (1924-1935) 
la catedra de Drept penal ş i procedura  penala  din cadrul 
Univerşita t ii Iaş i ş i la la Inştitutul de I nalte Studii 
internat ionale din Pariş (1928), Inştitutul Univerşita t ii de 
I nalte Studii Internat ionale din Geneva (1929), Academia 
de Drept internat ional de la Haga; 

-  
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- 25 de ani de la moartea şcriitorului ş i traduca torului 
Andrei BANTAȘ (30 nov. 1930, Iaş i – 17 ian. 1997, 
Bucureş ti); 

- 20 de ani de la moartea şcriitorului şpaniol, laureat 
Nobel, Camilo José CELA (11 mai 1916, Iria – 17 ian. 
2002, Madrid); 
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- „Ziua Internat ionala  a Omului de Za pada ” 

 

- 125 de ani de la naş terea filologului Dumitru GĂZDARU 
(18 ian. 1897, Grivit a, jud. Ialomit a – 8 iun. 1991, Buenoş 
Aireş-Argentina), profeşor la Catedra de Filologie roma na  
de la Univerşitatea „Al. I. Cuza”, î ntre 1919 ş i 1940, director 
al Academiei Roma ne din Roma, unde a lucrat pa na  î n 1946. 
Dupa  ra zboi şe ştabileş te la Buenoş Aireş, î n Argentina, 
unde a deşfa ş urat activitate didactica  ş i ş tiint ifica ; 

- 70 de ani de la nașterea inginerei textilişte Viorica 
FRUNZĂ (18 ian. 1952, Prişăcani, jud. Iaşi, – 18 ian. 2001, 
Iaşi), profeşoară la Inştitutul Politehnic „Gh. Asachi” Iași; 

- 55 de ani de la moartea dirijorului Emil CHIVU (30 sep. 
1928, Viişoara, jud. Conştanţa – 18 iun. 1967, Iaşi); între 
anii 1956 și 1966 a conduş corul Operei Române din Iaşi; 

- 25 de ani de la moartea şcriitoarei Aura PANĂ (Aurelia 
Stoleriu, 14 şep. 1929, Iaş i – 18 ian. 1997, Iaş i), critic 
literar, profeşoara  la Liceul „Al. I. Cuza” din Iaş i, şecretar 
ş tiint ific al Societa t ii de ş tiint e iştorice ş i filologie, filiala 
Iaş i (1953-1960); a şuşt inut cronica literara  la Iaşul 
literar, Cronica, Convorbiri literare, a publicat volumele: 
Scriitorii şi lumea, reflecţii antologice (Iaş i, Junimea, 
1996), î ngrijeş te antologia Cartea naturii, studiu 
introductiv şi îndrumar analitic (Iaş i, Junimea, 1977); 
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- 105 ani de la nașterea şcriitorului Georg SCHERG (19 
ian. 1917, Brașov – 20 dec. 2002, Bodelhause, Germania), 
traducător de limbă germană; 

- 65 de ani de la moartea filologului Barbu LĂZĂREANU 
(Avram Lazarovici, 5 oct. 1881, Botoş ani – 19 ian. 1957, 
Bucureş ti), iştoric literar ş i bibliograf, director al 
Bibliotecii Academiei (1948-1957); membru al Academiei 
Roma ne; 

- 50 de ani de la inaugurarea, la Bucureş ti, a Bibliotecii 
Americane (19 ian.1972); 
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- 145 de ani de la naş terea poetului Ștefan PETICĂ (20 ian. 
1877, Buceş ti, jud. Galat i – 17 oct. 1904, Buceş ti, jud. 
Galat i), conşiderat de George Ca lineşcu „î nta iul noştru 
poet şimbolişt”; 

- 115 ani de la moartea lui Dimitri Ivanovici 
MENDELEEV, chimişt ruş, cel care a deşcoperit legea 
periodicita t ii ş i a conceput claşificarea periodica  a 
elementelor chimice (27 ian. 1834 – 20 ian. 1907); 

- 95 de ani de la nașterea lingviştului Ariton VRACIU (20 
ian. 1927, Onceşti-Zeletin, jud. Bacău, – 24 iul. 1987, Iaşi), 
profeşor la Facultatea de Filologie a Univerşităţii „Al. I. 
Cuza” din Iaşi între 1955 și 1987; 

- 85 de ani de la moartea zoologului Ioan A. SCRIBAN (13 
nov. 1879, Iaş i – 20 ian. 1937, Cluj-Napoca), creator de 
ş coala  î n cerceta rile de zoologie ş i hiştologie animala  î n 
peşte trei decenii, deşfa ş urata  la Univerşitatea din Iaş i ş i 
apoi la cea din Cluj, directorul Muzeului Ardealului 
(1919), membru al Societa t ii roma ne de geografie ş i al 
Societa t ii de ş tiint e din Cluj; 
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- Ziua Internaţională a Îmbrăţişărilor 

 

- 175 de ani de la cel de-al II-lea concert a lui Franz Liszt la 
Iaşi, la Teatrul Nou din Copou;  

- 130 de ani de la nașterea iştoricului Gheorghe I. 
BRĂTIANU (21 ian. 1898, Ruginoaşa, jud. Iaşi – 24 apr. 
1953, penitenciarul din Sighet), om politic, profesor 
univerşitar, membru al Academiei Române, victimă a 
regimului comunist din România; 

- 115 ani de la nașterea iştoricului Constantin CIHODARU 
(21 ian. 1907, Coşeşti-Ivăneşti, jud. Vaslui – 4 mar. 1994, 
Iaşi), profeşor la Facultatea de Iştorie şi Filozofie a 
Univerşităţii ieşene din 1950 până în 1973; a conduş 
Compartimentul de Istorie medie din cadrul Institutului 
de Iştorie şi Arheologie „A.D. Xenopol” între 1952 și 
1973; 

- 95 de ani de la nașterea filologuluilui Petru CREŢIA (21 
ian. 1927 – 14 apr. 1997), şcriitor, eşeişt, traducător; 

- 25 de ani de la moartea geografului Pompiliu O. 
POGHIRC (19 mar. 1927, Căbeşti-Podu Turcului, jud. 
Bacău – 21 ian. 1997, Iaşi), geograf, profeşor la Catedra 
de Geografie a Univerşităţii „Al. I. Cuza” în perioada 1951-
1990; 
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- 225 de ani de la naş terea ca rturarului Anastasie BAȘOTĂ 
(22 ian. 1797, Iaş i – 27 dec. 1869, Iaş i) filantrop; 

- 155 de ani de la nașterea medicului Gheorghe PROCA 
(22 ian. 1877, Iași – 26 dec. 1943, Bucureşti), poet; 
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- 140 de ani de la naş terea teologului Cicerone 
IORDĂCHESCU (22 ian. 1882, Lit ca-Micla uş eni, jud. Iaş i – 
29 iun. 1966, Iaş i), profeşor, decan al Faculta t ii de 
Teologie a Univerşita t ii „Al. I. Cuza”; 

- 45 de ani de la moartea economistei Georgeta MACARIE 
(27 feb. 1932, Dorohoi, jud. Botoşani – 25 ian. 1977, Iaşi), 
profeşoară la Inştitutul Politehnic „Gh. Asachi”; 
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- Ziua Internat ionala  a Scrişului de ma na   

 

- 510 ani de la î ncepea domniei lui Neagoe Başarab î n T ara 
Roma neaşca  (23 ian. 1512 – 15 şep.1521), autor al uneia 
din primele şcrieri originale din literatura roma na , 
Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său 
Teodosie, şcrişa  î n şlavona  ş i traduşa  î n limba roma na , 
ctitor al bişericii epişcopale de la Curtea de Argeş  (1517). 
Bişerica Ortodoxa  Roma na  î l cinşteş te pe Sfa ntul Voievod 
Neagoe Başarab la 26 şeptembrie, proclamarea oficiala  a 
canoniza rii ava nd loc la 26 octombrie 2008; 

- 75 de ani de la moartea pictorului francez poştimpre-
şionişt Pierre BONNARD (3 oct. 1867, Fontenay-aux-
Roşeş – 23 ian. 1947, Le Cannet), iluştrator de carte ş i 
litograf; 
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- Ziua Unirii Principatelor Române (160 de ani) 

 

- 160 de ani de la deşchidea, la Bucureşti, a primului 
Parlament al Principatelor Unite. Domnitorul Alexandru 
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Ioan Cuza proclama în mod şolemn, în faţa Adunărilor 
Elective ale Moldovei şi Ţării Româneşti, reunite în 
şedinţă comună, „Unirea definitivă a Principatelor”, iar 
oraşul Bucureşti era deşemnat capitala ţării (24 ian. /5 
feb.1862) 
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- 220 de ani de la naş terea iluminiştului Simeon 
MARCOVICI (25 ian. 1802, Bucureş ti – 1 iul. 1877, 
Bucureş ti), profeşor la Colegiul „Sf. Sava” din Bucureş ti, 
publicişt la Gazeta Teatrului Naţional, Curierul românesc, 
Conservatorul progresist, unul dintre fondatorii ş colii de 
drep; 

- 140 de ani de la naş terea şcriitoarei britanice Virginia 
WOOLF (Adeline Virginia Stephen, 25 ian. 1882, Londra – 
28 mar. 1941, Kenşington); 

- 45 de ani de la moartea prozatorului Ion ISTRATI (19 
ian. 1921, Alba-Hudeş ti, jud. Botoş ani – 25 ian. 1977, 
Iaş i); 
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- Ziua Mondiala  a Va milor  

 

- 145 de ani de la naş terea medicului Gheorghe PROCA 
(22 ian. 1877, Iaş i – 26 dec. 1943, Bucureş ti) poet; 

- 120 de ani de la trecerea la Domnul a mitropolitului ş i 
ca rturarului Iosif NANIESCU (15/27 iul. 1820, Ra za la i, 
jud. Soroca – 26 ian. 1902, Iaş i), canonizat ca Sfântul 
Iosif cel Milostiv, membru al Academiei Roma ne. Ca 
mitropolit al Moldovei, a terminat cla direa Mitropoliei, a 
î ntemeiat Seminarul Veniamin, cea dinta i ş coala  
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roma neaşca  bişericeaşca , a reştaurat bişerica Trei Ierarhi 
ş i bişerica Sf. Nicolae Domneşc din Iaş i Nota : unele şurşe 
indica  naş terea î n 15/27 iul. 1818; 

- 35 de ani de la moartea geografului Ioan SÂRCU (4 feb. 
1916, Daga t a, jud. Iaş i – 26 ian. 1987, Iaş i), profeşor al 
Univerşita t ii „Al.I. Cuza”, cerceta tor al maşivelor ş i va rfu-
rilor muntoaşe î nalte; 
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- Ziua Internat ionala  de Comemorare a Victimelor 
Holocauştului 

 

- 190 de ani de la naş terea şcriitorului englez Lewis 
CARROLL (27 ian. 1832 – 14 ian. 1898), prozator, mate-
matician, logician, cleric ş i fotograf. A marcat literatura 
pentru copii prin volumele: Alice în Țara 
Minunilor (1865) ş i Alice în Țara Oglinzilor (1872); 

- 130 de ani de la naş terea filologului Theofil SIMENSCHY 
(27 ian. 1892 Iaş i – 15 dec. 1968, Iaş i), profeşor la 
Facultatea de Filologie a Univerşita t ii din Iaş i; 

- 115 ani de la nașterea iştoricului Dumitru BERCIU (27 
ian. 1907, Mehedinți – 1 iul. 1998, București), arheolog, 
academician; 
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- Ziua Europeană a Protecției Datelor 

 

- 75 de ani de la naş terea actorului Florin MIRCEA (28 ian. 
1942, Focş ani – 5 aug. 2012, Iaş i), şocietar de onoare al 
Teatrului Nat ional „Vaşile Alecşandri” din Iaş i, laureat al 
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Galei Premiilor UNITER 

- 70 de ani de la moartea şcriitorului Nicolae BATZARIA 
(20 nov. 1874, Kruş ovo, Macedonia – 28 ian. 1952, 
Bucureş ti), prozator ş i publicişt, autorul celebrului 
perşonaj Haplea; 

- 20 de ani de la moartea şcriitoarei şuedeze de literatura  
pentru copii Astrid LINDGREN (1907 – 28 ian. 2002);  
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- 185 de ani de la moartea poetului ş i dramaturgului claşic 
ruş din perioada romantica  Aleksandr Sergheevici 
PUȘKIN (6 iun. 1799, Sankt Peterşburg – 29 ian./10 feb. 
1837, Sankt Peterşburg), conşiderat a fi fondatorul 
literaturii ruşe moderne, exilat la Chiş ina u î ntre 1820 ş i 
1823; 

- 165 de ani de la naş terea biologului Leon C. COSMOVICI 
(29 ian. 1857, com. Saşca, jud. Suceava – 21 iul. 1921, 
Iaş i), academician, zoolog ş i fiziolog, profeşor de 
fiziologie la Univerşitatea „Al. I. Cuza” din Iaş i; 

- 155 de ani de la naş terea prozatorului şpaniol Vicente 
Blasco IBÁÑEZ (29 ian. 1867 – 28 ian. 1928); 

- 130 de ani de la ca şa toria dintre Principele moş tenitor 
Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen cu Principeşa 
Maria de Edinburgh (fiica Ducelui Alfred de Edinburgh-
Coburg ş i a Marii Duceşe Maria a Ruşiei, 29 ian, 1892, 
Caştelul Sigmaringen, din Germania); 

- 55 de ani de la moartea poetului Ion BUZDUGAN (9 mar. 
1887, Brî nzenii Vechi, Rep. Moldova – 29 ian. 1967, 
Bucureş ti), poet, folclorişt, publicişt, licent iat î n drept la 
Univerşitatea din Iaş i, doctor î n economie al Univerşita t ii 
din Cerna ut i; 
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- 40 de ani de la moartea medicului Constantin STRAT (3 
iul. 1905, Ma ndreş ti, jud. Galat i – 29 ian. 1982, Iaş i), 
profeşor la Inştitutul de Anatomie ş i la Inştitutul de 
Medicina  ş i Farmacie din Iaş i, şpecialişt î n domeniul 
afect iunilor renale, pulmonare, cardiovaşculare ş i mai 
aleş digeştive; 
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- ✝) Sfint ii Trei Ierarhi: Vaşile cel Mare, Grigorie Teologul 
ş i Ioan Gura  de Aur, hramul Bişericii Sfint ilor Trei Ierarhi 
din Iaş i; 

 

- 155 de ani de la naş terea lui Scarlat PANAITESCU (30 
ian. 1867, Iaş i – 22 mar. 1938, Ca mpulung Moldoveneşc, 
jud. Suceava), general, geograf, academician, conferent iar 
la Sect ia de Geografie a Faculta t ii de S tiint e a Univerşita t ii 
„Al. I. Cuza” din Iaş i î n perioada 1920-1938; 

- 125 de ani de la moartea matematicianului Constantin 
GOGU (30 mai, 1854, Câmpulung – 30 ian. 1897, 
Craiova), astronom, academician; 

- 115 ani de la nașterea inginerului şilvic Ion POPESCU-
ZELETIN (30 ian. 1907, Buda, jud. Bacău – 20 mai 1974, 
București), profesor universitar, academician; 

- 45 de ani de la moartea agronomului Nicolae 
ZAMFIRESCU (1 feb. 1899, Iaş i – 30 ian. 1977, 
Bucureş ti), membru de onoare al Academiei de S tiint e 
Agricole ş i Silvice din Roma nia, profeşor de Fitotehnie la 
Inştitutul Agronomic „Ion Ioneşcu de la Brad” din Iaş i 
(1927-1952) ş i la Inştitutul Agronomic „N. Ba lceşcu” din 
Bucureş ti (1952-1959); 



26 

- 35 de ani de la moartea lui Vasile HAREA (30 ian. 1987, 
Iaşi), pedagog şi şociolog, format şpiritual în cercul 
revistei Viaţa românească; 

- 25 de ani de la moartea şcriitorului Gheorghe CRĂCIUN 
(8 mai 1950, com. Tohanu Vechi, jud. Braş ov – 30 ian. 
2007, com. Tohanu Vechi, jud. Braş ov), romancier, 
teoretician literar, profeşor univerşitar de teoria 
literaturii la Facultatea de Litere a Univerşita t ii din 
Braş ov 
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- 230 de ani de la naş terea compozitorului auştriac Franz 
SCHUBERT (31 ian. 1797, Viena – 19 nov. 1828, Viena); 

- 180 de ani de la montarea, la Iaşi, a comediei lui Molière, 
Burghezul gentilom; printre interpreţi ş-a numărat şi 
Costache Caragiale; 

- 105 ani de la naş terea poetului ş i publiciştului Mircea 
MICU (31 ian. 1937, Va rş ad, Arad – 18 iul. 2010, 
Bucureş ti); 

- 45 de ani de la deşchiderea, la Pariş, a Centrului Cultural 
de arta  moderna  „Georgeş-Pompidou” (31 ian, 1977); 

- 25 de ani de la moartea şcriitorului Nicolae VELEA (13 
apr. 1936, Cepari, jud. Argeş  – 31 ian. 1987, Bucureş ti), 
prozator ş i poveştitor; 
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FEBRUARIE 

 1 

- Ziua Intendenţei Militare (România) 

- (†) Întâmpinarea Domnului 

  

- 175 de ani de la inaugurarea Teatrului de la Copou din 
Iaşi, 1 feb. 1847, cu lucrarea dramatică Bătălia 
moldovenilor cu cavalerii teutoni la Marienburg, tablou 
vivant de Gheorghe Aşachi, şi cu Vicontele de Letorier, 
vodevil de Bayard şi Dumano; 

- 170 de ani de la nașterea şcriitorului Ion Luca 
CARAGIALE (1/13 feb. 1852, Haimanale, jud. Dâmbovița 
– 9 iun. 1912, Berlin), dramaturg, nuvelist, pamfletar, 
poet, şcriitor, director de teatru, comentator politic şi 
ziarist, membru post-mortem al Academiei Române; 

- 110 ani de la apariția, la Iași, în 1912 a reviştei 
Însemnări literare, şub direcția lui Mihail Sadoveanu și a 
lui George Topârceanu; 

- 70 de ani de la organizarea în foaierul Teatrului Naţional 
din Iaşi a primului Muzeu al Teatrului, care prezenta afişe 
şi coştume din vremurile de început ale activităţii 
dramatice ieșene; 

- 40 de ani de la moartea şcriitorului Radu PETRESCU (31 
aug. 1927, Bucureş ti – 1 feb. 1982), prozator, membru al 
grupului de la Ta rgoviş te, autor de jurnale; 
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- Ziua Mondiala  a Zonelor Umede 

- Ziua Internat ionala  a Cititului I mpreuna  (World Read 
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Aloud Day, prima zi de miercuri a lunii februarie)  

 

- 140 de ani de la nașterea prozatorului și poetului 
irlandez James JOYCE (Augustine Aloysius Joyce, 2 feb. 
1882 – 13 ian. 1941); 

- 105 ani de la apariția, la Iași, la 2 feb. 1917, a primului 
număr din ziarul de front România, sub conducerea lui 
Mihail Sadoveanu. Cotidianul s-a bucurat de colaborarea 
lui O. Goga, G. Ranetti, Ion Minulescu, V. Voiculescu, 
Demoştene Botez, Ion Agârbiceanu şi alţii, apărând până 
la 23 martie 1918; 

- 85 de ani de la nașterea şcriitorului Emil ALEXAN-
DRESCU (Fratele Emilian de la Neamţ, 2 feb. 1937, Iași), 
autorul volumelor de versuri: Legea iubirii – Cheia lui 
David (Iaşi, Psaltirea Românească – Legea iubirii – 
Logos, Psaltirea Preasfintei Treimi, Cina cea de taină, 
„Maran Atha”, Teu, Tea, Tion Tawma, Euharistica 
cuvântului – Taina tainelor, Euharistica cuvântului şi 
tainei, Doinele şi lacrimile dorului; 

- 30 de ani de la apariția, la Iași, la 2 feb. 1992, din 
iniţiativa I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, 
a primului număr al reviştei Candela Moldovei, reviştă 
cu caracter de informare din viaţa clerului din Moldova; 
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- 110 ani de la naş terea medicului Constantin N. ARSENI 
(3 feb. 1912, Dolhaşca – 5 iul. 1994, Bucureş ti), profeşor 
univerşitar, î ntemeietorul neurochirurgiei roma neş ti; 

- 25 de ani de la moartea romancierului ceh Bohumil 
HRABAL (28 mar. 1914, Brno – 3 feb. 1997, Praga); 
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4 

- Ziua Mondiala  de Lupta  î mpotriva Cancerului 

 

- 175 de ani de la naş terea inventatorului american 
Thomas Alva EDISON (11 feb. 1847, Milano, Ohio – 18 
oct. 1931, Weşt Orange, New Jerşey), poşeşorul a peşte 
1000 de patente (fonograful, telefonul cu bobina  de 
induct ie, becul electric);  

- 150 de ani de la naş terea pictorului ş i publiciştului Octav 
BĂNCILĂ (4 feb. 1872, Botoş ani – 3 apr. 1944, Bucureş ti). 
A fa cut ştudiile la S coala de Arte Frumoaşe din Iaş i ş i la 
Academia de Arte Frumoaşe din Mu nchen, apropiat al 
reviştei ieş ene Contemporanul; 

- 95 de ani de la naş terea inginerului agronom Alexandru 
LAZĂR (4 feb. 1927, Fa rca ş eni-Strunga, jud. Iaş i – 28 mai 
1990, Iaş i), membru al Academiei de S tiint e Agricole din 
Roma nia, prodecan al Faculta t ii de Agronomie, decan la 
Faculta t ii de Horticultura  ş i rector al Inştitutului 
Agronomic Ion Ionescu de la Brad; 
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- 110 ani de la naş terea filoşofului Ernest STERE (5 feb. 
1912, Fa lticeni, jud. Suceava – 7 oct. 1979, Iaş i), mentor 
şpiritual al miş ca rii filoşofice roma neş ti, iştoric al 
filoşofiei cu o opera  vaşta : Gândirea etică în Franţa 
secolului al XVII-lea (1972), Doctrine și curente în 
filosofia franceză contemporană (1975), Istoria 
filosofiei antice și medievale (1976), Din istoria 
doctrinelor morale (3 vol., 1975-1979), Artă și filozofie 
(1979). 

- 90 de ani de la nașterea filologului Virgil ARDELEANU (5 
feb. 1932, Târgu Mureş), critic literar, bibliotecar la 
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Biblioteca Centrală Universitară din Cluj între 1956 și 
1959, redactor, din 1959, la revista Steaua; 

- 85 de ani de la moartea istoricului Oreste TAFRALI (11 
nov. 1876, Tulcea – 5 nov. 1937 Iași), fondator al 
Muzeului de Antichități din Iași și al reviştei Arta şi 
arheologia (1927), academician, profesor la Catedra de 
Arheologie și Antichități a Univerşității din Iași; 
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- Ziua Roş ia Montana 

- „Zilele Mondiale fa ra  Telefon Mobil”, 6-8 februarie 

- Sa rba toarea nat ionala  a NOII ZEELANDE 

 

- 160 de ani de la naş terea dramaturgului Alexandru 
DAVILA (12 feb. 1862, Goleş ti, jud. Argeş  – 19 oct. 1929, 
Bucureş ti), autorul dramei iştorice î n verşuri Vlaicu Vodă 
(1902), director al Teatrului Nat ional din Bucureş ti; 

- 155 de ani de la naş terea zoologului Dimitrie VOINOV (6 
feb. 1867, Iaş i – 7 iul. 1951, Bucureş ti), membru al 
Academiei, creatorul ş colii de citologie din t ara noaştra , 
profeşor la catedra de Zoologie ş i Morfologie Animala  de 
la Facultatea de S tiint e din Bucureş ti, î ntre anii 1893 ş i 
1937, membru al Societa t ii de Biologie din Pariş; 

- 90 de ani de la naş terea regizorului ş i criticului de film 
francez François TRUFFAUT (6 feb. 1932 – 21 oct. 1984, 
Pariş); 

- 80 de ani de la naş terea şcriitorului Vicenţiu DONOSE (6 
feb. 1942 – 16 iul. 2001, Iaş i), redactor la editura Junimea 
ş i bibliograf la Biblioteca Judet eana  „Gh. Aşachi” Iaş i; 

- 65 de ani de la naş terea şcriitoarei Doina ANDREI (6 feb. 
1957, Negreş ti, jud. Vaşlui), prozatoare, membra  a 
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Uniunii Scriitorilor din Roma nia, actrit a  la Teatrul 
Luceafa rul Iaş i, autoarea volumelor: Fetiţa de ciocolată , 
Paparuda, Dimineaţa fiecărei nopţi; 

- 30 de ani de la moartea matematicianului Caius 
IACOB (29 mar. 1912, Arad – 6 feb. 1992, București), 
membru al Academiei Române; 
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- 210 ani de la naş terea şcriitorului britanic Charles 
DICKENS (7 feb. 1812, Landport – 9 iun. 1870, Gadş Hill 
Place), reprezentativ pentru realişmul şecolului al XIX-
lea, cunoşcut prin opere precum: Marile speranţe, 
Aventurile lui Oliver Twist, David Copperfield; 

- 95 de ani de la nașterea şcriitoarei Elisa FLORESCU (7 
feb. 1927, Iaşi – 7 oct. 2013), poetă şi prozatoare, 
membră a Uniunii Scriitorilor din România, actriţă la 
Teatrul Luceafărul Iaşi, autoarea volumelor pentru 
copii: Nu-i corect aşa, Gigel, versuri (1975), Întâmplări 
adevărate, versuri (1976), Întâmplări adevărate, 
proză (1978), Pământ cu flori, versuri (1983), Poveşti 
la trezirea din vis, proză (1991), Florile de la icoană, 
proză (1994), Cartea mea cu poezii, colorată de copii, 
Premiul de excelenţă din partea Uniunii Scriitorilor, 
filiala Iaşi; 

- 115 ani de la naş terea filologului Haralambie 
MIHĂESCU (7 feb. 1907, Udeş ti, jud. Suceava – 28 febr. 
1985, Iaş i), membru al Academiei, profeşor la Facultatea 
de Filologie a Univerşita t ii din Iaş i, la Catedra de limbi 
claşice. A traduş Teatru, de Ariştofan, autorul volumului 
Istoria literaturii latine; 

- 90 de ani de la naş terea criticului literar ş i de arta  Dan 
HĂULICĂ (7 feb. 1932, Iaş i – 17 aug. 2014, Bucureş ti), 
academician, redactor-ş ef al reviştei Secolul XX, 
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preş edinte al Aşociat iei Internat ionale a Criticilor de Arta  
ş i U.N.E.S.C.O., autor al unor volume precum: Critică și 
cultură (1967) ş i Geografii spirituale (1973). 

- 40 de ani de la moartea şcriitorului Mihail DRUMEȘ 
(Mihail V. Dumitreşcu, 26 nov. 1901, Ohrid, Macedonia – 7 
feb. 1982, Bucureş ti), romancier foarte popular î n 
perioada interbelica  pentru volume precum: Invitaţia la 
vals, Ioana d'Arc, Scrisoarea de dragoste , Elevul Dima 
dintr-a șaptea; 
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- 90 de ani de la naş terea actorului Emanoil PETRUȚ (8 
feb. 1932, Ma ra ş eşti, Vrancea – 8 aug.1983,), cu roluri de 
referint a  î n „Porto-Franco”, „Tineret e fa ra  ba tra net e”, 
„Ciprian Porumbeşcu” ş i „Frat ii Jderi”; 

- 55 de ani de la naş terea violoniştului Florin NICU-
LESCU (8 feb. 1967, Bucureş ti), virtuoz al jazzului, ştabilit 
î n Frant a; 

- 35 de ani de la moartea poetului George MENIUC (20 
mai 1918, Chiş ina u – 8 feb. 1987, Chiş ina u), dramaturg ş i 
traduca tor; 

 

9 

- Ziua Mondiala  a Limbii Elene 

 

- 220 de ani de la naş terea avocatului Emanoil GOJDU (9 
feb. 1802, Oradea – 3 feb. 1870, Budapeşta), om politic, 
reprezentant al intereşelor comunita t ii roma neş ti din 
Tranşilvania ş i Ungaria;  

- 105 ani de la naş terea danşatorului ş i coregrafului Oleg 
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DANOVSKI (9 feb. 1917, Voşneşenşk, Ucraina – 21 oct. 
1996, Conştant a), î ntemeietorul ş colii roma neş ti de balet 
modern, fondatorul ş i directorul primului teatru de balet 
din Roma nia, la Conştant a; 

- 45 de ani de la moartea şcriitorului Emil SERGHIE (12 
mai 1897, Hudeş ti, jud. Botoş ani – 9 febr. 1977, 
Bucureş ti), ziarişt ş i poet, redactor-ş ef la ziarul ieş ean 
Lumea. A conduş Teatrul Nat ional Iaş i î ntre anii 1933 ş i 
1937; 
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- Ziua Mondiala  a Leguminoaşelor (ONU) 

 

- 155 de ani de la premiera piesei Răzvan şi Vidra de 
Bogdan Petriceicu Haşdeu pe şcena Teatrului Naţional 
din Iaşi, la 10 feb. 1867; titlul la premiera piesei a fost 
Răzvan, piesa primind titlul definitiv, Răzvan şi Vidra în 
1869; 

- 120 de ani de la nașterea şcriitorului Anton HOLBAN (10 
feb. 1902, Huși – 15 ian. 1937, București), romancier şi 
eseist; 

- 90 de ani de la moartea lui Edgar WALLACE (Richard 
Horatio Edgar), şcriitor englez de literatură polițiştă, 
regizor și jurnalişt (10 apr. 1875 – 10 febr. 1932); 

- 35 de ani de la moartea botanistului Emilian ŢOPA (9 
feb. 1900, Cuciurul Mic-Cernăuţi – 10 feb. 1987, Iaşi). A 
organizat Grădina Botanică Iași pe noul amplaşament din 
Dealul Copoului; 
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11 

- Ziua Mondiala  a Bolnavului 

- Ziua Mondială aSiguranței pe Internet (U.E.) 

 

- 175 de ani de la naşterea inventatorului american 
Thomas Alva EDISON (11 feb. 1847, Milan – 18 oct. 
1931, West Orange), posesorul a peste 1000 de patente 
(fonograful, telefonul cu bobină de inducţie, becul 
electric); 

- 140 de ani de la naşterea muzicianului Gheorghe 
CUCU (11 feb. 1882, Puiești, jud. Tutova – 24 aug. 1932, 
București), compozitor, dirijor și folclorişt, un clasic al 
muzicii corale; 

 

12 

- 245 de ani de la naş terea şcriitorului romantic german 
Friedrich Heinrich Karl de la Motte, Baron 
Fouqué (12 feb. 1777, Brandenburg – 23 ian. 1843, 
Berlin); 

- 160 de ani de la naş terea regizorului, dramaturgului ş i 
prozatorului Alexandru DAVILA (12 feb. 1862, Goleş ti – 
19 oct. 1925, Bucureş ti); 

 

13 

- Ziua Internat ionala  a Radioului  

 

- 145 de ani de la moartea dramaturgului Costache 
CARAGIALE (29 mar. 1815, Bucureş ti – 13 feb. 1877, 
Bucureş ti), actor ş i regizor. I n 1838, a organizat primul 
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teatru dramatic î n Iaş i, fiind ş i primul director al 
Teatrului Nat ional din Bucureş ti (1852-1855); 

- 70 de ani de la moartea şcriitorului Constant 
TONEGARU (13/26 feb. 1919, Galat i – 10 feb. 1952, 
Bucureş ti), poet, victima  a regimului comunişt, legat de 
gruparea de la revişta „Sbura torul” ş i de prietenii cu Geo 
Dumitreşcu, Dimitrie Stelaru ş i Ion Caraion; 

- 35 de ani la moartea fizicianlui Gheorghe SAVIN (26 apr. 
1923 Iaş i – 13 feb. 1987, Iaş i), creatorul dişciplinei de 
circuite electrice neliniare ş i parametrice la Facultatea de 
Electrotehnica  a Inştitutului Politehnic „Gh. Aşachi” din 
Iaş i; 

 

14 

- Ziua Internat ionala  a Donat iei de Carte  

- Ziua Interant ionala  a I ndra goştit ilor 

 

- 95 de ani de la moartea ziariştului Constantin MILLE (20 
dec. 1861, Iaş i – 14 feb./ 20 feb. 1927, Bucureş ti), ziarişt 
ş i şcriitor şocialişt, a foşt director al ziarelor Adevărul ş i 
Dimineaţa. I mpreuna  cu Ion ş i Sofia Na dejde a contribuit 
la fondarea reviştei Contemporanul (1881-1891); 

- 85 de ani de la naş terea şcriitorului Dumitru ȚEPENEAG 
(14 mar. 1937), teoretician al onirişmului literar 
roma neşc, ştabilit la Pariş; 

 

15 

- 160 de ani de la moartea compozitorului ruş Mihail 
Ivanovici GLINKA (1 iun. 1804, Novoşpaşşkoye – 15 
feb. 1857, Berlin), numit pa rintele muzicii claşice ruşe, a 
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puş baza operei nat ionale ş i a muzicii şimfonice ruşe; 

- 110 ani de la naş terea şcriitorului Andrei LUPAN (15 
feb. 1912, Mihuleni – 24 aug. 1992, Chiş ina u), poet, 
dramaturg, eşeişt, publicişt, membru al Academiei de 
S tiint e a RSS Moldoveneş ti; 

- 65 de ani de la naş terea şcriitoarei Doina RUȘTI (15 feb. 
1957, Comoş teni, jud. Dolj), romanciera , autoarea unor 
volume precum: Manuscrisul fanariot, Mâţa Vinerii, 
traduşe î n mai multe limbi; 

 

16 

- 115 ani de la moartea şcriitorului italian Giosue 
CARDUCCI ( 27 iul. 1835, Pietraşanta – 16 feb. 1907, 
Bologna), poet, prozator ş i eşeişt, laureat al Premiului 
Nobel pentru Literatura  î n anul 1906;  

- 15 ani de la moartea istoricului Virgil CÂNDEA (29 apr. 
1927, Focșani – 16 feb. 2007, București), iştoric al 
culturii, bibliograf, specialist în carte veche, membru al 
Academiei Române; 

 

17 

- 155 de ani de la nașterea Imperiului Auştro-Ungar prin 
realizarea dualismului austro-ungar; 

- 115 ani de la primul concert al Cvartetului Athanasie 
Teodorini, la Iaşi, la 17 feb. 1907; 

- 105 ani de la nașterea cântăreței de muzică populară și 
romanțe Ioana RADU (17 feb. 1917, București – 19 sep. 
1990, București); 

- 75 de ani de la moartea scriitoarei române de expresie 
franceză Elena VĂCĂRESCU (21 şep. 1866, București – 
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17 feb. 1947, Pariş), prima femeie primită în Academia 
Română, ca membru de onoare, la 11 iun. 1925; 

- 70 de ani de la nașterea şcriitorului Stelian TĂNASE (17 
feb. 1952, București), eseist, istoric, politolog, publicist; 

- 50 de ani de la moartea filoşofului, academicianului şi 
scriitorului Ion PETROVICI (14 iun. 1882, Tecuci, jud. 
Galaţi – 17 feb. 1972, Bucureşti), dişcipol al lui Titu 
Maioreşcu, profeşor la Catedra de Logică şi Iştoria 
Filosofiei Moderne de la Universitatea din Iaşi între 1906 
și 1940; 

- 35 de ani de la demonstrațiile ştudențești de la Iași 
împotriva condițiilor inumane din cămine, şcandându-se: 
„Vrem apă şă ne şpălăm și lumină şă învățăm!” 

 

18 

- Ziua Internat ionala  a Sportului Militar 

 

- 130 de ani de la nașterea profeşorului de pşihiatrie al 
Facultăţii de Medicină din Iaşi, Leon BALIFF (18 feb. 
1892, Ţibăneşti, jud. Iaşi – 18 mai 1967, Iaşi); 

- 115 ani de la nașterea lui Traian HERSENI (18 feb. 1907, 
şatul Iași, comitatul Făgăraș, jud. Brașov – 1980), 
şociolog, antropolog și etnolog, reprezentant al Școlii 
Sociologice de la București; 

 

19 

- Ziua Bra ncuş i (Roma nia) 

- 185 de ani de la moartea şcriitorului romantic german 
George BŰCHNER (17 oct. 1813, Goddelau – 19 feb. 
1837, Zu rich), poet ş i dramaturg; 
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- 70 de ani de la naş terea şcriitorului norvegian Knut 
HAMSUN (4 aug. 1859, Lom – 19 feb. 1952 , Grimştad), 
laureat al Premiului Nobel pentru Literatura  î n anul 
1920; 
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- Ziua Mondiala  a Juştit iei Sociale 

- Ziua Dezrobirii Romilor 

 

- 140 de ani de la moartea lui (Moș) Ion ROATĂ (1806, 
satul Câmpuri, jud. Vrancea – 20 feb. 1882, satul Gura 
Văii, jud. Vrancea), țăran, deputat în Divanul Ad-hoc, un 
şuşținător al Unirii principatelor și al reformei agrare; 

- 95 de ani de la nașterea matematicianului Mircea 
MALIŢA, diplomat şi eşeişt, academician (20 feb. 1927, 
Oradea), director al Bibliotecii Academiei (1950-1955), 
ministru al Afacerilor Externe (1962-1970) și al 
Învățământului (1970-1972); 

- 90 de ani de la aparit ia reviştei România literară – 
Gazetă de critică și informaţie literară, artistică și 
culturală, la 20 feb. 1932, la Bucureş ti, şub direct ia lui 
Liviu Rebreanu; 

- 75 de ani de când osemintele domnitorului Al. I. Cuza au 
fost aduse la biserica Trei Ierarhi din Iaşi, de la Curtea de 
Argeş, la 20 feb. 1947; 
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- Ziua Internat ionala  a Limbilor Materne (UNESCO) 
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- 345 de ani la moartea filosofului olandez Baruch 
SPINOZA (24 nov. 1632 – 21 mart. 1677); 

- 170 de ani de la moartea dramaturgului şi prozatorului 
rus Nikolai GOGOL (19 mar. 1809 – 2 feb. 1852); 

- 75 de ani de la naş terea medicului Romeo CHIRIAC (21 
feb. 1947, Miha ileni, jud. Botoş ani – 3 mar. 1995, 
Bucureş ti), cadru didactic la Inştitutul de Medicina  ş i 
Farmacie din Iaş i, la dişciplina Anatomie Umana  ş i medic 
principal de pecialitate î n Pşihiatrie; 

- 75 de ani de la lanşarea aparatul de fotografi at la minut, 
de ca tre Edwin Herbert Land, î n New York (21 feb. 1947); 

- 30 de ani de la moartea economiştului ş i iştoricului 
Constantin Th. BOTEZ (11 mar. 1929, Baca u – 21 feb. 
1992, Iaş i), profeşor la la Facultatea de S tiint e economice 
din Iaş i. A publicat ştudii ş i articole î n diverşe revişte 
precum ş i volumele Cronica Cotnarilor (1971, î n 
colaborare), Epopeea feroviară românească (1978, î n 
colaborare), Pagini uitate de cultură economică (1983), 
Bolta Rece. 1786-1986; 
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- Ziua Mondiala  a Cercetaş ilor 

- Ziua Europeana  dedicata  Victimelor Criminalita t ii 

 

- 310 ani de la naş terea ca rturarului umanişt şecui, Péter 
BOD (22 feb. 1712 – 3 mar. 1769), teolog, figura cea mai 
reprezentativa  a iştoriografiei maghiare tranşilva nene î n 
şecolul al XVIII-lea; 

- 165 de ani de la naşterea fizicianului german Heinrich 
Rudolf HERTZ, descoperitorul undelor electromagnetice 
(22 feb. 1857 – 1 ian. 1894); 
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- 120 de ani de la naş terea chimiştului Constantin 
MACAROVICI (22 feb. 1902, Negreş ti, Vaşlui –  7 
feb. 1984, Cluj-Napoca). A urmat curşurile Faculta t ii de 
ş tiint e a Univerşita t ii „Al.I. Cuza” 

- 80 de ani de la moartea şcriitorului auştriac Stefan 
ZWEIG poet, prozator, dramaturg (28 nov. 1881, Viena – 
22 feb. 1942, Rio de Janeiro, Brazilia); 

- 25 de ani de la ca ş tigarea primului titlul de campion 
mondial la box profeşionişt din Roma nia, Mihai LEU 
cucerind centura mondiala  verşiunea WBO la categoria 
şemimijlocie, dupa  ce l-a î nvinş, î n 12 reprize, pe 
panamezul Santiago Samaniego (22 feb.1997); 
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- 90 de ani de la naş terea etnologului Romulus 
VULCĂNESCU (23 feb. 1912, Bucureş ti – 10 nov. 1999, 
Bucureş ti), membru al Academiei, autorul unor lucra ri de 
referint a  precum: Fenomenul horal, Coloana cerului, 
Măștile populare, Mitologie română ; 

- 85 de ani de la moartea juristului Constantin 
HURMUZACHI (3 oct. 1862, Cernăuți – 23 feb. 1937, 
Cernăuți), entomolog, membru de onoare al Academiei 
Române; 
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- Sa rba toarea populara  a Dragobetelui (Roma nia) 

 

- 90 de ani de la naş terea claşiciştului ş i iştoricului literar 
Eugen CIZEK (24 feb. 1932 – 16 dec. 2008); 
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- 35 de ani de la cucerirea Supercupei Europei de către 
echipa de fotbal Steaua București, în urma meciului de la 
Monte Carlo, 1–0 cu Dinamo Kiev; 

 

25 

- 315 ani de la naş terea dramaturgului ş i libretiştului italian 
Carlo GOLDONI (25 feb. 1707, Venet ia – 6 feb. 1793, Pariş). 
A reformat comedia, î nla tura nd miraculoşul, declamat ia, 
ma ş tile tradit ionale ş i puna nd accentul pe perşonaje, pe 
explorarea caracterelor aceştora ş i a pşihologicului; 

- 125 de ani de la nașterea filologului Nicolae I. POPA (25 
feb. 1897, Puieşti, jud. Vaşlui – 21 iun. 1982, Iaşi), critic şi 
istoric literar, profeşor la Catedra de Franceză a Facultăţii 
de Litere şi Filologie a Univerşităţii din Iaşi, comparatişt 
de preştigiu internațional; 

- 180 de ani de la nașterea şcriitorului german Karl 
MAY (25 feb. 1842, Hohenstein – 30 mar. 1912, 
Radebeul), celebru pentru romanele sale de aventuri; 

- 170 de ani de la moartea şcriitorului irlandez Thomas 
MOORE (28 mai 1779, Dublin – 25 feb. 1852, Bromham), 
poet ş i prozator, şupranumit „bardul Irlandei”, autorul 
biografiei poetului englez George Byron, cu care era 
prieten apropiat ş i ca ruia i-a editat opera; 

 

26 

- Ziua Internat ionala  a şpunerii başmelor 

 

- 220 de ani de la naş terea şcriitorului francez Victor 
HUGO (26 feb. 1802, Beşancon – 22 mai 1885, Pariş), 
poet, dramaturg ş i romancier, exponent al romantişmului 
î n literatura franceza  ; 
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- 145 de ani de la spectacolul cu piesa La Perouse, pe 
muzica Elenei ASACHI, dat pe 26 feb. 1837 de elevii 
Conservatorului Filarmonic-Dramatic din Iaşi; 
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- 160 de ani de la naş terea şcriitoarei engleze Helen 
BANNERMAN (27 feb. 1862, Edinburgh – 13 oct. 1946, 
Edinburgh), autoare de literatura  pentru copii; 

- 150 de ani de la naş terea omului politic Alexandru 
VAIDA VOEVOD (27 feb. 1872, Boba lna – 19 mar. 1950, 
Sibiu), medic, publicişt, premier al Roma niei timp de trei 
mandate; 

- 140 de ani de la premiera operetei „Crai Nou”, de Ciprian 
PORUMBESCU, pe un libret de Vaşile Alecşandri, la 
Gimnaziul roma n din Braş ov, 27 feb. 1882; 

- 120 de ani de la nașterea şcriitorului american John 
Ernst STEINBECK, laureat al Premiului Nobel pentru 
Literatură în anul 1962 (27 feb. 1902 – 20 dec. 1968); 

- 110 ani de la naş terea şcriitorului britanic Lawrence 
George DURRELL (27 feb. 1912, India – 7 nov. 1990, 
Sommie reş, Frant a), romancier, poet, eşeişt, dramaturg; 
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- Ziua Apa ra rii Civile şau Ziua Protect iei Civile (Roma nia) 

- Ziua Andaluziei (Spania) 

 

- 50 de ani de la naş terea iştoricului Dorin DOBRINCU (8 
feb. 1972, Darabani, judet ul Botoş ani), cerceta tor la 
Inştitutul de Iştorie „A.D. Xenopol” din Iaş i, 
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Departamentul de Iştorie Contemporana , profeşor/lector 
aşociat al Faculta t ii de Iştorie a Univerşita t ii „Al. I. Cuza”; 
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- 230 de ani de la naş terea compozitorului italian 
Gioacchino Antonio ROSSINI (29 feb. 1792, Peşaro, 
Statele Papale – 13 nov. 1868, Paşşy, Frant a), repre-
zentant al operei bel-cantoului, printre lucra rile şale cele 
mai cunoşcute fiind: Italianca în Alger (L’Italiana in 
Algeri, 1813), Otello (1816), Bărbierul din Sevilla (Il 
Barbiere di Siviglia, 1816) ş i Cenușăreasa (La 
Cenerentola, 1817), Moise et Pharaon (1818), Asediul 
Corintului (Le şie ge de Corinthe, 1826), Semiramida 
(1823) ş i Guillaume Tell (Wilhelm Tell, 1829) ; 

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

1 

- Ziua Mărţişorului (România) 

- Ziua Naţionala a Ţării Galilor 

- Ziua Automobilismului Militar (România) 

- Ziua Mondială a Protecţiei Civile 

 

- 185 de ani de la naş terea şcriitorului Ion CREANGĂ (1 
mar. 1837, Humuleş ti, jud. Neamt  – 31 dec. 1889, Iaş i), 
membru poşt-mortem al Academiei Roma ne (1948);  

- 155 de ani de la apariția, la Iași, la 1 mar. 1867, a reviştei 
Convorbiri literare, editată de Societatea literară 
Junimea, având redactor-şef pe Iacob Negruzzi și mentor 
şpiritual pe Titu Maioreşcu, care a imprimat o direcţie 
nouă în gândirea critică, literară şi ideologică 
româneaşcă; 

- 130 de ani de la naş terea iştoricului Nicolae GRĂMADĂ 
(1 mar. 1892, Stroieş ti, jud. Suceava – 19 feb. 1961, 
Bucureş ti), profeşor la Facultatea de Iştorie a 
Univerşita t ii „Al. I. Cuza”, unde ş-a remarcat î n dişciplinele 
auxiliare iştoriei: paleografie chirilica  ş i latina ; 
diplomatica ; şigilografie medievala , heraldica ; 

- 120 de ani de la nașterea teologului și şcriitorului 
Constantin NONEA (1 mar. 1902, Şcheia, jud. Iaşi – 19 
iun. 1981, Iaşi), autorul unor volume precum: Comoara 
nefermecată, Leacuri pentru minte, Cum creşte 
mintea; 

- 100 de ani de la naş terea artiştului liric Dumitru POPA 
(1 mar. 1922, Bra ila – 8 apr. 1995, Iaş i), tenor al Operei 
Roma ne Iaş i; 
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- 85 de ani de la nașterea compozitorului de renume 
internațional Eugen DOGA (1 mar. 1937, satul Mocra, 
Republica Moldova), membru titular al Academiei de 
Științe a Moldovei (1992); 

- 45 de ani de la înfiinţarea Staţiunii de Cercetări Pomicole 
Iaşi, la 1 mar. 1977; 

- 45 de ani de la moartea geografului Nicolae LUPU (5 iul. 
1904, Dra guş eni, jud. Vaşlui – 1 mar. 1977, Iaş i), profeşor 
la catedra de Geografie Fizica  ş i Geografia Roma niei a 
Univerşita t ii din Iaş i timp de peşte patru decenii (1928-
1972); 

 

2 

- 455 de ani de la prima atestare, la 2 mar. 1667, într-un 
document al epocii, a cronicarul Miron COSTIN (1633- 
1691), ca având funcţia de mare vornic al Ţării de Suş; 

- 145 de ani de la naş terea claşiciştului Constantin 
FEDELEȘ (2 mar. 1877, Ba deni-Scobint i, jud. Iaş i – 1 iun. 
1958, Bucureş ti), profeşor la Facultatea de Filologie a 
Univerşita t ii „Al. I. Cuza”; 

- 130 de ani de la naş terea iştoricului ş i arheologului 
Nicolae GOSTAR (2 mar. 1892 Stroieş ti, jud. Suceava – 23 
oct. 1978, Conştant a), profeşor la Facultatea de Iştorie a 
Univerşita t ii „Al. I. Cuza”; 

- 20 de ani de la moartea şcriitoarei Camelia RĂILEANU 
(24 iun. 1969, Botoş ani – 2 mar. 2002, Botoş ani), 
abşolventa  a Faculta t ii de Litere, a Univerşita t ii „Al. I. 
Cuza” Iaş i. A publicat volumele: Dimineaţa cercului 
(1998), Cântec pentru cei nesinguri (1999), 
Întoarcerea din Iad, memorii (2018); 
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- Ziua Mondială a Scriitorilor 

- Ziua Naţională a Bulgariei 

- Ziua Mondiala  a Scriitorilor 

- Ziua Mondiala  a viet ii şa lbatice 

- Ziua Mondiala  a Auzului 

 

- 175 de ani de la naş terea inventatorului american de 
origine şcot iana  Alexander Graham BELL ( 3 mar. 1847, 
Edinburg – 2 aug. 1922, Beinn Bhreagh), inventatorul 
telefonului; 

- 120 de ani de la moartea scriitorului Samson L. 
BODNĂRESCU (27 iun. 1840, Voitinel, jud. Suceava – 3 
mar. 1902, Pomârla, județul Botoșani), poet membru al 
şocietății culturale „Junimea”; 
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- Ziua mondiala  de ruga ciune a femeilor 

 

- 190 de ani de la moartea egiptologului francez Jean-
François CHAMPOLLION (23 dec. 1790, Figeac – 4 mar. 
1832, Pariş), celebru pentru deşcifrarea hieroglifelor; 

- 170 de ani de la moartea şcriitorul ruş Nikolai GOGOL 
(19/31 mar. 1809, Velyki Sorochyntşi – 4 mar. 1852, 
Moşcova), dramaturg ş i prozator. NOTA : alte şurşe 
ment ioneaza  ca data  a naş terii 1 apr. 1809; 

- 80 de ani de la nașterea şcriitoarei Gloria LĂCĂTUŞU (4 
mar. 1942, Suceava), publiciştă la Radio Iași, autoarea 
volumelor: Zăpezile calde, Visuri prin poarta de corn, 
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Tu eşti Maria, Pentru mama, pentru tata, O cărticică 
despre felurite flori şi despre cărţi surori, Cartea 
undelor; 

- 45 de ani de la puternicul cutremur, cu efecte 
devastatoare asupra României, cu o magnitudine de 7,3 
grade pe şcara Richter, care a făcut, în timp de circa 55 de 
secunde, 1.578 de victime, din care 1.424 numai în 
București; 

- 45 de ani de la moartea şcriitoarei Veronica 
PORUMBACU (Schwefelberg, 24 oct. 1921, Bucureş ti – 4 
mar. 1977, Bucureş ti), poeta , prozatoare, memorialişta , 
autoare de literatura  pentru copii ş i traduca toare, activa  
î n epoca proletcultişta  (anii '50); 

- 45 de ani de la moartea fizicianului Paul C. PETRESCU  
(18 ian. 1915, Bucureş ti – 4 mar. 1977, Bucureş ti), 
membru al Academiei; 

- 45 de ani de la moartea actorului Toma CARAGIU (21 
aug. 1925, Aetomilitşa, Grecia – 4 mar. 1977, Bucureş ti); 

- 45 de ani de la moartea muzicianului Ion VINTILĂ (18 
apr. 1924 – 4 mar. 1977, Bucureş ti), compozitor ş i dirijor; 

- 30 de ani de la moartea inginerului constructor Emil 
ALEXANDRESCU (19 nov. 1937, Iaşi – 4 mart. 1992, Iaşi), 
primar al Iaşului; 

- 10 ani de la redeşchiderea, pentru public, dupa  lucra ri de 
renovare, a Muzeului Memorial „Mihail Koga lniceanu 
Iaş i”, 4 mar. 2012; 

 

5 

- Ziua Mondială a Eficienţei Energetice 

- 130 de ani de la naş terea antropologului Ioan Gheorghe 
BOTEZ (5 mar. 1892, Chiş ca reni-S ipote, jud. Iaş i – 23 ian. 
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1953, Iaş i), profeşor la Facultatea de S tiint e din Iaş i. A 
puş bazele Catedrei de Paleontologie ş i Antropologie; 

- 105 ani de la şemnarea de către oştaşii români din 
armata austro-ungară căzuţi prizonieri în Ruşia şi aflaţi 
în lagărul de la Darniţa (Kiev) a Angajamentului de luptă 
în Armata Română; 

- 65 de ani de la moartea ziariştului Traian ȚINO (10 feb. 
1889, Ma cin, Bra ila – 5 mar. 1957, Bra ila), avocat, primar 
ş i promotor cultural; 
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- 125 de ani de la adoptarea, în România, la 6 martie 1897, 
a Legii repauşului în zilele de duminică şi şărbători; 

- 115 ani de la apogeul Răşcoalei ţărăneşti din 1907, în 
regiunea Moldova, în principal în localitățile din județele 
Dorohoi și Iași; 

- 105 ani de la nașterea filoşofului american, şpecializat în 
filoşofia minții și a limbajului, Donald Herbert 
DAVIDSON (6 mar. 1917 – 30 aug. 2003); 

- 95 de ani de la naş terea şcriitorului columbian Gabriel 
Garcia MÁRQUEZ (6 mar. 1927, Aracataca, Columbia – 
17 apr. 2014, Ciudad de Me xico, Mexic), laureat 
al Premiului Nobel pentru Literatura  î n anul 1982, cel 
mai cunoşcut roman al şa u fiind Cien años de 
soledad (Un veac de singurătate), traduş î n zeci de 
limbi ale lumii, ca paradigma  a realişmului magic; 

- 60 de ani de la moartea filozofului Constantin 
RĂDULESCU-MOTRU (2 feb. 1868, Butoieş ti, jud. 
Mehedint i – 6 mar. 1957, Bucureş ti), pşiholog, profeşor 
univerşitar, publicişt ş i academician, preş edinte al 
Academiei Roma ne î n perioada 1938-1941; 
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- Ziua Internat ionala  a Radioului ş i Televiziunii pentru 
Copii (UNICEF)  

 

- 155 de ani de la nașterea medicului, publiciştului şi 
omului politic Nicolae QUINEZU (7 mar. 1867, Iași – 5 
apr. 1928, Roman, jud. Neamţ), unul dintre fondatorii 
publicaţiilor Lumea nouă, Evenimentul literar şi Viaţa 
românească; 

- 105 ani de la naşterea poetei Zorica LAȚCU (7 mar. 
1917, Mezőtúr, Ungaria – 8 aug. 1990, mănăştirea 
Vladimirești, Tecuci), monahie, traducătoare și deținută 
politic; 

- 25 de ani de la moartea inginerului chimist Gheorghe 
ROZMARIN (17 apr. 1928, Zubreşti, jud. Lăpuşna – 7 
mar. 1997, Iaşi), profeşor la Catedra de Celuloză şi Hârtie 
de la Institutul Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi; 
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- Ziua Naţiunilor Unite pentru Drepturile Femeilor 

 

- 165 de ani de la naş terea muzicianului italian Ruggiero 
LEONCAVALLO (8 mar. 1857, Napoli – 9 aug. 1919, 
Montecatini Terme), compozitor, pianişt ş i dirijor, ala turi 
de Pietro Maşcagni, init iator al verişmului, curent 
î ndreptat î mpotriva romantişmului; 

- 135 de ani de la naş terea poetului Ion BUZDUGAN (9 
mar. 1887, Brî nzenii Vechi, Rep. Moldova – 29 ian. 1967, 
Bucureş ti), poet, folclorişt, publicişt, licent iat î n drept la 
Univerşitatea din Iaş i, doctor î n economie al Univerşita t ii 
din Cerna ut i; 
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- 130 de ani de la moartea lui Vasile ADAMACHI (1 ian. 
1817, Iaşi – 8 mar. 1892, Iaşi), om de cultură şi filantrop; 

- 115 ani de la naş terea iştoricului Gheorghe UNGUREA-
NU (8 mar. 1907, Hangu, jud. Neamt  – 29 dec. 1975, Iaş i), 
arhivişt ş i publicişt, membru al Societa t ii de S tiint e 
Iştorice din Roma nia ş i î n colegiul de redact ie al Revistei 
Arhivelor ş i Archivum (Pariş). Director al Arhivelor 
Statului din Iaş i (1941-1969); 

- 105 ani de la naş terea chimiştei Eleonora DIACONESCU 
(10 mar. 1917, Fa lticeni, jud. Suceava – 12 aug. 1994, 
Iaş i), profeşor la Inştitutul Politehnic „Gh. Aşachi” Iaş i, 
cerceta tor de preştigiu; 

- 65 de ani de la naş terea actorului Adi CARAULEANU (8 
mar. 1957, Calafat – jud. Dolj), şocietar ş i director artiştic 
al Teatrului Nat ional Iaş i, poet,; 
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- (†) Sfint ii 40 de Mucenici din Sevaştia calendarul creștin 
ortodox și romano-catolic 

- Ziua Deţinuţilor Politici Anticomuniști 

- Ziua Mondiala  a Rinichiului 

 

- 185 de ani de la moartea şcriitorului Alexandru 
HRISOVERGHI (27 feb. 1811, Iaş i – 9 mar. 1837, Iaş i), 
poet, traduca tor din poezia romantica  franceza . Volumul 
de poezii (originale ş i traduceri) intitulat Poezii a apa rut 
poştum, î n 1843, editat ş i prefat at de Mihail 
Koga lniceanu; 

- 180 de ani de la premiera abşoluta  a operei NABUCCO de 
Giuşeppe Verdi, Teatro alla Scala din Milano, 9 mar. 1842; 
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- 80 de ani de la naş terea actorului Ion CARAMITRU (9 
mar. 1942, Bucureş ti), preş edintele UNITER, miniştru al 
culturii, director al Teatrului Nat ional Bucureş ti; 

- 20 de ani de la naş terea şcriitorului Dan MERIȘCA (9 
mar. 1957, Butea, jud. Iaş i – 21 nov. 1991, Iaş i), animator 
î n domeniul şcience-fiction-ului. I n 1979, î mpreuna  cu 
fratele şa u, Lucian, î nfiint eaza  Cenaclul de anticipaţie 
din Iaş i, devenit ulterior Clubul UNESCO Quasar; 
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- 165 de ani de la aparit ia, la Pariş, apoi la Bucureş ti, a 
şa pta ma nalului BUCIUMUL, şub direct ia lui Cezar Bolliac, 
publicat ie a refugiat iilor politici de la 1848, 10 mar. 1857; 

- 105 ani de la nașterea chimiştei Eleonora DIACONESCU 
(10 mar. 1917, Fălticeni, jud. Suceava – 12 aug. 1994, 
Iaşi), profesor la Institutul Politehnic „Gh. Asachi” Iaşi şi 
cercetător de preştigiu; 

- 80 de ani de la nașterea şcriitoarei Anca SÎRBU (10 mar. 
1942, Iași), profeşor la catedra de limba franceză a 
Univerştității „Al. I. Cuza”, autoare a volumelor: Julien 
Green – o conştiinţă tragic, Personajul literar în 
secolul al XIX-lea francez, Timp şi spaţiu în literatura 
franceză din secolul al XIX-lea; 

- 70 de ani de la naş terea şcriitorului Liviu PENDEFUNDA 
(10 mar. 1952, Iaş i), medic neurolog, membru al Uniunii 
Scriitorilor din Roma nia, autorul unor volume precum: 
Farmacii astrale, Astrul cojilor de ou, Tihna scoicilor; 
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- Ziua Europeana  a Victimelor Terorişmului 

 

- 380 de ani de la hotărârea Sinodului de la Iași de a adopta 
Mărturişirea de credință a Sfântului Mitropolit al Kievului 
Petru Movilă 

- 75 de ani de la moartea matematicianului Constantin I. 
NICOLAU (14 mai 1873, Iaş i – 11 mar. 1947, Iaş i), doctor 
î n matematici la Univerşitatea Sorbona din Pariş (1912), 
a funct ionat la Univerşitatea ieş eana , ca profeşor de 
Matematici generale ş i Geometrie, î ntre anii 1912 ş i 
1938; 

- 25 de ani de la moartea criticului de arta  Radu NEGRU 
(27 mai 1933, Cerna ut i – 11 mar. 1997, Iaş i), titularul 
curşurilor de Eştetica  ş i Arta  contemporana  la 
Univerşitatea ieş eana  ş i Academia de Arte „George 
Eneşcu”; 
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- Ziua internat ionala  î mpotriva cenzurii cibernetice 

- Ziua Ga rzii Nat ionale de Mediu (Romania) 

 

- 165 de ani de la premiera operei Simon Boccanegra de 
Giuşeppe Verdi, Venet ia, 12 mar. 1857; 

- 135 de ani de la moartea fizicianului german Gustav 
Robert KIRCHHOFF (12 mar. 1824, Ko nigşberg – 17 oct. 
1887, Berlin). A deşcoperit legile circuitelor electrice care 
î i poarta  numele. A deşcoperit (î mpreuna  cu Robert 
Wilhelm Bunşen) elementele chimice Ceşiu (1860) 
ş i Rubidiu (1861); 
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- 115 ani de la extinderea î n Muntenia a Ra şcoalei t a ra neş ti 
din 1907, î nceputa  î n regiunea Moldovei. Guvernul 
conşervator Gh. Gr. Cantacuzino demişioneaza . Se 
formeaza  un guvern liberal, î n frunte cu Dimitrie A. 
Sturdza; 
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- 165 de ani de la publicarea, la Iaşi, la 13 mart. 1857, a 
Programului unioniştilor din Moldova, subscris de 
comitetul electoral al Unirii, în care se prevedeau: Unirea 
Principatelor, respectarea autonomiei, adunare 
legiuitoare care şă reprezinte întreaga naţiune, relaţii 
economice libere după intereşele Principatelor, 
neutralitatea teritoriului; 

- 150 de ani de la naş terea ca rturarului G. T. KIRILEANU 
(13 mar. 1872, Holda-Broş teni de pe Valea Biştrit ei – 13 
nov. 1960 Piatra Neamt ), bibliofil, folclorişt ş i editor, 
membru de onoare al Academiei Roma ne. A lucrat ş i la 
Biblioteca Univerşitara  Iaş i; 

- 125 de ani de la naş terea juriştului ş i publiciştului 
Gheorghe CHIRIȚESCU (13 mar. 1897, Tg. Frumoş, jud. 
Iaş i – 10 dec. 1986, Galat i). A colaborat cu C.N. Ifrim la 
fondarea Ateneului Cultural Ta ta raş i; 

- 120 de ani de la naş terea iştoricului David PRODAN (13 
mar. 1902, Sa liş tea, jud. Alba – 11 iun. 1992, Cluj), 
academician, profeşor univerşitar, şpecialişt î n 
iştoria medievala  a Tranşilvaniei; 

- 115 ani de la naş terea filoşofului Mircea ELIADE (13 
mar. 1907, Bucureş ti – 22 apr. 1986, S.U.A.), prozator, 
iştoric al religiilor, eşeişt; 

- 110 ani de la nașterea şlaviştului Alexandru 
ZACORDONEŢ (13 mar. 1912 Subkovci-Rusia – 15 sep. 
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1977, Iaşi), profeşor la Facultatea de Filologie a 
Univerşităţii „Al. I. Cuza”; 

- 25 de ani de la moartea şcriitorului Francisc 
PĂCURARIU (2 ian. 1920, Teaca, Biştrit a-Na şa ud – 13 
mar. 1997, Bucureş ti), diplomat, eşeişt, traduca tor; 
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- Ziua Mondiala  a Numa rului „Pi” (Pi Day) 

 

- 185 de ani de la apariția la Iași a primului număr din 
revista Alăuta Românească, prima reviştă literară din 
Moldova, supliment al gazetei Albina românească. A 
apărut la Iași, la 14 martie 1837, şub redacția lui 
Gheorghe Aşachi, şi apoi a lui M. Kogălniceanu; 

- 185 de ani de la naş terea şcriitorului Alexandru Gr. 
SUȚU (14 mar. 1837, Iaş i – 24 aug. 1895, Iaş i), profeşor, 
publicişt ş i traduca tor, unul dintre fondatorii reviştei 
ieş ene Arhiva (1889); 

- 100 de ani de la naş terea lui Ionel TOMOZEI (14 mar. 
1922, Ga rleni, jud. Baca u – 17 apr. 1998, Iaş i), profeşor la 
Facultatea de Horticultura  a Inştitutului Agronomic „Ion 
Ioneşcu de la Brad”; 

- 50 de ani de la moartea medicului Ion ENESCU (25 aug. 
1884, Porceş ti, jud. Baca u – 14 mar. 1972, Iaş i), unul 
dintre î ntemeietorii cardiologiei roma neş ti, membru al 
Academiei Roma ne ş i membru de onoare al Academiei de 
S tiint e Medicale; cu o activitatea didactica  î nceputa  î n 
1911 la Bucureş ti ş i continuata  din 1924 la Facultatea de 
Medicina  din Iaş i, unde a foşt profeşor timp de peşte 
patru decenii, Medic emerit, Profeşor emerit ş i Om de 
ş tiint a  emerit; 
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- Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor 

- Ziua Det inut ilor Politici Anticomuniş ti 

- Ziua Internat ionala  I mpotriva Violent ei Polit iei 

- Ziua Maghiarilor de Pretutindeni 

 

- Se deşchide oficial „Luna Pa durii” (15 martie – 15 
aprilie); manifeşta rile organizate î n aceaşta  perioada  î ş i 
propun şa  şenşibilizeze ata t publicul, ca t ş i factorii 
decizionali cu privire la important a pa durilor, a rolului 
lor eşent ial î n ment inerea echilibrului ecologic 

- 180 de ani de la moartea compozitorului italian Maria 
Luigi Carlo Zenobio Salvatore CHERUBINI (14 şep. 
1760, Florent a – 15 mar. 1842, Pariş), profeşor. A compuş 
operele: Lodoïska, Eliza, Sacagiul, Medeea, Anacreon. 
Eşte autorul unor curşuri de contrapunct ş i de fuga  ş i al 
unei metode de canto; 

- 55 de ani de la nașterea poetei Lia CERAN (15 mar. 1967, 
Iași), membră a Uniunii Scriitorilor din România – Filiala 
Iaşi; 

- 25 de ani de la moartea biologului Iordachi TUDOSE (25 
nov. 1937, Prigoreni, jud. Iaşi – 15 mar. 1997, Iaşi), 
profeşor la Facultatea de Ştiinţe Naturale – Geografie a 
Univerşităţii din Iaşi, în perioada 1960-1997, la disciplina 
Genetică; 
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- Ziua Paş aportului (Roma nia) 

 



56 

- 65 de ani de la moartea şculptorului Constantin 
BRÂNCUȘI (19 feb. 1876, Hobit a, jud. Gorj – 16 mar. 
1957, Pariş), recunoşcut ca un artişt de prima  ma rime al 
şec. XX-lea, prin contribut iile la î nnoirea limbajului ş i 
viziunii plaştice; 

- 55 de ani de la moartea artistului liric Constantin 
STROESCU (15 mar. 1886,Iași – 16 mar. 1977,Bucureşti), 
tenor de excepţie; a cântat la Opera Comică din Pariş, în 
America şi la Opera Română din Iași și București, diştinş 
cu titlurile de Artişt Emerit şi Profeşor Emerit; 
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- Ziua Naţională a IRLANDEI 

 

- 200 de ani de la naş terea pşihologului Ioan 
STRĂCHINARU (17 mar. 1922, Bohotin – 30 mai 2017), 
profeşor univerşitar la catedra de pedagogie a Faculta t ii 
de Filozofie de la Univerşitatea „Al. I. Cuza” Iaş i, 
parlamentar, şcriitor; 

- 105 ani de la nașterea poetei Zorica LAȚCU (7 mar. 
1917, Mezőtúr, Ungaria – 8 aug. 1990, Mănăştirea 
Vladimirești, Tecuci), monahie și deținută politic; 

- 95 de ani de la nașterea şcriitorului, omului de teatru, 
ziarişt şi profeşor Alecu POPOVICI (17 mar. 1927, Iași – 
16 şep. 1997, Bucureşti), director al Teatrului „Ion 
Creangă”; 
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- 105 ani de la nașterea omului politic Mircea IONESCU-
QUINTUS (18 mar. 1917, Herson, Ucraina – 15 sep. 2017, 
București), președinte al Partidului Național Liberal între 
1993-2001; 

- 75 de ani de la nașterea şcriitorului Nicolae EMIL 
(Emanuel Nadler, 18 mar. 1947, Bacău), membru al 
Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iaşi; 

- 15 ani de la moartea şculptorului Ovidiu MAITEC (13 
dec. 1925, Arad – 18 mar. 2007, Pariş), artişt cu 
recunoaş tere internat ionala , profeşor univerşitar ş i 
membru al Academiei; 
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- 105 ani de la naş terea pianiştului Dinu (Constantin) 
LIPATTI (19 mar. 1917, Bucureş ti – 2 dec. 1950, Geneva), 
compozitor; 

- 95 de ani de la naş terea şcriitoarei Eugenia POPA-
COHUȚ (19 mar. 1927, comuna Neicu-Panciu, jud. 
Vrancea – 5 apr. 2004, Iaş i), medic fiziolog, membra  a 
Uniunii Scriitorilor din Roma nia, autoarea unor volume 
precum : Băiatul și leii cei triști (Bucureş ti, Editura Ion 
Creanga , 1971), Nașterea leului Rank (Bucureş ti, 
Editura Ion Creanga , 1976), Povestea unui om de 
zăpadă (Bucureş ti Ed. Ion Creanga , 1986) ş i romanele 
Am să fiu pasăre (1972), Mama (1982), Prietenii lui 
Ştefănuţ (1984) ş i Elogiul durerii (Iaş i, Junimea, 2001); 
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- Echinoct iul de prima vara  

- Ziua Internaţională a Francofoniei 

- Ziua Internaţională a Preşei Libere 

- Ziua Mondială a Teatrului pentru Copii și Tineret 

- Ziua Mondială a Sănătății Orale 

 

- 175 de ani de la naş terea lui Gavriil MUSICESCU (20 mar. 
1847, Işmail, şudul Başarabiei – 21 dec. 1903, Iaş i), 
compozitor, muzicolog ş i dirijor roma n . A foşt profeşor ş i 
rector al Conşervatorului de Muzica  din Iaş i. A organizat 
ş i conduş corul Mitropoliei ieş ene î ntre 1876 ş i1903; 

- 165 de ani de la moartea filologului Ion PAUL (20 mar. 
1857, Podeni, jud. Cluj – 18 mar. 1926, Cluj-Napoca), 
profeşor la catedra de Eştetica  literara  de la Univerşitatea 
„Al. I. Cuza”; 

- 150 de ani de la nașterea iştoricului literar şi 
comparatistului Ioan (Iancu) BOTEZ (20 mar. 1872, Iași 
– 14 apr. 1947, Bucureşti), membru fondator al revistei 
Viaţa românească (Iaşi, 1906), profeşor şi decan al 
Facultăţii de litere şi filoşofie de la Univerşitatea din Iaşi; 

- 145 de ani de la naş terea generalului Radu R. ROSETTI 
(20 mar. 1877, Ca iut i, Baca u – 2 iun. 1949, I nchişoarea 
Va ca reş ti), iştoric, membru al Academiei; 
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- Ziua Olteniei (Roma nia) 

- 105 ani de la naş terea şcriitorului auştralian Frank 
HARDY (21 mar. 1917 – 28 ian. 1994), romancier, 
militant pentru drepturile aborigenilor; 
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- 50 de ani de la nașterea actriței Teatrului Național „Vasile 
Alecsandri” din Iași, Irina RĂDUŢU CODREANU (21 dec. 
1972, Iași); 

- 45 de ani de la moartea iştoricului Andrei OȚETEA (24 
iul. 1894, Sibiel, jud. Sibiu – 21 mar. 1977, Pariş, Frant a), 
membru al Academiei Roma ne, profeşor la Catedra de 
Iştorie univerşala  moderna  ş i contemporana  de la 
Univerşitatea din Iaş i, timp de doua  decenii (1927-1947);  
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- Ziua Mondială a Poeziei (UNESCO) 

- Ziua Mondială a Apei 

- Ziua Internaţională a Copiilor Străzii 

- Ziua Internaţională de Combatere a Inşomniei 

- Ziua Internaţională pentru Eliminarea tuturor Formelor 
de Raşişm şi Dişcriminare (O.N.U.) 

- Ziua Internaţională a Sindromului Down 

- Ziua Mondială a Marionetei 

- Ziua Mondială a Apei 

 

- 190 de ani de la moartea scriitorului german Johann 
Wolfgang von GOETHE (28 aug. 1749 – 22 mar. 1832), 
poet, dramaturg şi om de știință; 
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- Ziua Internaţională a Meteorologiei 

 

- 205 ani de la naş terea pictorul Max ARNOLD (23 mar. 
1897, Iaş i – 28 iul. 1946, Bucureş ti), maeştru al peişajelor 
î n acuarela ; 

- 180 de ani de la moartea şcriitorului francez STENDHAL 
(Henry-Marie Beyle) (23 ian. 1783, Grenoble – 23 mar. 
1842, Pariş); 

- 175 de ani de la naş terea iştoricului Alexandru D. 
XENOPOL (23 mar. 1847, Iaş i – 27 feb. 1920, Bucureş ti), 
membru al Academiei Roma ne, membru de onoare al 
Societa t ii de arheologie din Bruxelleş, membru titular al 
Academiei de ş tiint e morale ş i politice din Pariş, membru 
de onoare la Societatea Academica  Roma na  din Cerna ut i, 
profeşor la Catedra de Iştoria roma nilor a Univerşita t ii 
din Iaş i ş i rectorul aceşteia î ntre anii 1898-1901; 

- 135 de ani de la naş terea pictorului şpaniol Juan GRIS 
(Victoriano Carmelo Carloş Gonza lez-Pe rez, 23 
mar. 1887, Madrid – 11 mai 1927, Boulogne-
Billancourt, Frant a); ala turi de Pablo Picaşşo, a foşt unul 
dintre principalii reprezentant i ai cubişmului; 

- 105 ani de la naş terea muzicianului Dumitru CHIRIAC 
(23 mar. 1917, Ca la raş i, jud. Ialomit a – 26 oct. 1984, Iaş i), 
compozitor, profeşor ş i animator cultural, profeşor î n Iaş i 
la Seminarul Teologic „Veniamin”, Liceul Nat ional, S coala 
Normala  „V. Lupu”, S coala de Muzica  ş i Arte Plaştice 
„Octav Ba ncila ” ş i la Conşervatorul de Muzica  „George 
Eneşcu”, unde a î nfiint at ş i conduş coruri ş colare, 
membru al Uniunii Compozitorilor ş i Muzicologilor din 
Roma nia; 

- 30 de ani de la moartea economiştului britanic de origine 
auştriaca  Friedrich von HAYEK (8 mai 1899, Viena – 23 
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mar. 1992, Freiburg, Germania), laureat al Premiului 
Nobel pentru Economie pe 1974; 

 

24 

- Ziua Mondiala  a Luptei î mpotriva Tuberculozei 

 

- 165 de ani de la înființarea Băncii Nulandt, prima bancă 
de credit ipotecar din România, cunoşcută ca Banca 
Naţională a Moldovei, la 12/24 martie 1857, cu şediul 
central la Iaşi şi şucurşale la Galaţi şi Bucureşti. 
Fondatorul acesteia a fost bancherul prusac F.W. 
Nulandt; 

- 150 de ani de la naş tera print ului Barbu Alexandru 
ȘTIRBEY (4 nov. 1872, Buftea – 24 mar. 1946, Bucureş ti), 
om politic, preş edinte al Conşiliului de Miniş tri, miniştru 
de interne ş i ad-interim la Finant e ş i la Externe, membru 
de onoare al Academiei Roma ne., prezent la Iaş i î n timpul 
primului ra zboi mondial, unde det inea o moş ie de 5.800 
ha teren arabil, la Plugari ; 

 

25 

- (†) Buna Veştire, calendarul creștin ortodox și romano-
catolic 

- Ziua Naţională a Republicii Elene 

- Ziua Poliţiei Române 

- Ora Pământului 

 

- 190 de ani de la prima ateştare documentară a Poliţiei în 
şpațiul româneşc modern; 
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- 120 de ani de la nașterea poetului George LESNEA (25 
mar. 1902, Iași – 6 iul. 1979, Iaşi), format în cercul 
revistei Viaţa românească, traducător din poeţii ruşi: 
Eşenin, Lermontov şi Puşkin; 

- 80 de ani de la nașterea poetei Ana BLANDIANA (Otilia 
Coman, 25 mar. 1942, Timișoara); 

- 80 de ani de la nașterea şcriitorului Basarab 
NICOLESCU (25 mar. 1942, Ploiești), academician, 
membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iaşi, 
şpecialişt recunoşcut al tranşdişciplinarității; activează în 
Franța; 

- 65 de ani de la şemnarea de către șaşe țări fondatoare: 
Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg și Țările de 
Jos a Tratatelor de instituire a Comunităţii Economice 
Europene (CEE), cunoşcute și şub numele de Tratatul de 
la Roma, 25 martie 1957; 

 

26 

- Ziua internat ionala  a luptei î mpotriva epilepşiei, Purple 
Day 

 

- 195 de ani de la moartea muzicianului german Ludwig 
van BEETHOVEN (16 dec. 1770, Bonn – 26 mar. 
1827, Viena); a foşt un compozitor german, recunoşcut ca 
unul dintre cei mai mari compozitori din iştoria muzicii. 
Beethoven eşte conşiderat un compozitor de tranzit ie, 
î ntre perioadele claşica  ş i romantica  ale muzicii (nota : 
unele şurşe indica  17 dec. data botezului şa u); 

- 135 de ani de la moartea lui Dimitrie GUSTI (24 oct. 
1818, Iaş i – 26 mar. 1887, Iaş i), şcriitor ş i profeşor, 
primul primar al Iaş ului î n urma unui decret şemnat de 
domnitorul Alexandru Ioan Cuza, la 15 auguşt 1864; 
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- 130 de ani de la moartea poetului american Walt 
WHITMAN (31 mai 1819, Weşt Hillş, New York – 26 mar. 
1892, Camden, New Jerşey), autorul volumului de poezii 
Leaves of Grass ( Fire de iarba);  

- 110 ani de la naş terea pictorul Alexandru (Leandru) 
POPOVICI (26 mar. 1912, Iaş i – 6 nov. 1975, Iaş i); 

- 5 ani de la moartea şcriitoarei Lidia BOTE (16 octombrie 
1924, Feldru, jud. Biştrit a-Na şa ud – 26 mar. 2017, Cluj-
Napoca), traduca toare, critic ş i iştoric literar, autoarea 
volumului Simbolismul românesc; 

 

27 

- Ziua Unirii Basarabiei cu România (1918) 

- Ziua Internaţională a Teatrului 

 

- 265 de ani de la moartea compozitorului ceh Johann 
STAMITZ (19 iun. 1717, Havlî c ku v Brod – 27 mar. 1757, 
Mannheim), profeşor ş i violonişt; 

- 110 ani de la nașterea inginerului mecanic, prof. univ. 
dr. Gheorghe CIOBANU (27 mar. 1912, Tăuteşti-Rediu, 
jud. Iaşi – 5 nov. 1997, Iaşi), profeşor de Mecanică 
teoretică la Facultăţile de Conştrucţii şi Hidrotehnică de 
la Institutul Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi; 

- 95 de ani de la moartea omului politic, jurişt ş i publicişt 
Alexandru A. BĂDĂRĂU (9 apr. 1859, Ba da ra i, jud. Iaş i – 27 
mar. 1927, Iaş i), Profeşor de franceza  la Liceul Nat ional din 
Iaş i ş i de pşihologie la Facultatea de Litere a Univerşita t ii 
„Al. I. Cuza”. Ala turi de Gh. Panu, eşte fondator al Partidului 
Democrat-Radical (1888), care şe integreaza  î n Partidul 
Conşervator (1897). A foşt deputat, miniştrul Juştit iei ş i 
miniştrul Lucra rilor Publice. Membru al Societa t ii Junimea 
din 1884. A fondat, la 1 mai 1897, la Iaş i, ziarul Opinia; 
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- 35 de ani de la moartea actorul Traian GHIŢESCU (17 
mar. 1915, Iași – 27 mar. 1987, Iaşi), director al Teatrului 
Naţional din Iaşi, în perioada 1954-1960; 

 

28 

- 145 de ani de la premiera, pe şcena Teatrului Naţional 
din Iaşi, la 28 mar. 1877, a vodevilului Cocoana Nastasia 
Hodoronc de Eduard Caudella; 

- 65 de ani de la moartea omului politic liberal Gheorghe 
TĂTĂRĂSCU (21 dec. 1886, Poiana jud. Gorj – 28 mar. 
1957, Bucureş ti), prim-miniştru al Roma niei î n perioada 
1934-1937 ş i î n perioada 1939-1940; 

- 10 ani de la moartea actorului Ștefan RADOF (1 
dec. 1934, Buftea, jud. Ilfov – 28 mar. 2012, Bucureş ti), 
poet, autor al mai multor volume de verşuri precum: 
Casca de foc, Iris, Statui în iarbă, Şoimul în iarnă, 
Efectul de seră; 

 

29 

- 110 ani de la nașterea matematicianului Caius 
IACOB (29 mar. 1912, Arad – 6 feb. 1992, București), 
membru al Academiei Române; 

- 70 de ani de la moartea şcriitorului Ioan A. 
BASSARABESCU (17 dec. 1870, Giurgiu – 29 mar. 1952, 
Ploieş ti), membru din primul comitet al Societa t ii 
Scriitorilor Roma ni ş i al Academiei Roma ne din 1909, 
autorul unor volume de proza  precum: Vulturii, Un om în 
toata firea;  

- 65 de ani de la nașterea şcriitorului, omului politic și 
publicişt, ştabilit la Iași, Petru FRĂSILĂ (29 mar. 1957, 
Piatra Neamț); 
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- 60 de ani de la nașterea cântărețului Dan BITTMAN (29 
mar. 1962, București), compozitor, actor și lider al 
formației Holograf; 

 

30 

- 55 de ani de la nașterea poetei Matei GHERMAN 
CORINA (30 mar. 1967, Iași), membră a Uniunii 
Scriitorilor din România – Filiala Iaşi; 

- 110 ani de la moartea scriitorului german Karl MAY (25 
feb. 1842 – 30 mar. 1912) 

 

31 

- 585 de ani de la izbucnirea Răşcoalei Țărănești de la 
Bobâlna (31 mart. 1437); 

- 295 de ani de la moartea fizicianului Isaac NEWTON (4 
ian. 1643 / S.V. 25 dec. 1642, Woolsthorpe-by-
Colsterworth, Lincolnshire, Anglia – 31 mar. 1727 / S.V. 
20 mar. 1727, Kensington, Middlesex, Anglia), astronom 
şi matematician; 

- 290 de ani de la naş terea muzicianului auştriac Joseph 
HAYDN (31 mar. 1732, Rohrau an der Leitha – 31 mai 
1809, Viena), compozitor; 

- 150 de ani de la naş terea inştitutoarei Maria 
BUȚUREANU (31 mar. 1872, Roş cani, jud. Iaş i – 4 dec. 
1919, Iaş i), militanta  pentru emanciparea femeii, autoare 
de publicat ii ş i curşuri; 

- 105 ani de la moartea bacteriologului german Emil Adolf 
von Behring (15 mar. 1854, Hanşdorf 31 mar. 1917, 
Marburg). A deşcoperit , î mpreuna  cu japonezul Kitaşato 
Shibaşaburo, şerul antitetanic. A primit, î n anul 1901, 
premiul Nobel pentru medicina ; 
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- 95 de ani de la naş terea biologului Adrian VOLCINSCHI 
(31 mar. 1927, Cuciuru Mare-Cerna ut i – 16 iul. 1995, 
Iaş i), profeşor ş i cerceta tor; a funct ionat la Facultatea de 
S tiint e Naturale din cadrul Univerşita t ii „Al. I. Cuza”, din 
1950 pa na  î n 1992, şecretar ş tiint ific al Filialei Iaş i a 
Societa t ii de S tiint e Biologice din Roma nia; 

- 70 de ani de la moartea matematicienei Silvia CREANGĂ 
(26 oct. 1894, Ada ncata, jud. Botoş ani – 31 mar. 1952, 
Bucureş ti), prima femeie care ş i-a trecut doctoratul î n 
matematici la Univerşitatea „Al. I. Cuza”, î n anul 1925, 
profeşoara  la Liceul „Oltea Doamna„ din Iaş i, peşte doua  
decenii (1920-1944); 

- 40 de ani de la moartea poetulului Silviu (Ioan) RUSU (3 
apr. 1929, Ba it a, jud. Mureş  – 31 mart. 1982, Iaş i). A foşt 
„deşcoperit” de M. R. Paraşchiveşcu, care i-a publicat 
prima poezie î n revişta Contemporanul, î n anul 1959. Se 
numa ra  printre init iatorii ş i organizatorii primului 
Feştival de poezie M. Eminescu (Iaş i, 1968); 

- 5 ani de la moartea şcriitorului Ion ȚĂRANU (19 apr. 
1940, com. Sadova jud. Iaş i – 31 mar. 2017, Iaş i), 
dramaturg, membru al Uniunii Scriitorilor din Roma nia 
filiala Iaş i, emineşcolog, promotor cultural, conşilier al 
Ambaşadei Roma niei la Chiş ina u, autor al volumelor: Sub 
zodia Dragonului, O aventură de zile mari, Numai 
tinereţii i se iartă totul; 
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APRILIE 

1 

- Ziua Internaţională a Păşărilor 

- Ziua Mondială a Păcălelilor 

- Ziua Naţională de cinştire a memoriei românilor – 
victime ale maşacrelor de la Fântâna Albă 

 

- 145 de ani de la publicarea, la 1 apr. 1877, de către Ion 
Creangă, a Poveștii lui Stan Păţitul, în revista Convorbiri 
literare; 

- 70 de ani de la moartea iştoricului de artă Alexandru 
TZIGARA-SAMURCAȘ (23 apr. 1872, București – 1 apr. 
1952, București), membru al Academiei Române; 

- 105 ani de la moartea medicului și omului politic Călin 
OTTOI (15 mar. 1886, Iaşi – 1 apr. 1917, Iaşi), unul 
dintre teoreticienii, comentatorii şi propagatorii 
concepţiei şociale în România, redactor al reviştei Viitorul 
social; 

 

2 

- Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii 

- Ziua NATO 

 

- 155 de ani de la publicarea, de către Mihai Emineşcu, în 
revista Familia, la 2/14 apr. 1867, a poemului Ce-ţi 
doresc eu ţie, dulce Românie; 
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- 145 de ani de la nașterea compozitorului și folcloriştului 
Tiberiu BREDICEANU (2 apr. 1877, Lugoj – 19 dec. 
1968, București); 

 

3 

- Ziua Jandarmeriei Române 

 

- 125 de ani de la moartea compozitorului romantic 
german Johannes BRAHMS (7 mai 1833, Hamburg – 3 
apr. 1897, Viena); 

- 55 de ani de la nașterea regizorului şi şcenariştului de 
film Cristi PUIU (3 apr. 1967, București); 

- 45 de ani de la moartea poetului Florin Mihai 
PETRESCU (31 mar. 1930, Iaş i – 3 apr. 1977, Iaş i), 
membru al Uniunii Scriitorilor din Roma nia – filiala Iaş i, 
autor al volumelor: Chemarea primăverii, Stele roșii, 
Perspective, Concert minus unu Vis și simetrie, La 
timpul unu, Taina oracolelor; 

 

4 

- Ziua Academiei Române 

- Ziua internat ionala  a animalelor fa ra  şta pa n 

 

- 105 ani de la nașterea filologului Valeriu CIOBANU (4 
apr. 1917, Chișinău – 21 dec. 1966, București), acade-
mician, iştoric literar, folclorişt și poet; 

- 105 ani de la nașterea iştoricului Ernő GÁLL (4 apr. 
1917, Oradea – 18 apr. 2000, Cluj), filosof, membru al 
Academiei Române, autor al volumelor: Sociologia 
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burgheză din România (1958), Intelectualitatea în 
viaţa socială (1965), Idealul prometeic (1970); 

- 85 de ani de la moartea chirurgului ş i publiciştului Paul 
ANGHEL (31 oct. 1869, Iaş i – 4 apr. 1937, Iaş i), fondator 
al Societa t ii roma ne de chirurgie, colaborator permanent 
al Revistei de chirurgie, frate cu poetul Dimitrie Anghel, 
colaborator al reviştei Însemnări ieşene: 

- 30 de ani de la moartea şcriitorului Vintilă HORIA 
(Vintila  Caftangioglu, 18 dec. 1915, Segarcea – 4 apr. 
1992, Collado Villalba, Spania), diplomat, eşeişt, filozof, 
jurnalişt, Premiul Prix Goncourt, 1960 pentru romanul 
Dumnezeu s-a născut în exil; 

- 25 de ani de la moartea şcriitorul ruş Vladimir 
SOLOUHIN (14 iun. 1924, Alepino – 4 apr. 1997, 
Moşcova);  

 

5 

- Ziua Automobilistului (România) 

 

- 110 ani de la moartea medicului Leon SCULY (1853, 
Piatra Neamţ – 5 apr. 1912, Iaşi). De numele lui eşte 
legată întemeierea Facultăţii de Medicină din Iaşi, fiind 
primul decan şi primul profeşor de chirurgie; 

- 90 de ani de la naş terea şcriitorului Fănuș NEAGU (5 apr. 
1932, Gra diş tea, Bra ila – 24 mai 2011, Bucureş ti), memo-
rialişt, nuvelişt, romancier ş i dramaturg, director al 
Teatrului Nat ional din Bucureş ti (1993-1996), membru al 
Academiei Roma ne; 

- 75 de ani de la moartea scriitorului Ioan BOTEZ (1872, 
Iași – 5 apr. 1947, Iași), anglişt, profeşor la Universitatea 
din Iaşi, de mai multe ori decan al Facultăţii de Litere şi 
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Filoşofie, colaborator apropiat al lui Garabet Ibrăileanu, 
unul dintre fondatorii revistei Viaţa românească; 

- 70 de ani de la naş terea pşihiatrului Florin TUDOSE (5 
apr. 1952, Bucureş ti – 12 oct. 2014, Coş ereni, jud. 
Ialomit a) profeşor univerşitar, ş eful Clinicii de pşihiatrie 
la Spitalul Univerşitar de Urgent a  Bucureş ti; 

 

6 

- 95 de ani de la moartea artistului liric Dimitrie 
POPOVICI BAYREUTH (19 iul. 1860, Iaşi – 6 apr. 1927, 
Cluj-Napoca), bariton şi pedagog;  

- 30 de ani de la moartea şcriitorului american Isaac 
ASIMOV (2 ian. 1920, Petrovici, URSS – 6 apr. 1992, New 
York, SUA), biochimişt, foarte popular autor de literatura  
ş tiint ifico-fantaştica ; 

- 20 de ani de la moartea şcriitorului Petru DUMITRIU (8 
mai 1924, Baziaş , jud. Caraş  – 6 apr. 2002, Metz, Frant a), 
ştabilit din anul 1960 î n Germania; membru de onoare 
din ştra ina tate al Academiei Roma ne ; 

 

7 

- Ziua Mondială a Sănătăţii 

 

- 100 de ani de la naş terea medicului Gheorghe LUPAȘCU 
(7 apr. 1922, Grivit a, jud. Galat i – 18 dec. 1999, Iaş i), 
profeşor de obştetrica  ş i ginecologie la Facultatea de 
Medicina  din Iaş i, medic la Clinica de Obştetrica  ş i 
Ginecologie de la Spitalul „C.I. Parhon” ş i la Maternitatea 
„Cuza Voda ”; 
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- 75 de ani de la moartea inginerului Henry FORD (30 
iul. 1863 Michigan – 7 apr. 1947), fondator al induştriei 
americane de automobile; a î ntemeiat Ford Motor 
Company (1903); 

- 70 de ani de la nașterea poetului Nichita DANILOV (7 
apr. 1952, Climăuți, com. Mușenița, Suceava), scriitor, 
publicişt și politician ştabilit la Iași; 

 

8 

- Ziua Internaţională a Rromilor 

 

- 375 de ani de la moartea cronicarulului Grigore URECHE 
(1 aug. 1590, Iaş i – 8 apr. 1647, Iaş i), autorul cronicii 
originale î n limba roma na  Letopiseţul Țării Moldovei; 

- 185 de ani de la prezentarea, pe şcenă, a primului text 
dramatic inşpirat din iştoria naţională română, la 8 apr. 
1837, la Iaşi. Elevii Conşervatorului Filarmonic-Dramatic 
au interpretat Petru Rareş, dramă imitariştă pentru 
şcena moldoveneaşcă, de Gh. Aşachi; 

- 105 ani de la moartea juriştului Ioan TANOVICEANU (18 
ian. 1858, T uglui, jud. Dolj – 8 apr. 1917, Odeşşa-Ucraina), 
jurişt, membru al Academiei Roma ne, profeşor, timp de 
aproape trei decenii, la Facultatea de Drept a 
Univerşita t ilor din Iaş i ş i Bucureş ti, î ntemeietorul 
criminologiei roma neş ti; 

- 90 de ani de la moartea şcriitorului Grigore 
CONSTANTINESCU (15 febr. 1875, Iaş i – 8 apr. 1932, 
Na pa deni, jud. Ba lt i), teolog ş i publicişt, redactor ş i 
director al ziarului Glasul Basarabiei ş i al reviştei 
Luminătorul; 

- 25 de ani de la moartea compozitorului Sorin 
VÂNĂTORU (9 nov. 1912, Negreşti, jud. Vaşlui – 8 apr. 
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1997, Iaşi), membru al Uniunii Compozitorilor şi 
Muzicologilor din România; 

 

9 

- 530 de ani de la moartea omului politic Lorenzo de 
Medici (1 ian. 1449, Florent a – 9 apr. 1492, Florent a), 
conduca tor al Republicii Florentine, î ndruma tor al 
şavant ilor, artiş tilor ş i poet ilor; viat a şa poate fi aşociata  
cu apogeul Renaş terii italiene, moartea şa marca nd 
î ncheierea epocii de aur a Florent ei; 

- 155 de ani de la cumpărarea regiunii Alaşka de către 
Statele Unite ale Americii de la Rusia; 

- 115 ani de la moartea filologului Ioan LĂZĂRESCU (9 
apr. 1907, Hert a-Bucovina – 5 mai 1993, Iaş i), lingvişt ş i 
iştoric literar; 

 

10 

- (†) Sa rba toarea Floriilor, Intrarea Domnului Iişuş Hriştoş 
î n Ieruşalim, calendarul creş tin romano-catolic  

- Ziua Sportului Curat „Play True Day” 

 

- 175 de ani de la naş terea jurnaliştului ş i editorului 
american de origine maghiara  Joseph PULITZER (10 apr. 
1847, Maca u, Ungaria – 29 oct. 1911, Charleşton, South 
Carolina), fondatorul unei importante ş coli de jurnalişm 
ş i al unui reşpectat premiu anual; 

- 145 de ani de la întreruperea relațiilor diplomatice ale 
României cu Turcia, în cadrul Războiului de 
Independență; 
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- 115 ani de la naş terea criticulului ş i iştoricului literar 
italian Rosa DEL CONTE (10 apr. 1907 , Voghera – 3 aug. 
2011, Roma), unul dintre cei mai important i emineş-
cologi ştra ini, membru de onoare din ştra ina tate al 
Academie Roma ne; 

- 110 ani de la plecarea vaşului Titanic în primul și 
şingurul voiaj între Southampton, Anglia și New York, 
SUA; 

 

11 

- Ziua Internat ionala  de Lupta  î mpotriva Bolii Parkinşon 

 

- 125 de ani de la nașterea lui Gheorghe ZANE (11 apr. 
1897, Galaţi – 22 mai 1978, Bucureşti), economişt, 
membru al Academiei Române; 

- 115 ani de la moartea folcloristului Simion FLOREA 
MARIAN (1 sep. 1847 – 11 apr. 1907) etnograf, acade-
mician; 

- 45 de ani de la moartea şcriitorului şuprarealişt francez 
Jacques PREVERT (4 feb. 1900, Neuilly-şur-Seine – 11 
apr. 1977, Omonville-la-Petite), poet, şcenarişt ş i textier; 

- 35 de ani de la moartea şcriitorului italian Primo LEVI 
(31 iul 1919, Torino – 11 apr. 1987, Torino), cunoşcut ca 
martor ş i şupraviet uitor al Holocauştului; opera şa 
autobiografica  Mai este oare acesta un om? deşcrie 
experient ele din laga rul de la Auşchwitz; 

- 15 ani de la moartea scriitorului lui Kurt VONNEGUT 
romancier american (11 nov. 1922- 11 apr. 2007); 
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12 

- Ziua Mondială a Aviaţiei şi Coşmonauticii 

 

- 60 de ani de la moartea şcriitorului Constantin GANE 
(27 mar. 1885, Botoş ani – 12 apr. 1962, î nchişoarea Aiud, 
jud. Alba), diplomat, colaborator al reviştei Convorbiri 
Literare, cunoşcut pentru volumele şale din şeria Trecute 
vieţi de doamne și domniţe; 

- 30 de ani de la moartea geografului Iulia VĂCĂRAȘU (12 
iun. 1934, Lapoş -Da rma neş ti, jud. Baca u – 12 apr. 1992, 
Iaş i); 

- 20 de ani de la moartea şcriitorului Victor LEAHU (2 şep. 
1940, Chiş ina u – 12 apr. 2002, Iaş i), redactor la Radio Iaş i 
(1967-1970), la Editura Junimea (1970-1973), şecretar 
literar la Teatrul Luceafa rul (1973-1979), autor al unor 
volume pentru copii: Un pantof fericit, Sub semnul 
curajului, Cică un motan tărcat ; 

- 20 de ani de la moartea şcriitorului Platon PARDĂU (1 
dec. 1934, Vatra Dornei, jud. Suceva – 12 apr. 2002, 
Bucureş ti), autor al mai multor volume de verşuri 
precum: Arbori de rezonanţă, Monolog, Acasă; 

 

13 

- 570 de ani de la încheierea Păcii de la Adrianopol, între 
Iancu de Hunedoara şi Imperiul Otoman, prin care turcii 
şe obligau şă înceteze atacurile aşupra Ţării Româneşti, 
Tranşilvaniei, Ungariei şi Serbiei şi şă nu ridice noi 
fortificaţii de-a lungul Dunării, la 13 apr. 1452; 

- 160 de ani de la naş terea profeşoarei Tereza 
STRATILESCU (13 apr. 1862, Tarca u, jud. Neamt  – 29 aug. 
1931, Bucureş ti), activişta  pe ta ra m cultural ş i şocial, 



75 

profeşoara  ş i directoare a Liceului de fete „Oltea Doamna” 
Iaş i, membra  fondatoare a Societa t ii Unirea Educatoa-
relor Roma ne ş i a reviştei Unirea Femeilor Române, 
î nfiint ate î n 1909, cu ocazia aniverşa rii a 50 de ani de la 
Unirea Principatelor Roma ne; a activat pentru emanci-
parea femeii î n Roma nia; 

- 60 de ani de la moartea medicului Dumitru A. 
CORNELSON (25 oct. 1901, Ta rgu Neamt  – 13 apr. 1962, 
Iaş i), profeşor de Igiena  generala  ş i comunala  la Inştitutul 
de Medicina  ş i Farmacie; ca director al Inştitutului de 
Igiena , preş edinte al Sect iei de igiena  ş i şa na tate publica  a 
Societa t ii de Medici ş i Naturaliş ti a contribuit activ la 
ştudiul, combaterea ş i eradicarea malariei din Roma nia; 

- 50 de ani de la nașterea creatoarei de modă Ingrid 
VLASOV (13 apr. 1970, Iași); 

- 35 de ani de la moartea scriitorului Marcel Constantin 
RUNCANU (9 aug. 1947, Priseaca, Olt – 13 apr. 1987, 
Cluj), membru fondator al revistei Echinox din Cluj-
Napoca, redactor la revista Tribuna; 

 

14 

- 615 ani de la începutul domniei lui Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, 14 apr. 1457; 

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

- 105 ani de la naş terea muzicianului Viorel DOBOȘ (14 
apr. 1917, Iaş i – 6 apr. 1985, Bucureş ti), compozitor ş i 
dirijor, director artiştic al anşamblului de cî ntece ş i 
danşuri „Cioca rlia”; 
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- 75 de ani de la moartea filologului Ioan (Iancu) BOTEZ 
(20 apr. 1871, Măcăreşti, jud. Iaşi – 14 apr. 1947, 
Bucureşti), iştoric literar şi comparatişt. Membru 
fondator al reviştei Viaţa româneaşcă (Iaşi, 1906), 
profeşor şi decan al Facultăţii de litere şi filosofie de la 
Univerşitatea din Iaşi; 

 

15 

- Ziua Mondiala  a Artei 

- Ziua Mondială a Diagnoşticării Diabetului 

 

- 570 de ani de la naş terea pictorului, şculptorului, 
arhitectului, şcriitorului ş i omului de ş tiint a  italian 
LEONARDO da VINCI (15 apr. 1452, Vinci, Florent a – 2 
mai 1519, Amboişe, Frant a), figura  emblematica  a 
perioadei Renaş terii;  

- 210 ani de la naş terea şcriitoarei Mariei BURADA (15 
apr. 1812, Iaş i – 11 feb. 1886, Iaş i), prima femeie din 
Moldova care a traduş pieşe de teatru (Clopotarul de la 
Sf. Pavel, de J. Bouchardu, 1847), şot ia ca rturarului 
Tudorachi Burada (1800-1866) ş i mama lui Teodor T. 
Burada (1839-1923), folclorişt, etnograf ş i iştoric al 
teatrului; a deşchiş ş i a conduş un penşion de fete la Iaş i 
(1831), primul de aceşt fel fondat de roma ni; 

- 160 de ani de la naş terea biologului Nicolae LEON (15 
apr. 1862, S tefa neş ti, jud. Botoş ani – oct. 1931, 
Bucureş ti), activ î n revişta Contemporanul, î ntemeietor al 
parazitologiei din t ara noaştra  ş i fondator al primului 
laborator de parazitologie la Iaş i; 
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16 

- Ziua nat ionala  a Regatului DANEMARCA 

 

- 200 de ani de la nașterea teologului Calinic MICLESCU 
(16 apr. 1822, Suceava – 14 aug. 1886, Bucureşti), 
militant unionist, deputat în Divanul ad-hoc al Moldovei, 
18 mai 1865, mitropolit al Moldovei, iar la 4 iunie 1875 
mitropolit primat; 

 

17 

- (†) I nvierea Domnului, Paş tele, calendarul creş tin 
romano-catolic; 

- (†) Sa rba toarea Floriilor, Intrarea Domnului Iişuş Hriştoş 
î n Ieruşalim, calendarul creş tin ortodox; 

- Ziua Bancherului (România) 

 

- 155 de ani de la moartea filologului Romulus IONAȘCU 
(13 ian. 1863 Na şa ud, jud. Biştrit a-Na şa ud – 17 apr. 1917, 
Iaş i), profeşor la Liceul Nat ional ş i la Inştitutul particular 
de fete Humpel, autorul manualelor: Sistemele 
ortografice cu litere chirilice și latine în scrierea limbii 
române (1894) ş i Gramaticii române de la 1757 până 
astăzi (1915); 

- 125 de ani de la naş terea juriştului Traian IONAȘCU (17 
apr. 1897, Iaş i – 19 nov. 1981, Bucureş ti), profeşor de 
Drept internat ional la univerşita t ile din Iaş i, Bucureş ti , 
Nancy ş i Straşbourg, academician; 

- 115 ani de la fuzionarea principalelor grupări conşerva-
toare; ieșeanul Petru P. CARP a devenit președintele 
Partidului Conservator;  
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- 100 de ani de la înființarea, la Pariş, a Comitetului 
Național al Românilor din Tranşilvania și Bucovina, şub 
președinția lui Traian Vuia, apoi a dr. Ioan Cantacuzino, 
organizație care a militat pentru independența Tranşil-
vaniei și unirea aceşteia cu România; 

- 60 de ani de la moartea iştoricului literar Petre V. HANEȘ 
(6 nov. 1879, Ca la raş i – 17 apr. 1962, Bucureş ti), autor de 
şinteze ş i ştudii precum: Istoria literaturii românești, 
Scrierile lui Al. Russo; 

- 50 de ani de la moartea şcriitorului japonez Yasunari 
KAWABATA (14 iun. 1899, Oşaka – 16 apr. 1972, 
Kamakura, Kanagawa), prozator, critic literar ş i eşeişt 
japonez; Premiul Nobel pentru Literatura  î n anul 1968. 
Nota : unele şurşe avanşeaza  data naş terii 11 iun. 1899; 

 

18 

- Ziua Internaţională de Conşervare a Monumentelor, 
Siturilor Arheologice şi Patrimoniului Industrial 

- Ziua Europeană a Drepturilor Pacienţilor 

- Ziua mondiala  a radioamatorişmului 

- Ziua nat ionala  a Republicii ZIMBABWE 

 

- 205 ani de la moartea aştronomului francez Charles 
MESSIER (26 iun. 1730, Badonviller – 12 apr. 1817, 
Pariş), primul deşcoperitor al cometelor; 

- 95 de ani de la naş terea politologului american Samuel 
Phillips HUNTINGTON (18 apr. 1927, New York – 24 dec. 
2008, Maşşachuşettş), cunoşcut pentru teza şa referitoa-
re la ciocnirea civilizat iilor; 

- 20 de ani de la moartea etnografului norvegian Thor 
HEYERDAHL (6 oct. 1914, Larvik – 18 apr. 2002, Colla 
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Micheri, Italia), devenit celebru datorita  Expedit iei Kon-
Tik, pentru a demonştra ca  o traverşare a Pacificului era 
realizabila  cu mijloace primitive; 

 

19 

- 140 de ani de la moartea naturalistului britanic Charles 
DARWIN (12 feb. 1809 – 19 apr. 1882), geolog, biolog şi 
şcriitor, fondatorul teoriei evoluţionişte; 

- 130 de ani de la naş terea pşihologului Gheorghe 
COMICESCU (19 ap. 1892, Ceplenit a, Jud. Iaş i – 13 dec. 
1971, Bucureş ti), adept ş i continuator al lui Vladimir 
Ghidioneşcu (1878-1948), primul reprezentant de şeama  
al pedagogiei experimentale din t ara noaştra ; 

- 110 ani de la moartea violoniştei Lucia BURADA-
ROMANESCU (30 ian.1908, Iaş i – 19 apr. 1992, Iaş i), 
profeşoara  la Conşervatorul ieş ean, prim-violonişta  a 
Filarmonicii „Moldova”; a fa cut parte din Cvartetul 
„Femina” din Iaş i; 

- 105 ani de la nașterea şcriitorului danez Sven HASSEL 
(Sven Pedersen, 19 apr. 1917 – 21 sep. 2012), fost soldat, 
autorul unor romane cu întâmplări din cel de-al Doilea 
Război Mondial; 

 

20 

- 135 de ani de la moartea economistului Petre 
MAVROGHENI (1819, Iași – 20 apr. 1887, Viena), 
politician, miniştru de finanțe și de externe; 

- 100 de ani de la nașterea medicului Gheorghe I. 
TELEMAN (20 apr. 1922, Paşcani, jud. Iaşi – 19 dec. 
1992, Iaşi); 

- 25 de ani de la moartea folcloriştului Tiberiu 
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ALEXANDRU (14 mai 1914, Ilimbav, Sibiu – 20 apr. 1997, 
Bucureş ti); 

 

21 

- 345 ani de la moartea şcriitorului francez Antoine 
GODEAU (24 şep. 1605, Dreux – 21 apr. 1672, Vence), 
epişcop, poet ş i exeget creş tin, cunoşcut pentru opera şa 
Discours de la poésie chrétienne (1633); 

- 140 de ani de la moartea filoşofului Vasile CONTA (15 
nov. 1845, Ghinda oani, jud. Neamt  – 21 apr. 1882 Iaş i), 
jurişt, membru al Junimii, miniştru al educat iei; 

- 110 ani de la naş terea fotoreporterei americane Eve 
ARNOLD (21 apr. 1912, Philadelphia – 4 ian. 2012, 
Londra), celebra  pentru foto-portretele unor perşona-
lita t i, prima femeie acceptata  ca freelancer; 

- 40 de ani de la moartea balerinei Natalia VRONSCHI-
GAȘLER (26 aug. 1938, Chiş ina u – 21apr. 1982, Iaş i); 

 

22 

- Ziua Planetei Pământ 

 

- 145 de ani de la naş terea geografului ş i publiciştului 
Neagoe POPEA (22 apr. 1877 Sa cele, jud. Braş ov – 6 ian. 
1939, Bucureş ti), profeşor la S coala normala  „Vaşile 
Lupu” ş i Liceul Internat din Iaş i timp de peşte un şfert de 
veac; 

- 125 de ani de la moartea economiştului Ion GHICA (12 
aug. 1816, Bucureş ti – 22 apr. 1897, Ghergani, jud. 
Da mbovit a), şcriitor, pedagog, diplomat ş i om politic, 
prim-miniştru de cinci ori, profeşor la Academia 
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Miha ileana  din Iaş i; î n 1844, î mpreuna  cu Mihail 
Koga lniceanu ş i Vaşile Alecşandri, editeaza , la Iaş i 
şa pta ma nalul Propăşirea; 

 

23 

- Ziua Bibliotecarului (România) 

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

- Ziua Forţelor Tereştre din România 

 

- 135 de ani de la şfinţirea Catedralei Mitropolitane Iași, pe 
23 apr. 1887; 

- 60 de ani de la moartea iştoricului de artă, membru 
corespondent (1938) al Academiei Române, Alexandru 
TZIGARA-SAMURCAȘ (23 apr. 1872, București – 1 
aprilie 1952, București); 

- 40 de ani de la moartea geografului Cazimir SWIZEVSKY 
(23 ian. 1933, Cerna ut i – 22 apr. 1982, Iaş i), membru 
activ al Societa t ii de Geografie, cadru didactic timp de 25 
de ani la Catedra de Geografie a Univerşita t ii din Iaş i; 

 

24 

- (†) I nvierea Domnului, Paş tele, calendarul creş tin 
ortodox; 

- Ziua Juştiţiei Militare (România) 

- Ziua Mondială a Protecţiei Animalelor de Laborator 

- Ziua Internat ionala  a ADN-ului (Acidul Dezoxiribo-
nucleic) 
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- 145 de ani de la începerea războiului ruşo-turc, la care va 
participa și România, pentru care va deveni Războiul de 
Independenţă; 

- 90 de ani de la naş terea artiştului plaştic Florin PUCĂ 
(24 apr. 1932, Bucureş ti – 23 feb. 1990, Bucureş ti ), poet 
ş i actor; 

 

25 

- Ziua Mondiala  a Hemofiliei (OMS) 

- Ziua Mondiala  de Combatere a Malariei (OMS) 

 

- 110 ani de la naş terea filologului claşicişt Cicerone 
CĂLINESCU (25 apr. 1912, Oneş ti, jud. Baca u – 4 oct. 
1988, Iaş i); 

- 105 ani de la naş terea ca nta ret ei de jazz americana  Ella 
FITZGERALD (25 apr. 1917, Newport Newş, Virginia – 15 
iun. 1996, Beverly Hillş, California), şupranumita  The 
First Lady of Song; 

- 90 de ani de la naş terea ateletei Lia MANOLIU (25 apr. 
1932, Chiş ina u – 9 ian. 1998, Bucureş ti), unica şportiva  
din lume care a participat la ş aşe Olimpiade (25 apr. 1932 
– 9 ian. 1998), laureata  cu aur la Jocurile Olimpice de 
vara  din Mexico (1968) ş i cu bronz la Jocurile Olimpice de 
vara  din Roma (1960) ş i Jocurile Olimpice de vara  
din Tokyo (1964) la proba de aruncare a dişcului; 
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26 

- Ziua Proprietăţii Intelectuale 

 

- 145 de ani de la bombardarea orașelor românești de la 
Dunăre de către artileria turcă; armata română deşchide 
focul aşupra Vidinului, primul eveniment al Războiului de 
Independenţă; 

- 100 de ani de la naş terea şcriitorului Ștefan Augustin 
Doinaș (Ștefan Popa) (26 apr. 1922, Cherechiu, jud. 
Bihor – 25 mai 2002, Bucureş ti), poet, eşeişt, traduca tor, 
academician; 

- 55 de ani de la moartea chimiştului Nicolae 
CERNESCU (31 aug. 1904, Ca mpulung – 26 apr. 1967, 
Bucureş ti), academician, profeşor de pedologie la 
Inştitutul Agronomic din Bucureş ti, conşiderat fondatorul 
pedologiei moderne roma neş ti; 

- 30 de ani de la moartea medicului George RUSSU (16 
apr. 1916, Necş eni, jud. Botoş ani – 26 apr. 1992, Iaş i), 
profeşor la Catedra de Fiziologie a Faculta t ii de Medicina  
ş i la Clinica a II-a Medicala  de la Spitalul „Sf. Spiridon„ din 
Iaş i, cu cerceta ri fiziopatologice ş i terapeutice de 
gaştroenterologie ş i î n domeniul aparatului reşpirator; 

 

27 

- Ziua Mondială a Oraşelor Înfrăţite 

- Ziua Nat ionala  a OLANDEI 

 

- 285 de ani de la naş terea iştoricului englez Edward 
GIBBON (27 apr. 1737 – 16 ian. 1794), autorul lucra rii î n 
ş aşe volume Istoria declinului Imperiului roman; 
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- 150 de ani de la moartea scriitorului Ion Heliade 
RĂDULESCU (6 ian. 1802 – 27 apr. 1872), om politic, 
întemeietorul preşei şcrişe în Ţara Româneaşcă, membru 
fondator al Academiei Române; 

- 45 de ani de la moartea şcriitorului Camil 
BALTAZAR (Leibu Goldenştein, 25 aug. 1902, Focş ani – 
27 apr. 1977, Bucureş ti), poet remarcat î n cenaclul 
Zburătorul; 

 

28 

- Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă 

 

- 520 de ani de la finalizarea traducerii în limba germană a 
Letopişețului şlavon al domniei lui Ștefan cel Mare – Die 
Kronicke des Stephan Voyvoda – denumită și Cronica 
moldo-germană şau Cronica lui Ștefan cel Mare, 28 apr. 
1502; 

- 65 de ani de la nașterea actorului Teatrului Național 
„Vasile Alecsandri” din Iași, Teodor CORBAN (28 apr. 
1957, Iași); 

 

29 

- Ziua Veteranilor de Război (România) 

- Ziua Mondială a Danşului 

- Ziua europeana  a şolidarita t ii ş i coopera rii î ntre generat ii  

- Ziua internat ionala  de comemorare a tuturor victimelor 
ra zboiului chimic 
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- 145 de ani de la declararea de către Adunarea 
Deputaţilor a ştării de război cu Imperiul Otoman, 
eveniment în cadrul Războiului de Independență a 
României; 

- 100 de ani de la moartea teologului Gheorghe CARP (20 
ian. 1849, Iaş i – 29 apr. 1922, Iaş i), preot la bişerica „Sf. 
Neculai de Suş”, şubprotoiereu al oraş ului Iaş i, revizor 
eparhial al Mitropoliei ş i şlujitor la bişerica „Sf. Sava”, 
decorat cu Coroana Roma niei, î n 1888, autorul volumului 
Câteva cuvinte despre întemeierea Mitropoliei 
Moldovei (1888); 

- 95 de ani de la nașterea filologului Virgil CÂNDEA (29 
apr. 1927, Focșani – 16 feb. 2007, București), acade-
mician, iştoric al culturii și al cărții, bibliograf; 

- 15 ani de la moartea Teodorei Angela LEFTERESCU (3 
aug. 1926, Fa lticeni, jud. Suceava – 29 apr. 2007 
Conştant a), prima femeie ca pitan de curşa  lunga  din 
Roma nia; 

 

30 

- Ziua Infanteriei Roma ne 

- Ziua Nat ionala  a Tranşplantului ( Roma nia)  

- Ziua Internat ionala  a Jazz-ului 

 

- 145 de ani de la declararea de către Senat a ştării de 
război cu Imperiul Otoman, eveniment de debut al 
Războiului de Independență a României; 

- 125 de ani de la debutul lui Mihail SADOVEANU în ziarul 

umoristic Dracul din București. Sub pşeudonimul Mihai 

din Pașcani, viitorul romancier publică şchița umoriştică 

de 40 de rânduri sub titlul Domnișoara Mxxxx Fălticeni;  
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MAI 

1 

- Ziua Internat ionala  a Muncii 

- Ziua Mamei (Roma nia) (anual, prima duminica  a lunii 
mai) 

- Ziua Mondiala  a Ra şului (anual, prima duminica  a lunii 
mai) 

 

- 350 de ani de la naş terea î ntemeietorului jurnalişmului 
literar englez Joseph ADDISON (1 mai 1672, Milşton – 17 
iun. 1719, Kenşington), eşeişt, poet ş i om politic; a fondat, 
î mpreuna  cu R. Steele, reviştele The Tatler, The 
Spectator şi The Guardian; 

- 185 de ani de la reprezentarea, la Iaş i, la 1 mai 1837, de 
ca tre elevii Conşervatorului Filarmonic-Dramatic, î n 
premiera , a pieşei cu ca ntece ş i danşuri Idilă 
românească de Gh. Aşachi, muzica de Elena Aşachi; 

- 150 de ani de la publicarea, de către Vaşile Alecşandri, în 
revista Convorbiri literare, la 1 mai 1872, a poemu-
lui Dumbrava Roşie; 

- 130 de ani de la nașterea medicului și şcriitorului 
Grigore T. POPA (1 mai 1892, Şurăneşti-Dăneşti, jud. 
Vaslui – 18 iul. 1948, Bucureşti), membru coreşpondent 
al Academiei Române. Personalitate de prestigiu 
internaţional, creator al şcolii de anatomie ieșene, a foşt 
profesor la Facultatea de Medicină din Iaşi, între anii 
1926 și 1940. Este unul dintre fondatorii revistei 
Însemnări ieşene (1936). Univerşitatea de Medicină şi 
Farmacie din Iași îi poartă numele din 1992; 
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- 125 de ani de la apariția, la Iași, la 1 mai 1897 a ziarului 
OPINIA, gazetă politică a conşervatorilor ieşeni, 
publicație în care au exiştat rubrici literare şi ştiinţifice; 

- 115 ani de la naş terea actorului american John WAYNE 
(Marion Michael Morrişon, 26 mai 1907, Winterşet, Iowa 
– 11 iun. 1979, Loş Angeleş, California), imaginea 
puternicului cowboy şau şoldat taciturn care perşonifica 
valorile americane idealizate ale epocii şale; 

- 105 ani de la naş terea medicului Constantin Gh. 
PETROVANU (1 mai 1917, Iaş i – 26 dec. 1992, Iaş i), 
profeşor de Radiologie la Facultatea de Medicina  din Iaş i; 

 

2 

- Ziua Nat ionala  a Tineretului (Roma nia) 

- Ziua Mondiala  a Aştmului 

 

- 350 de ani de la nașterea şcriitorului romantic german 
NOVALIS (pe numele adevărat Friedrich Leopold von 
Hardenberg) (2 mai 1772 – 25 mar. 1801); 

- 165 de ani de la moartea şcriitorului romantic francez 
Alfred DE MUSSET (11 dec. 1810, Pariş – 2 mai 1857, 
Pariş), dramaturg; 

 

3 

- Ziua Mondiala  a Liberta t ii Preşei (UNESCO) 

 

- 175 de ani de la premiera comediei cu cântece, într-un 
act, Piatra din casă, de Vaşile Alecşandri, Iași, 3 mai 
1847; 
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- 25 de ani de la semnarea, la Kiev, a Tratatului cu privire 
la relațiile de bună vecinătate și cooperare dintre 
România și Ucraina, de către miniștrii de externe, 1997; 

 

4 

- Ziua Nat ionala  a Inimii (Roma nia) 

- 185 de ani de la nașterea lui Theodor G. ROSETTI (4 mai 
1837, Iași – 17 iul. 1923, Bucureşti), jurişt şi om politic, 
membru al Academiei Române; unul dintre întemeietorii 
şocietăţii literare „Junimea” din Iaşi (1863), fiind cel care 
i-a dat denumirea; 

- 100 de ani de la naş terea şcriitorului Vlad MUȘATESCU 
(4 mai 1922, Piteş ti – 4 mar. 1999, Bucureş ti), umorişt ş i 
traduca tor a numeroaşe ca rt i pentru copii ş i adult i, î n 
şpecial parodii polit işte; 

- 80 de ani de la moartea medicului Constantin 
BACALOGLU (9 nov. 1871, Bucureş ti – 4 mai 1942, 
Bucureş ti), profeşor la Facultatea de Medicina  din Iaş i, 
î ntre anii 1905 ş i 1930, î ntemeietorul Societăţii de 
Anatomie Clinică de la Iaş i (1922); 

 

5 

- 120 de ani de la naş terea inginerului conştructor 
Alexandru CHELĂRESCU (5 mai 1902, Dorohoi, jud. 
Botoş ani – 24 iun. 1965, Iaş i), profeşor la Catedra de 
Materiale de Conştruct ii din Iaş i ş i decan al Faculta t ii de 
Conştruct ii din Iaş i; 

- 40 de ani de la moartea geografului Dumitru CHIRIAC (9 
şep. 1939, Sulit a, jud. Botoş ani – 5 mai 1987, Baca u), 
profeşor la Facultatea de Geografie a Univerşita t ii „Al. I. 
Cuza” din Iaş i; 
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- 25 de ani de la moartea biologului Mihail ISAC (17 mar. 
1940, Focş ani, jud. Vrancea – 5 mai 1997, Iaş i), profeşor 
la Facultatea de Biologie, î n perioada 1962-1997; a fondat 
î mpreuna  cu academicianul Petru Jitariu, Laboratorul de 
Biofizica ; 

- 15 ani de la moartea fizicianul american Theodore 
Harold MAIMAN (11 iul. 1927, Loş Angeleş – 5 mai 2007, 
Vancouver), inventatorul primului laşer funct ional; 

 

6 

- 160 de ani de la naş terea poetului belgian Maurice 
MAETERLINCK (29 aug. 1862, Ghent – 6 mai 1949, Nice, 
Frant a), laureat al Premiului Nobel pentru Literatura  pe 
anul 1911; 

- 70 de ani de la moartea pedagogului italian Maria 
MONTESSORI (31 aug. 1870, Chiaravalle – 6 mai 1952, 
Noordwijk, Olanda), medic. A creat o metoda  şpeciala  de 
educare a copiilor de la va rşte mici, Metoda Montessori, 
î nfiint a nd peşte tot î n lume ş coli care aplicau metoda şa; 

- 60 de ani de la moartea arhitectei Maria Virginia 
ANDREESCU HARET (21 iunie 1894, Bucureş ti – 6 mai 
1962, Bucureş ti), prima femeie din lume care a ajunş la 
gradul de arhitect inşpector general, ştatut recunoşcut î n 
cadrul celui de-al XVI-lea Congreş de Iştorie a S tiint ei 
organizat la Bucureş ti, î n 1981; 

 

7 

- 110 ani de la naş terea poetului englez Robert 
BROWNING (7 mai 1812, Londra – 12 dec. 1889, 
Venet ia), o importanta  perşonalitate a poeziei victoriene; 

- 85 de ani de la moartea şcriitorului George TOPÂRCEA-
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NU (20 mar. 1886, Bucureş ti – 7 mai 1937, Iaş i), poet, 
prozator, memorialişt ş i publicişt, membru coreşpondent 
al Academiei Roma ne din 1936; 

- 15 ani de la moartea şcriitorului Octavian Paler (2 iul. 
1926, Lişa, jud. Braş ov – 7 mai 2007, Bucureş ti), poet, 
prozator, eşeişt, reputat jurnalişt ş i editorialişt roma n, 
comentator al fenomenelor politice ş i culturale;  

 

8 

- Ziua Mondiala  a Crucii Roş ii ş i a Semilunii Roş ii 

- Ziua Tata lui (Roma nia) (a doua duminica  a lunii mai) 

- „Ziua Adoleşcent ilor” (Roma nia) (a doua duminica  a lunii 
mai)  

- Ziua Internat ionala  a Comert ului Liber 

 

- 140 de ani de la naş terea iştoricului ş i publiciştului 
Constantin BOBULESCU (8 mai 1882, Vla diceni – 
Tomeş ti, jud. Iaş i – 1 dec. 1958, Bucureş ti), preot la Iaş i 
(1908-1922) , paşionat cerceta tor al trecutului Moldovei, 
a şcriş ştudii privind iştoria culturii ş i bişericii, a unor 
monumente, localita t i ş i familii vechi: Lăutarii noștri, 
Comoara Bisericii Sf. Ecaterina din București, Din viaţa 
Mitropolitului Veniamin Costache, Inscripţii și 
documente privind monumentele vechi din Iași și 
împrejurimi; 

- 105 ani de la naş terea şcriitorului Aurelio RONCAGLIA 
(8 mai 1917, Modena, Italia – 28 iun. 2001, Roma), filolog 
ş i critic literar italian, membru de onoare al Academiei 
Roma ne din 1992; 

- 75 de ani de la nașterea filologului Algeria SIMOTA ( 8 
mai 1947, Rădăuţi, jud. Suceava), iştoric literar şi 
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publicişt, cercetător ştiinţific la Inştitutul de Filologie 
Română „A. Philippide” al Academiei Române, filiala Iaşi,  
coautor al Dicţionarului literaturii române de la 
origini până la 1900 și al Dicţionarului general al 
literaturii române; 

 

9 

- Ziua Uniunii Europene (Ziua Schuman) 

- Ziua Victoriei aşupra Faşcişmului (1945) 

 

- 185 de ani de la nașterea pictorului Theodor BUIUCLIU 
(9 mai 1837, Iaşi – 12 sep. 1897, Iaşi), junimist, profesor 
la Şcoala de Arte Frumoaşe din Iaşi, primul comentator 
plastic din epoca Junimii. Printre altele, a executat, în 
1892, iluştraţiile la cartea lui Ion Creangă, Amintiri din 
copilărie; 

- 145 de ani de la Proclamarea Independenţei de Stat a 
României, 9 mai 1877. Mihail Kogălniceanu citeşte, în 
Adunarea Deputaţilor, Declaraţia de Independenţă a 
României; 

- 145 de ani de la moartea muzicienei Elena ASACHI 
(Elena Tyber, 30 oct. 1789, Viena – 9 mai 1877, Iaş i), 
compozitoare ş i pianişta , fiica compozitorului auştriac 
Franz Tyber ş i şot ia ca rturarului Gheorghe Aşachi (1788-
1869); a influent at şemnificativ viat a culturala  a Iaş ului 
din a doua juma tate a şecolului al XIX-lea; 

 

10 

- Ziua Păşărilor și a Arborilor (România) 

- Ziua Regalității (România) 
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- 145 de ani de la şemnarea de către Regele Carol I, la 10 
mai 1877, a Declaraţiei de Independenţă a României; 

- 95 de ani de la semnarea, la 10 mai 1927, a 
Concordatului României cu Sfântul Scaun, care 
reglementa organizarea cultului catolic în România; 

 

11 

- 155 de ani de la semnarea Tratatului de la Londra, prin 
care a foşt garantată independența și neutralitatea 
Marelui Ducat de Luxemburg; 

- 145 de ani de la decizia Guvernul Roma niei de a anula 
plata tributului ca tre Turcia, iar şuma î n cauza  (914.000 
de lei) a foşt puşa  la dişpozit ia Minişterului de Ra zboi, 
eveniment î n cadrul Ra zboiului de Independent a  a 
Roma niei; 

- 95 de ani de la moartea pictorului şpaniol Juan GRIS 
(Victoriano Carmelo Carloş Gonza lez-Pe rez, 23 
mar. 1887, Madrid – 11 mai 1927, Boulogne-
Billancourt, Frant a), ala turi de Pablo Picaşşo, unul din 
principalii reprezentant i ai cubişmului; 

 

12 

- Ziua Internat ionala  a Aşiştentului Medical 

 

- 180 ani de la naş terea compozitorului francez de opera  
Jules Émile Frédéric MASSENET (12 mai 1842, 
Montaud, Loire – 13 aug. 1912, Pariş), reprezentant al 
romantişmului ta rziu, autorul operei Manon (1884); 

- 120 de ani de la naş terea pşihologului american Erik 
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ERIKSON (15 iunie 1902, Frankfurt, Germania – 12 
mai 1994, Harwich, Maşşachuşettş, SUA), cunoşcut ca 
autor al teoriei dezvolta rii şociale a fiint elor umane, 
creatorul conceptului pşihologic „criza  de identitate”; 

 

13 

- 140 de ani de la moartea iştoricului Gheorghe 
HURMUZACHI (17 şep. 1817 – 13 mai 1882), publicişt, 
preş edinte al Foii Soţietăţii pentru cultură şi literatură 
română în Bucovina (1865-1882), init iatorul ş i 
promotorul Petiţiunii adreşate î mpa ratului Auştriei î n 
1848; 

- 140 de ani de la moartea pictorului cubişt francez 
Georges BRAQUE (13 mai 1882, Argent – 31 aug. 1963, 
Pariş); 

 

14 

- 210 ani de la naş terea revolut ionarului paş optişt 
Costache NEGRI (14 mai 1812, Iaş i – 28 şep. 1876, Ta rgu 
Ocna, jud. Baca u), şcriitor; 

- 150 de ani de la naş terea actorului Constantin BOTEZ-
PENEL (14 mai 1872, Iaş i – 4 iul. 1935, Iaş i), actor pe 
şcena Nat ionalului ieş ean ş i profeşor de deşen la Liceul 
Nat ional; 

- 110 ani de la moartea şcriitorului şuedez August 
STRINDBERG (22 ian. 1849, Stockholm, Suedia – 14 mai 
1912, Stockholm, Suedia); 

- 90 de ani de la nașterea şcriitorului Ştefan BOBOC (14 
mai 1932, Pungeşti, jud. Vaşlui), epigramist, membru 
şenior al Academiei Libere Păştorel Iaşi, premiat în 
conşurşurile naționale de gen; 
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- 65 de ani de la moartea şcriitorului Camil PETRESCU (22 
apr. 1894, Bucureş ti – 14 mai 1957, Bucureş ti), 
romancier, dramaturg, doctor î n filozofie, nuvelişt ş i poet, 
init iator al romanului roma neşc modern; 

- 35 de ani de la moartea prozatoarei Elidia 
AGRIGOROAIE (28 iul. 1932, Dristea-Truşeşti, jud. 
Botoşani – 14 mai 1997, Botoşani), bibliograf principal la 
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” din Iaşi (1958-1987); 

 

15 

- Ziua Internat ionala  a Medicului Veterinar 

- Ziua Polit iei Militare (Roma nia) 

- Ziua Chimiş tilor Militari (Roma nia) 

- Ziua Internat ionala  a Familiei 

- Ziua Latinita t ii 

- Ziua Internat ionala  a Luma na rilor Aprinşe (comemorarea 
victimelor SIDA) (anual, a treia duminica  a lunii mai) 

 

- 455 de ani de la naş terea muzicianului italian Claudio 
Zuan Antonio MONTEVERDI (15 mai 1567, Cremona – 
29 nov. 1643, Venet ia), conşiderat „pa rintele operei 
moderne”; 

- 175 de ani de la naş terea şcriitorului Ioniţă Scipione 
BĂDESCU (15 mai 1847, Ra ştolt , jud. Sa laj – 4 oct. 1904, 
Botoş ani), publicişt ş i poet, membru al „Junimii” ş i 
prieten cu Mihai Emineşcu, redactor la Curierul de Iaşi;  
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16 

- 130 de ani de la moartea preotului Melchisedec 
ȘTEFĂNESCU (Mihail, pe nume de mirean, 15 feb. 1823, 
Ga rcina, jud. Neamt  – 16 mai 1892, Roman, jud. Neamt ), 
epişcop, iştoric, politician, membru titular (1870) al 
Academiei Roma ne, elev ş i mai ta rziu profeşor la 
Seminarul ieş ean „Socola” ş i la Academia duhovniceaşca  
din Kiev; 

- 40 de ani de la moartea iştoricului literar Iosif PERVAIN 
(8 ian. 1915, Cugir, Hunedoara – 16 mai 1982, Cluj), 
profeşor la Univerşitatea din Cluj, unul dintre cei mai 
important i cerceta tori ai S colii Ardelene; 

 

17 

- Ziua Mondiala  a Societa t ii Informat ionale 

 

- 70 de ani de la moartea biologului şi şcriitorului Paul 
BUJOR (20 iul. 1862, Bereşti, jud. Galaţi – 17 mai 1952, 
Bucureşti), membru al Academiei Române, profeşor la 
Univerşitatea din Iaşi (1896-1936), creatorul şcolii 
ieşene de morfologie animală; 

- 50 de ani de la nașterea şcriitoarei Cristina RUSU (17 
mai 1972, Iaşi), poetă şi eşeiştă, autoarea unor volume 
precum: Iubirea, Desen pe margini de alb; 

- 30 ani de la moartea medicului chirurg Ion IANCU (10 nov. 
1902, Lieşti-Şerbăneşti, jud. Galaţi – 17 mai 1992, Iaşi), 
profeşor de anatomie la Facultatea de Medicină din Iași; 

- 15 ani de la moartea iştoricului american de origine 
roma na  Eugen Weber (24 apr. 1925, Bucureş ti – 17 mai 
2007, Loş Angeleş), o autoritate î n domeniul iştoriei 
europene moderne; 
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18 

- Ziua Internat ionala  a Muzeelor 

 

- 200 de ani de la naş terea şcriitorului Gheorghe SION (18 
mai 1822, Mamornit a-Bucovina – 1 oct. 1892, Bucureş ti), 
academician; perioada petrecuta  la Iaş i a foşt cea mai 
fecunda , a fa cut traduceri din greceş te ş i frant uzeş te, a 
fondat, î n 1860, Revista Carpaţilor; 

- 150 de ani de la naş terea şcriitorului englez Bertrand 
RUSSELL (18 mai 1872, Trellech – 2 feb. 1970, 
Penrhyndeudraeth), filoşof, logician, Premiul Nobel 
pentru Literatura  î n anul 1950; 

- 130 de ani de la naş terea medicului Gheorghe 
TUDORANU (18 mai 1892, Fruntiş eni, jud. Vaşlui – 6 feb. 
1963, Iaş i), diştinş cu titlurile de Medic emerit ş i Profesor 
emerit pentru activitatea deşfa ş urata  la Facultatea de 
Medicina  din Iaş i, î ntre anii 1920 ş i 1962; 

- 115 ani de la naş terea actorului Constantin CADESCHI 
(18 mai 1907, Ra da ut i-Prut, jud. Botoş ani – 18 iun. 1989, 
Iaş i), actor. A şlujit şcena Teatrului Nat ional ieş ean timp 
de peşte patru decenii (1934-1973), î ntruchipa nd 200 de 
perşonaje. S i-a legat numele de repertoriul lui I.L. 
Caragiale; 

- 95 de ani de la nașterea medicului pşihiatru Constantin 
ROMANESCU (18 mai 1927, Soroca – 24 dec. 2016, Iași), 
şcriitor, profeşor de Iştoria medicinei şi pşihiatriei la 
Univerşitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“ şi 
membru în Organizaţia Mondială a Sănătăţii, membru al 
Academiei Române, profesor la Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași; a lucrat peşte 
56 de ani la Inştitutul de pşihiatrie Socola din Iași, autor 
al volumelor: Pasărea Phoenix; Foişorul pentru 
contemplat ploaia; Merităm alte amintiri; 
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- 55 de ani de la moartea psihiatrului Leon BALIFF (18 feb. 
1892, Ţibăneşti, jud. Iaşi – 18 mai 1967, Iaşi), profeşor la 
Clinica Pşihiatrică a Facultăţii de Medicină din Iaşi; 

 

19 

- Ziua pictorilor (Roma nia) 

 

- 260 de ani de la naş terea filoşofului german Johann 
Gottlieb FICHTE (19 mai 1762 – 27 ian. 1814 ), cunoşcut 
ca pa rinte al idealişmului german ş i ca urmaş  al lui Kant; 

- 135 de ani de la naş terea şculptorului Ion JALEA (19 mai 
1887, Caşimcea, jud. Tulcea – 7 şep. 1983, Bucureş ti), 
membru al Academiei;  

- 145 de ani de la publicarea, de către Vasile 
ALECSANDRI, la 19 mai 1877, în Presa, a poeziei 
Balcanul şi Carpatul, prima din seria celor închinate de 
poet Războiului de Independenţă; 

- 85 de ani de la naş terea inginerului conştructor 
Constantin ȘERBESCU (19 mai 1937, Iaş i – 16 oct. 1995, 
Iaş i), profeşor la Facultatea de Conştruct ii ş i Arhitectura  a 
Univerşita t ii Tehnice „Gh. Aşachi” Iaş i; 

 

20 

- Ziua Internat ionala  a Educat iei Non-Formale 

- Ziua Mondiala  a Albinei 

- Ziua Internat ionala  a Metrologiei (ONU) 

 

- 140 de ani de la naş terea şcriitoarei norvegiene Sigrid 
UNDSET (20 mai 1882, Kalundborg – 10 iun. 1949, 
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Lillehammer); capodopera ei eşte trilogia Kristin 
Lavransdatter, premiul Nobel pentru Literatura  î n anul 
1928; 

- 25 de ani de la moartea şcriitorului Cătălin ANUȚA (25 
şep. 1968, Iaş i – 20 mai 1997, Iaş i), poet ş i ziarişt; a 
colaborat la România literară, Luceafărul, Astra, Ramuri, 
Orizont, Steaua, Convorbiri literare, Cronica, Dacia 
literară; autorul volumelor: Ars longa vita brevis, 
Invazia vidului, Robit eternităţii Fusese destul , Sfinxul, 
Pe valurile purgatoriului; 

 

21 

- Ziua Mondiala  pentru Diverşitatea Culturala , pentru 
Dialog ş iDezvoltare (UNESCO) 

 

- 210 ani de la naş terea şcriitorului francez de origine 
roma na  Alecu M. STURDZA (21 mai 1812, Bivolari, jud. 
Iaş i – 15 iul. 1874, Pariş), cunoşcut î n Frant a şub numele 
de P.M. Laurent de l’Ardeche. I ntre 1855 ş i 1858 a 
publicat romanele Valea suspinelor, Marchizul Boudros 
și Flăcări albastre, toate bucura ndu-şe de şucceş î n 
ra ndul publicului ş i al criticii. I n 1858, la init iativa lui 
Vaşile Alecşandri, Alecu M. Sturdza viziteaza  Moldova, 
dupa  care publica  î n Frant a volumul Călător în ţara mea. 
Cel mai durabil şucceş al î ntregii şale cariere şcriitoriceş ti 
î l conştituie aparit ia, î n 1859, a maşivului volum Histoire 
de l’empereur Napoleon; 

- 135 de ani de la naş terea biologului Alexandru BORZA 
(21 mai 1887, Alba Iulia – 3 şep. 1971, Cluj), botanişt, 
î ntemeietorul geobotanicii î n Roma nia, fondator, î n anul 
1920, al Gra dinii Botanice din Cluj (care î n prezent î i 
poarta  numele) ş i al Muzeului Botanic; 
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- 135 de ani de la naş terea pianiştei ş i profeşoarei Florica 
MUSICESCU (21 mai 1887, Iaş i – 19 mar. 1969, 
Bucureş ti), fiica marelui dirijor ş i compozitor ieş ean 
Gavriil Muşiceşcu (1847-1903), bucura ndu-şe de 
pret uirea unor mari muzicieni ai veacului, de la G. Eneşcu 
la Yehudi Menuhin, una dintre î ntemeietoarele ş colii 
pianiştice roma neş ti, a foşt ra şpla tita  cu titlurile de 
Profeşor emerit ş i Artişt emerit; 

- 130 de ani de la moartea geologului Grigore 
COBĂLCESCU (22 şep. 1831, Iaş i – 21 mai 1892, Iaş i), 
paleontolog, cel care a puş bazele geologiei roma neş ti, ca 
dişciplina  ştiint ifica ; a publicat, î n 1862, prima lucrare 
geologica  originala  Calcariul de la Rapidea; membru al 
Academiei Roma ne; 

- 130 de ani de la naş terea primei femei paraş utişt cu 
brevet din Roma nia Smaranda BRĂESCU (21 
mai 1897, Ha nt eş ti, jud. Galat i – 2 februarie 1948, Cluj), 
campioana  europeana  la paraş utişm (1931) ş i campioana  
mondiala , î n 1932, cu recordul de 7200 m la Sacramento, 
SUA; 

- 125 de ani de la naş terea criticului, iştoricului literar, 
poetului ş i eşeiştului Tudor VIANU (27 dec. 1897, 
Giurgiu – 21 mai 1964, Bucureş ti); 

 

22 

- Ziua Internat ionala  a Biodiverşita t ii Biologice 

 

- 1685 de ani de la moartea î mpa ratului roman Faius 
Flavius Valerius Aurelius CONSTANTINUS, Sf. 
Conştantin (27 feb. 272 – 22 mai 337), care prin Edictul 
de la Milano (313) a puş capa t perşecut iei creş tinilor; 
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- 65 de ani de la moartea scriitorului George BACOVIA 
(pseudonim pentru George Andone Vasiliu) (17 sep. 
1881, Bacău – 22 mai 1957, București); 

- 65 de ani de la nașterea şcriitoarei Aurica DVORACEK 
(22 mai 1957, Dângeni, jud. Botoşani), publiciştă şi 
traducătoare, bibliografă în cadrul Bibliotecii judeţene 
„Gh. Asachi” Iaşi, redactor şi documentarişt la 
Comunitatea italiană din România autoarea unor volume 
precum: Prin artă şi informaţie, în Europa (Iaşi, 
Albastru: Comoara din Europa! Povestea comorii 
Prinţului Radu; 

- 30 de ani de la moartea muzicianului Constantin 
BOBESCU (21 mai 1899, Iaş i – 23 mai 1992, Bucureş ti), 
profeşor de vioara  la Conşervatoarele din Cerna ut i ş i 
Braş ov, prim dirijor de Orcheştra  de Studio al 
Radiodifuziunii din Bucureş ti, violonişt ş i un compozitor 
fecund, a şcriş numeroaşe pieşe corale ş i inştrumentale; 

 

23 

- 315 ani de la naş terea naturaliştului şuedez Carl von 
Linné (23 mai 1707 – 10 ian. 1778, Uppşala); i şe atribuie 
şiştemul nomenclatorului binar care denumeş te plantele 
ş i animalele î n funct ie de genuri ş i şpecii;  

- 80 de ani de la nașterea filozofului Gabriel LIICEANU (23 
mai 1942, Râmnicu Vâlcea), editor şi şcriitor; 

- 25 de ani de la reînfiinţarea Filialei „Garabet Ibrăileanu” a 
Bibliotecii Judeţene „Gh. Aşachi Iaşi”, în cartierul 
Păcurari; 

- 10 ani de la moartea şcriitoarei Irina MAVRODIN (12 
iun. 1929, Oradea – 22 mai 2012, Bucureş ti), poeta , 
eşeişta , traduca toare ş i profeşor univerşitar; a traduş 
ciclul de romane În căutarea timpului pierdut de Marcel 
Prouşt 
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24 

- Ziua Europeana  a Parcurilor Nat ionale 

 

- 60 de ani de la nașterea şcriitorului Dan Bogdan HANU 
(24 mai 1962, Rădăuţi, jud. Suceava), poet şi eşeişt, 
membru al Uniunii Scriitorilor din România filiala Iași, 
autor al volumelor: Vindecarea de simetrie, Portret în 
cuţit, Cartea invaziilor, Eyeless în Paris, deţinător al 
Premiului naţional de poezie (debut) „M. Eminescu” 
(2000); 

- 5 ani de la moartea actorului englez Sir Roger George 
MOORE (14 oct. 1927, Londra – 24 mai 2017, Cranş-
Montana), cunoşcut ca interpret al perşonajului Jameş 
Bond, Ambaşador UNICEF; 

 

25 

- Ziua Internat ionala  a Copiilor Dişpa rut i 

- Ziua Africii 

- Ziua Mondiala  a Tiroidei 

- „Ziua Republicii ARGENTINA 

 

- 180 de ani de la discursul lui Mihail KOGĂLNICEANU, 
ţinut în Parlament, la 25 mai 1862, deşpre 
Îmbunătăţirea soartei ţăranilor, în care se pronunţa 
pentru împroprietărire şi abolirea clăcii; 

- 20 de ani de la moartea şcriitorului Ștefan Augustin 
Doinaș (Ștefan Popa) (26 apr. 1922, Cherechiu, jud. 
Bihor – 25 mai 2002, Bucureş ti), poet, eşeişt, traduca tor, 
academician; 
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26 

- 180 de ani de la naş terea pictorului Eugeniu VOINESCU 
(26 mai 1842, Iaş i – 6 mai 1909, Bucureş ti), cunoşcut mai 
aleş pentru picturile şale marine, precum: Un port de 
mare; Portul Constanţa; Marea Neagră; Naufragiu pe 
Marea Neagră; Rada din Odesa ş .a. I n pictura de ş evalet, 
a creat ş i lucra ri cu şubiecte iştorice, portrete ş i tipuri 
pitoreş ti, şcene de gen şau şcene biblice; 

- 135 de ani de la naş terea pedagogului Vasile 
PETROVANU (26 mai 1887, Trifeş ti, jud. Neamt – 26 nov. 
1941, Iaş i), publicişt, director la S coala Normala  „V. Lupu” 
din Iaş i, contribuind la reaparit ia Anuarului S colii 
Normale „V. Lupu”, î ncepa nd din 1926; 

 

27 

- Ziua Pşihologului (Roma nia) 

 

- 90 de ani de la naş terea poetului ş i traduca torului 
Nicolae PINTILIE (27 mai 1932, Iaş i – 31 dec. 1995, 
Iaş i); traduceri remarcabilele: Sonete de W. 
Shakespeare, Poezii de Gérard de Nerval, Poezii de G. G. 
Byron; 

- 15 ani de la succesul, la Cannes, al filmului 4 luni, 3 
săptămâni și 2 zile, regizat de Criştian Mungiu (Iași, 27 
apr. 1968), unde a primit Marele Premiu al Festivalului, 
Premiul acordat de către Federația Internațională a 
Preşei Cinematografice și premiul acordat de 
adminiştrația educației naționale din Franța, pe 17 mai 
2007; 

- 5 ani de la moartea şcriitorului Dumitru VACARIU (21 
şep. 1931 Pipirig, jud. Neamt  – 27 mai 2017 Iaş i), 
muzeograf; 
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28 

- Ziua Roma nilor de pretutindeni (Roma nia) 

 

- 235 de ani de la moartea muzicianului german Johann 
Georg Leopold MOZART (14 nov. 1719, Augşburg – 28 
mai 1787, Salzburg), profeşor ş i violinişt, cunoşcut ca 
tata l ş i profeşorul lui Wolfgang Amadeus MOZART, dar 
ş i pentru manualul şa u pentru vioara ; 

- 110 ani de la naş terea şcriitorului auştralian Patrick 
WHIT (28 mai 1912, Londra – 30 şep. 1990, Sydney), 
laureat al Premiului Nobel pentru Literatura  î n 1973; 

 

29 

- 105 ani de la naş terea lui John Fitzgerald KENNEDY (29 
mai 1917 – 22 nov. 1963), cunoşcut ş i ca JFK; a foşt cel 
de-al 35-lea preş edinte al SUA din 1961 pa na  la 
aşaşinarea şa, î n 22 nov. 1963, la Dallaş, Texaş; 

 

30 

- Ziua Gardianului Public (Roma nia) 

 

- 165 de ani de la nașterea şcriitorului Gheorghe Gh. 
NĂDEJDE (30 mai 1857, Vlăşineşti, jud. Botoşani – 27 
mar. 1939, Iaşi), profesor, membru al Cercului socialist 
ieşean, cu rol deoşebit la apariţia şi afirmarea reviştei 
Contemporanul (1881); 

- 140 de ani de la naş terea şcriitorului Marcu BEZA (29 
iun. 1882, Vlaho-Clişura, Macedonia – 30 mai 1949, 
Bucureş ti), diplomat, membru al Academiei Roma n; 
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- 5 ani de la moartea pşihologului Ioan STRĂCHINARU (17 
mar.  1922, Bohotin – 30 mai 2017), profeşor univerşitar 
la catedra de pedagogie a Faculta t ii de Filozofie de la 
Univerşitatea „Al. I. Cuza”, parlamentar, şcriitor; 

 

31 

- Ziua Geniş tilor (Roma nia) 

- Ziua Mondiala  fa ra  Tutun 

 

- 135 de ani de la naşterea poetului şi diplomatului francez 
Saint John PERSE (pseudonimul lui Aexis Leger) (31 mai 
1887 – 20 sept. 1975), premiant Nobel pentru Literatură 
(1960); 

- 85 de ani de la nașterea filologului Pavel FLOREA (31 
mai 1937, Horodniceni, jud. Suceava), critic şi iştoric 
literar, membru al Uniunii Scriitorilor din România filiala 
Iași, autor al volumelor: Mănăstirea Frumoasa, Cartea 
„Convorbirilor literare”, 3 vol, Contribuţii de istorie 
literară, Cultură şi literatură, Din vremea Junimii; 

- 60 de ani de la naş terea şcriitorului Răsvan POPESCU 
(31 mai 1962, Bucureş ti), prozator, jurnalişt ş i şcenarişt, 
preş edinte al Conşiliului Nat ional al Audiovizualului; 

- 10 ani de la inaugurarea complexului comercial-
urbanistic Palas, 31 mai 2012, cel mai mare din estul 
României; 
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IUNIE 

1 

- Ziua Internat ionala  a Ocrotirii Copiilor 

 

- 80 de ani de la înfiinţarea Filarmonicii „Moldova” din Iaşi, 
la 1 iun. 1942; 

- 35 de ani de la moartea inginerului Leonida GUȘTIUC (1 
mar. 1909, Baccialia-Işma – 1 iun. 1987, Iaş i), profeşor al 
Faculta t ii de I mbuna ta t iri Funciare ş i Organizarea 
Teritoriului Agricol; a elaborat curşul de Pedologie 
ameliorativă, primul de aceşt fel din t ara ; 

- 20 de ani de la moartea pictorulului Costache AGAFIȚEI 
(24 iul. 1909, Iaş i, – 1 iun. 2002, Iaş i), cuştode al 
Pinacotecii ieş ene (1941-1949), director al Muzeului de 
Arta  (1949-1958), cadru didactic la Facultatea de Arte 
Plaştice (1963-1968), preş edinte al Uniunii Artiş tilor 
Plaştici, Filiala Iaş i (1958-1965); 

 

2 

- Ziua Adopției (România); 

- Ziua Naţională a ITALIEI 

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

- (†) – şărbătoarea Înălțării Domnului, calendarul creștin 
ortodox și greco-catolic 

- Ziua Eroilor 
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- 165 de ani de la naş terea şcriitorului danez Karl 
GJELLERUP (2 iun. 1857, Roholte – 11 oct. 1919, Dreşda, 
Germania), premiul Nobel pentru Literatura , 1917; 

- 55 de ani de la nașterea şcriitorului Adrian FILIP (2 
iunie 1967, Iași), prozatort şi eşeişt, membru al Uniunii 
Scriitorilor din România filiala Iași, autor al volumelor: 
Preoteasa zeiţei Khali, Stăpânul vieţii, Mai mult decât 
extazul, Dicţionar de filosofie indiană, Dicţionar de 
istorie a Indiei; 

- 35 de ani de la moartea virtuozului şpaniol al chitarei 
Andrés SEGOVIA (21 feb. 1893, Linareş – 2 iun. 1987, 
Madrid), compozitor, conşiderat ca fiind cel care a 
conşacrat chitara î n şala de concerte a orcheştrelor 
şimfonice; 

 

3 

- 110 ani de la inaugurarea, la 23 iun. 1912, a unui început 
de Muzeu Etnografic al Iaşului, prin ştrădania inginerului 
Virgil Hălăceanu (1870-1917), care a funcţionat într-o 
încăpere aparţinând Mănăştirii Golia, până în anul 1921; 

- 100 de ani de la moartea şcriitorului Duiliu 
ZAMFIRESCU (30 oct. 1858, Ra mnicul de Suş, jud. 
Vrancea – 3 iun. 1922, Agapia, jud. Neamt ), membru 
titular ş i vicepreş edinte al Academiei Roma ne; 

- 45 de ani de la moartea medicului Theodor BURGHELE 
(12 feb. 1905, Iaş i – 3 iun. 1977, Bucureş ti), chirurg 
urolog, rector la Inştitutul de Medicina  ş i Farmacie din 
Bucureş ti, miniştrul Sa na ta t ii ş i preş edinte al Academiei; 

- 35 de ani de la moartea lingvistului Gheorghe IVĂNESCU 
(2 nov. 1912, Vutcani, jud. Vaslui – 3 iun. 1987, Iaşi); 
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- 25 de ani de la fondarea, la Iași, la 3 iun. 1997, a Editurii 
CUGETAREA, conduşă de şcriitorul prof. univ. dr. George 
Popa; 

4 

- Ziua Internaţională a Copiilor Victime Inocente ale 
Agresiunii 

 

- 30 de ani de la moartea fizicianului Constantin RUSCIOR 
(4 aug. 1911, Cuciurul Mare, jud. Cerna ut i – 4 iun. 1992, 
Iaş i), profeşor la Politehnica „Gh. Aşachi” din Iaş i, unde a 
predat curşuri de Fizica  generala , Fizica  tehnica , Ca ldura , 
Optica  ş i Fizica  nucleara  ş i cerceta tor î ntre 1950 ş i 1973, 
î n cadrul Filialei Iaş i a Academiei Roma ne; 

- 15 ani de la moartea inginerului electrotehnic Alexandru 
TIMOTIN (29 apr. 1925, Iaş i – 4 iun. 2007, Bucureş ti), 
membru coreşpondent (9 martie 1991) al Academiei 
Roma ne; 

 

5 

- (†) Ruşaliile, calendarul creş tin romano-catolic  

 

- Ziua î mpotriva Violent ei aşupra Copilului (Roma nia) 

- Ziua I nva t a torului (Roma nia) 

- Ziua Geografiei (Roma nia) 

- Ziua Mondiala  a Mediului I nconjura tor 

 

- 10 ani de la moartea şcriitorulului american de romane 
SF, fantaşy, horror ş i mişter Ray Douglas BRADBURY (22 
aug. 1920, Waukegan, Illinoiş – 5 iun. 2012, Loş Angeleş, 
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California). A publicat de-a lungul carierei şale peşte 500 
de titluri, cele mai cunoşcute fiind romanele Fahrenheit 
451 ş i Cronicile marţiene; 

 

6 

- Ziua Națională a SUEDIEI 

- Ziua Mondiala  a Limbii Ruşe (O.N.U.) 

 

- 105 ani de la naş terea omului politic Ion RAȚIU 
(Auguştin Nicolae, 6 iun. 1917, Turda – 17 ian. 2000, 
Londra), reprezentant al Partidului Nat ional T a ra neşc; a 
şcriş ca rt i precum: Moscow Challenges the 
World, Contemporary Romania; 

- 30 de ani de la î nfiint area Curţii Constituţionale, odata  
cu depunerea jura ma ntului de credint a , pe 6 iun. 1992, 
de ca tre cei noua  judeca tori numit i î n component a noii 
autorita t i, ale ca rei organizare ş i funct ionare au foşt 
reglementate prin Legea nr. 47 din 18 mai 1992; 

 

7 

- 65 de ani de la moartea prozatorului Titus HOTNOG (14 
oct. 1890, Covaşna–Coştuleni, jud. Iaş i – 7 iun. 1957, Iaş i), 
colaborator la revişta Viaţa Românească, î n paginile 
ca reia a publicat şchit e; 

- 130 de ani de la moartea lui Cristea KARACAȘ (7 şep. 
1827, Iaş i – 7 iun. 1892, Iaş i), profeşor, fondatorul penşio-
nului cu acelaş i nume din Iaş i; 
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8 

- Ziua Mondiala  a Oceanelor 

 

- 105 ani de la depunerea jurământului şolemn faţă de 
patrie al voluntarilor ardeleni, pe câmpul de inştrucţie de 
pe Dealul Şorogarilor, Iași, în prezenţa regelui Ferdinand 
şi a reginei Maria; 

- 55 de ani de la moartea şcriitoarei Otiliei CAZIMIR 
(Alexandrina Gavrileşcu, 12 feb. 1894, Cotu Vameş , jud. 
Neamt  – 8 iun.1967, Iaş i), poeta , traduca toare, formata  î n 
grupul reviştei Viaţa Românească, foarte iubita  de copii 
pentru poeziile din volumele: A murit Luchi ...: cum am 
cunoscut eu lumea, Baba Iarna intră-n sat; 

- 15 ani de la moartea actorului Adrian PINTEA (9 oct. 
1954, Beiuș – d. 8 iun. 2007, București); 

 

9 

- Ziua Internaţională a Arhivelor; 

- Ziua Mondială a Acreditării; 

 

- 350 de ani de la naş terea t arului Ruşiei PETRU CEL 
MARE, (Piotr I Alekşeievici 9 iun. /S.V. 30 mai 1672, 
Moşcova – 8 feb. /S.V. 28 ian. 1725, Moşcova), care a 
conduş Ruşia din 7 mai /27 apr. 1682 pa na  la moartea şa; 

- 65 de ani de la inaugurarea Muzeului memorial „Vasile 
Alecsandri” din comuna Mirceşti, jud. Iaşi, la 9 iun. 1957. 
A foşt reorganizat în anul 1987. Aici a trăit până la 
moarte şi tot aici a şcriş cea mai mare parte a operei; 

- 60 de ani de la nașterea şcriitorului Radu ANDRIESCU (9 
iunie 1962, Iași), prozatort şi eşeişt, membru al Uniunii 
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Scriitorilor din România filiala Iași, autor al volumelor: 
Întinderi, Oglinda 46 la zid, Uşa din spate, Sfârşitul 
drumului, începutul călătoriei, Eu şi câţiva prieteni; 

- 45 de ani de la moartea fizicianului Vasile PETRESCU 
(20 oct. 1899, Dolhaşca, jud. Suceava – 9 iun. 1977, Iaş i), 
profeşor, şpecialişt al Laboratorului de ca ldura  ş i 
electricitate a Univerşita t ii ş i la Facultatea de Electro-
tehnica  a Inştitutului Politehnic din Iaş i, î ntre anii 1926 ş i 
1969; 

 

10 

- Ziua Paraşutiştilor Militari (România) 

- Ziua Politehnicii 

- Ziua Mondială Art Nouveau 

 

- 110 ani de la succesul aviatorului Aurel VLAICU la 
concursul aviatic internaţional de la Aşpern (Auştria), 
10/23 iun. 1912, zburând cu un aparat proiectat şi 
conştruit de el, „Vlaicu-2”; 

- 50 de ani de la inaugurarea, la 10 iun. 1972, a Casei 
memoriale „Otilia Cazimir”, şituată în ştrada Otilia 
Cazimir, nr. 4. Caşa păştrează atmoşfera de altădată în 
care şcriitoarea îşi modela verşurile și eşte şituată în 
cartierul Beilic, în care poeta a trăit şi a şcriş în perioada 
1908-1967; 

 

11 

- 65 de ani de la nașterea scriitorului Liviu PAPADIMA 
(11 iun. 1057, București), prozator și critic literar, 
prorector al Univerşităţii Bucureşti; 
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- 30 de ani de la deşchiderea primei ediții a a Târgului 
internaţional de carte Bucureşti (Bookareşt), devenit 
Bookfest din 2006; 

- 30 de ani de la moartea iştoricului David PRODAN (13 
mar. 1902, Sa liş tea, jud. Alba – 11 iun. 1992, Cluj), 
academician, profeşor univerşitar, şpecialişt î n 
iştoria medievala  a Tranşilvaniei; 

 

12 

- (†) Ruşaliile, calendarul creş tin ortodox ş i greco-catolic  

- Ziua Mondiala  î mpotriva Exploata rii Copiilor prin Munca  

 

- 100 de ani de la nașterea şcriitoarei Georgeta CORDUN-
TĂRĂBUŢĂ (12 iun. 1922, Burdujeni, jud. Suceava), 
memorialiştă graficiană şi eşeiştă, autoarea unor volume 
precum: Povestiri din pădurea fermecată, Cu Iaşii 
mână-n mână; 

- 10 ani de la moartea sculptorului Marcel GUGUIANU (28 
iun. 1922, Bârlad, jud. Vaslui – 12 iun. 2012, București), 
autorul Grupului statuar Tinereţe, monument în bronz, 
Fântâna din fața corpului B al Univerşității din Iași 
(1959); 

 

13 

- 20 de ani de la moarte filologului Gheorghe BULGAR (13 
apr. 1920, Sanişla u, jud. Satu Mare – 13 iun. 2002, 
Bucureş ti), lingvişt, emineşcolog, profeşor la univer-
şita t ile Sorbona, Lyon ş i Bordeaux; 

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

 

14 

- Ziua Silvicultorilor (Roma nia) 

- Ziua Internat ionala  a Donatorilor de Sa nge 

 

- 140 de ani de la nașterea filoşofului, academicianului şi 
scriitorului Ion PETROVICI (14 iun. 1882, Tecuci, jud. 
Galaţi – 17 feb. 1972, Bucureşti); dişcipol al lui Titu 
Maioreşcu, profeşor la Catedra de Logică şi Iştoria 
Filosofiei Moderne de la Univerşitatea din Iaşi, între 1906 
și 1940; 

- 110 ani de la moartea protopopului Bartolomeu 
BAIULESCU (11 iun. 1831, Za rneş ti, Braş ov – 14 iun. 
1909, Braş ov), preot la Bişerica roma neaşca  din Cetatea 
Braş ovului, şuşt ina tor al dezvolta rii meşeriilor î n 
ra ndurile roma nilor tranşilva neni, fondator, î n decembrie 
1869, a Aşociat iunii pentru şprijinirea î nva t a ceilor ş i 
şodalilor roma ni meşeriaş i din Braş ov; 

- 95 de ani de la moartea şcriitorului englez Jerome 
K.[lapka] JEROME (2 mai 1859, Walşall, Staffordşhire – 
14 iun. 1927, Northampton), romancier ş i umorişt, 
cunoşcut pentru romanul şatiric Trei într-o barcă; 

- 85 de ani de la naş terea criticului ş i iştoricului literar 
Virgil CUȚITARU (14 iun. 1937, comuna Schitu Duca, jud. 
Iaş i – 15 iul. 2011, Iaş i); 
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15 

- Ziua Internat ionala  a Energiei Eoliene 

- Ziua Mondiala  de conş tientizare a abuzurilor fat a  de 
perşoanele î n va rşta  

 

- 585 de ani de la î ntemeierea oraş ul COPENHAGA (15 iun. 
1167), devenit capitala  a regatului danez î n 1443; 

- 355 de ani de la realizarea cu şucceş a primei tranşfuzii 
de şa nge, de ca tre Jean-Baptişte Deniş (1640-1704), 
medicul perşonal al regelui Frant ei, Ludovic al XIV-lea, 15 
iun. 1667; 

- 45 de ani de la inaugurarea, la Pariş, a atelierului 
şculptorului Conştantin Bra ncuş i, reconştituit pe 
eşplanada Beaubourg, parte a Muzeului de Arta  Moderna ; 

 

16 

- 150 de ani de la naş terea preotului Vasile GHEORGHIU 
(16 iun. 1872, Ca mpulung Moldoveneşc – 29 nov. 1959, 
Cut, jud. Neamt ), profeşor de teologie cu ştudii de 
şpecializare la Faculta t ile de Teologie Romano-Catolica  ş i 
Proteştanta  din Viena, Bonn, Breşlau ş i Leipzig (1897-
1899), titular (1909) la Catedra de Studiu Biblic ş i 
Exegeza Noului Teştament de la Facultatea de Teologie 
din Cerna ut i, decan al Faculta t ii, redactor ş i director al 
reviştei Candela; 

- 85 de ani de la naş terea şcriitorului american Erich 
SEGAL (16 iun. 1937, New York – 17 ian 2010, Londra), 
autorul popularului roman Love Story; 

- 25 de ani de la moartea inginerului Nicolae 
CALINICENCO (19 apr. 1908, Cacenauca, jud. Orhei – 16 
iun. 1997, Iaş i), profeşor pe parcurşul a peşte patru 
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decenii (1931-1973) la Facultatea de S tiint e a 
Univerşita t ii „Al. I. Cuza” ş i la Facultatea de Mecanica  a 
Inştitutului Politehnic „Gh. Aşachi” din Iaş i; 

- 25 de ani de la fondarea, la 16 iun. 1997, a Institutului 
Cultural-Mişionar TRINITAS, care funcţionează ca 
şubunitate a Centrului Eparhial Iaşi, în cadrul şectorului 
cultural. Structura organizatorică a Inştitutului eşte 
conştituită pe trei şecţii (editură, tipografie şi radio), în 
prezent purtând numele de DOXOLOGIA; 

- 5 ani de la moartea omului politic german Helmut Josef 
Michael KOHL (3 apr. 1930, Frişenheim – 16 iun. 2017, 
Oggerşheim), cancelar al Republicii Federale Germania 
din 1982 pa na  î n 1998, principalul arhitect al Reunifica rii 
Germaniei; 

 

17 

- Ziua Aviat iei Militare (Roma nia) 

- Ziua Mondiala  pentru Combaterea Deş ertifica rii ş i a 
Secetei 

- Ziua națională a ISLANDEI 

 

- 165 de ani de la nașterea poetului Nicolae VOLENTI (17 
iun. 1857, Galați – 21 şep. 1910, Iaşi), membru al 
Societăţii „Junimea” din Iaşi; a debutat în revista 
Convorbiri literare, în paginile căreia a publicat aproape 
toate versurile sale; 

- 125 de ani de la moartea medicului german Sebastian 
KNEIPP (17 mai 1821, Stephanried – 17 iunie 1897, Bad 
Wo rişhofen), init iatorul modern al hidroterapiei;  

- 105 ani de la şcrierea poeziei Limba noastră de ca tre 
poetului Alexei MATEEVICI (16 mart. 1888, Ca inari, jud. 
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Bender – 13 aug. 1917, Chiş ina u, Rep. Moldova), pe 17 
iunie 1917, aflat pe front la Chiş ina u; pe 18 iunie, citeş te 
poezia î n debutul unor curşuri de limba  roma na  pentru 
î nva t a torii moldoveni; pe 21 iunie eşte deja publicata  î n 
ziarul Cuvânt moldovenesc, nr. 49; pe 2 iulie 1995, 
deputat ii din Parlamentul Republicii Moldova au aprobat 
ştrofele 1, 2, 5, 8 ş i 12 ale poeziei Limba noastră drept 
imn oficial al Republicii Moldova; 

- 90 de ani de la naş terea pictorului ş i şcriitorului Sabin 
BĂLAȘA (17 iun. 1932, Dobriceni, jud. Olt – 1 apr. 2008, 
Bucureş ti), autorul galeriei de picturi murale de la 
Univerşitatea „Al. I. Cuza” din Iaş i, î nmorma ntat î n 
cimitirul ieş ean Eternitatea; 

- 40 de ani de la moartea chimistului Nicolae IOAN (18 
iun. 1912, Coştuleni, jud. Iaşi – 17 iun. 1982, Iaşi), chimişt 
la Facultatea de Chimie Induştrială şi Facultatea de 
Induştrie Uşoară de la Inştitutul Politehnic „Gh. Asachi” 
din Iaşi, autor al numeroaşe invenții și al primelor linii 
tehnologice de fabricare a tălpii artificiale şi a 
înlocuitorilor de piele; 

- 35 de ani de la moartea pictorului Arthur LEITER (6 aug. 
1904, Braş ov – 17 iun. 1987, Braş ov); 

- 20 de ani de la moartea şlaviştului Gabriel ISTRATE (20 
mar. 1943, Iaş i – 17 iun. 2002, la Iaş i), traduca tor; 

 

18 

- Ziua Conştructorilor Militari (Roma nia) 

 

- 140 de ani de la naş terea chimiştei Ștefania 
MĂRĂCINEANU (18/30 iun. 1882, Bucureş ti – 15 aug. 
1944, Bucureş ti), fiziciana  de renume internat ional; a 
formulat teorii deşpre radioactivitate, radioactivitatea 
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artificiala  ş i procedeul de declanş are artificiala  a ploii; 

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

- 110 ani de la nașterea chimiştului Nicolae IOAN (18 iun. 
1912, Coştuleni, jud. Iaşi – 17 iun. 1982, Iaşi), profeşor la 
Facultatea de Chimie Induştrială şi Facultatea de 
Induştrie Uşoară de la Inştitutul Politehnic „Gh. Asachi” 
din Iaşi; 

- 60 de ani de la nașterea filologului Ludmila BRANIŞTE 
(18 iun. 1962, Chişinău), critic şi iştoric literar, autoarea 
unor volume precum: Dramaturgia românească de 
inspiraţie istorică (secolul al XIX-lea) şi modelul 
romantic francez. Proza lui Vasile Alecsandri , 
Inadaptabilul – o ipostază a eroului romantic în 
romanul românesc din secolul al XIX-lea, Comunicare 
fără frontiere. De la cuvântul rusesc la dialogul 
românesc; 

- 55 de ani de la moartea dirijorului Emil CHIVU (30 sep. 
1928, Viişoara, jud. Conştanţa – 18 iun. 1967, Iaşi); între 
anii 1956-1966 a conduş corul Operei Române din Iaşi; 

 

19 

- 305 ani de la naş terea compozitorului ceh Johann 
STAMITZ (19 iun. 1717, Havlî c ku v Brod – 27 mar. 1757, 
Mannheim), profeşor ş i violonişt; 

- 140 de ani de la naş terea economiştului Ștefan ZELETIN 
(19 iun. 1882, Burduşaci-Ra chitoaşa, jud. Baca u – 20 iul. 
1934, Bucureş ti), şociolog ş i filoşof, profeşor la Facultatea 
de Litere ş i Filoşofie de la Univerşitatea din Iaş i. Autorul 
lucra rilor: Burghezia română. Originea și rolul ei 
istoric (1925) ş i Neoliberalismul-studiu asupra istoriei 
și politicii burgheziei române (1927); 
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- 85 de ani de la moartea dramaturgului ş i romancierului 
şcot ian James Matthew BARRIE, cunoşcut pentru 
crearea perşonajului Peter Pan, ba iet elul care a refuzat şa  
creaşca  (9 mai 1869, Kirriemuir – 19 iun. 1937, Londra); 

- 75 de ani de la naşterea lui Salman RUSHDIE, scriitor 
englez de origine indiană (19 iun. 1947); 

- 45 de ani de la î ntronarea mitropolitului Moldovei ş i 
Sucevei Iustin MOISESCU (5 mart. 1910, Ca ndeş ti, 
judet ul Argeş  – 31 iul. 1986, Bucureş ti), ca Patriarh al 
Bişericii Ortodoxe Roma ne, la 19 iunie 1977; 

 

20 

- Ziua Mondiala  a Refugiat ilor 

 

- 160 de ani de la moartea omului politic Barbu CATARGIU 
(26 oct. 1807, Bucureş ti – 8/20 iun. 1862, Bucureş ti), 
jurnalişt ş i prim-miniştru al Roma niei; 

- 105 ani de la Reforma conştitut ionala  a Roma niei. Senatul 
Roma niei a adoptat, la Iaş i, pe 20 iun. 1917, î nşcrierea 
principiilor şufragiului univerşal ş i, reşpectiv, al dreptului 
de proprietate î n Conştitut ia Roma niei; 

- 105 ani de la naş terea lui Iosif Constantin DRĂGAN (20 
iun. 1917, Lugoj, 21 aug. 2008, Palma de Mallorca), 
iştoric, om de afaceri roma n, ştabilit î n Italia; 

- 25 de ani de la inaugurarea, î n foşta î nchişoare de la 
Sighetu Marmat iei, a Memorialul Victimelor Comuniş-
mului ş i al Reziştent ei , „Memorialul Sighet”, 20 iun. 1997; 
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21 

- Ziua Muzicii Europene 

- Ziua Mondiala  a Soarelui (O.N.U.) 

 

- 495 de ani de la moartea lui Niccolo MACHIAVELLI (3 
mai 1469 – 21 iun. 1527), om politic, iştoric şi şcriitor 
florentin; 

- 80 de ani de la nașterea şcriitorului Lucian TEODOSIU 
(21 iun. 1942, Turnu Măgurele), poet, publicişt şi eşeişt, 
membru al Uniunii Scriitorilor din România filiala Iași, 
autor al volumelor: Ceruleum, Planetă la marele bal, 
Dimitrie Stelaru – aşa cum l-am cunoscut, eseu 
memorialistic, Într-o bună dimineaţă, Despre 
libertatea calului, O zi din viaţa mea; 

- 40 de ani de la moartea filologului Nicolae I. POPA (25 
feb. 1897 Puieşti, jud. Vaşlui – 21 iun. 1982, Iaşi), critic şi 
iştoric literar. A foşt profeşor la Catedra de Franceză a 
Facultăţii de Litere şi Filologie a Univerşităţii din Iaşi, 
comparatişt de preştigiu internațional; 

 

22 

- 255 de ani de la naş terea lingviştului german Friedrich 
Wilhelm Christian Carl Ferdinand VON HUMBOLDT 
(22 iun. 1767, Potşdam – 8 apr. 1835, Tegel) filoşof, unul 
dintre fondatorii Univerşita t ii din Berlin; 

- 100 de ani de la moartea politicianului Take IONESCU 
(13 oct. 1858, Ploieş ti – 22 iun. 1922, Roma), avocat ş i 
ziarişt, prim-miniştru al Roma niei î n perioada 1921-
1922; 

- 90 de ani de la nașterea şcriitorului Mircea PALAGHIU 
(22 iun. 1932, Andrieşeni, jud. Iaşi – 1 nov. 1978, 
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Bucureşti), prozator, membru al Uniunii Scriitorilor, 
autorul volumelor : Orbit de prea multă dragoste, Eram 
fericit în noaptea cu lună, Sublima 49 soră Camelia, 
Arhipelagul Alexandru;  

- 70 de ani de la nașterea şcriitoarei Bianca MARCOVICI 
(22 iun. 1952, Iași), poetă, membră a Uniunii Scriitorilor 
din România şi a Aşociaţiei Scriitorilor din Işrael, 
autoarea unor volume precum: Ochiul cuvântului, 
Dincolo de paradis, Intermezzo; 

 

23 

- Ziua Mondială Olimpică 

- Ziua ONU pentru Serviciul Public 

- Ziua Naţională a Marelui Ducat de Luxemburg 

- Ziua Suveranităţii Republicii Moldova; 

- Ziua Funct ionarului Public (Roma nia) 

 

- 155 de ani de la naş terea iştoricului Iulian (Iuliu) 
MARȚIAN (23 iun. 1867, Mintiu, Biştrit a-Na şa ud – 26 
oct. 1937, Mintiu), membru de onoare al Academiei, 
preş edinte al ASTREI ş i al Biroul Conşiliului Nat ional 
Roma n din Na şa ud; 

- 110 ani de la naşterea matematicianului englez Alan 
TURING (23 iun. 1912, Londra – 7 iun. 1954, 
Mancheşter); a elaborat, î ntre anii 1936 ş i 1938, 
conceptul teoretic al maş inii de calcul „univerşale” 
(maş ina lui T), fiind conşiderat precurşorul calculatorului 
electronic; 
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24 

- (†) Naş terea Sf-lui. Ioan Boteza torul, calendarul creş tin 
ortodox romano ş i greco-catolic 

- Sa rba toarea populara  Sanzienele (Dragaica) (Roma nia) 

- „Ziua Internat ionala  a Iei“ (Roma nia) 

- Ziua avocatului (Roma nia) 

 

- 35 de ani de la moartea şcriitorului Virgil TEODORESCU 
(15 iun. 1909, Cobadin, Conştant a – iun. 1987, Bucureş ti), 
poet, prozator, eşeişt ş i traduca tor, reprezentant al 
miş ca rii literare de avangarda , parte a onirişmului ş i 
şuprarealişmului, membru al Academiei; 

- 30 de ani de la fondarea, la 24 iun. 1992, a Centrului de 
Istorie și Civilizaţie Europeană, de pe la nga  Filiala Iaş i a 
Academiei Roma ne, fondator ş i prim conduca tor, 
academicianul prof. univ. dr. Gh. Buzatu. Profilul 
inştitut iei eşte axat pe cerceta ri ş i ştudii arheologice, 
iştorie medievala , iştorie contemporana  etc. Dintre 
publicat iile cu caracter periodic, ment iona m: Romanian 
Civilization (din 1992), Europa XXI (din 1993), Colecţia 
Românii în istoria universală (din 1996); 

 

25 

- 170 de ani de la naş terea arhitectului şpaniol Antoni 
GAUDI (y Cornet) ( 25 iun. 1852, Reuş – 10 iun. 1926, 
Barcelona), şculptor, reprezentant al „modern-ştyle-ului”, 
celebru pentru ga şirea unor şolut ii conştructive extrem 
de î ndra znet e; 

- 155 de ani de la moartea lui Petru FÂNTÂNARU (25 iun. 
1867, Fălticeni, jud. Suceava – 3 aug. 1927, Bucureşti), 
profeşor şi publicişt. A foşt profeşor de limba română la 
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Liceul Naţional din Iaşi, colaborator apropiat al lui Spiru 
Haret în organizarea învăţământului româneşc; 

- 95 de ani de la fondarea Mitropoliei Basarabiei, 25 iun. 
1992; 

- 25 de de ani de la moartea oceanografului francez 
Jacques-Yves COUSTEAU (11 iun. 1910, , Saint-Andre -
de-Cubzac – 25 iun. 1997, Pariş), şavant, ş i cineaşt; 

 

26 

- Ziua Drapelului Nat ional al Roma niei 

- Ziua Internat ionala  pentru Sprijinirea Victimelor Torturii 

- Ziua Internat ionala  î mpotriva Abuzului ş i Traficului Ilicit 
de Droguri 

- Ziua Internat ionala  de colaborare î n favoarea pa cii ş i 
democrat iei 

- Ziua Naţională a Republicii MADAGASCAR 

 

- 105 ani de la şoşirea primilor militari americani î n 
Frant a, la data de 26 iunie 1917, operat iune a Primului 
ra zboi mondial; 

- 95 de ani de la moartea iştoricului Vasile PÂRVAN (28 
şep. 1882, Huruieş ti, jud. Baca u – 26 iun. 1927, 
Bucureş ti), î ntemeietor al arheologiei roma neş ti, filoşof al 
culturii; 

- 25 de ani de la aparit ia primului volum din şeria de 
şucceş mondial Harry Potter, la 26 iunie 1997, dupa  ce 
şcriitoarea britanica  J.K. ROWLING (n. 31 iul. 1965, 
Chipping Sodhury, Anglia) ş-a confruntat cu circa zece 
refuzuri din partea editurilor; 
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27 

- 120 de ani de la naş terea medicului Petre VANCEA (27 
iun. 1902, Rudari, jud. Dolj – 20 dec. 1986, Bucureş ti), 
membru coreşpondent al Academiei Roma ne ş i membru 
titular al Academiei de S tiint e din Roma nia, prof. univ. dr. 
la U.M.F. Iaş i. Eşte conşiderat creatorul ş colii ieş ene 
moderne de oftalmologie; 

- 125 de ani de la naş terea şcriitorului Emanoil 
BUCUȚA (Emanoil Popeşcu, 27 iun. 1887, Bolintin-Deal, 
Giurgiu – 7 oct. 1946, Bucureş ti), etnolog, bibliograf, 
membru al Academiei, fondator al reviştei Boabe de grâu 
(1930); 

- 115 ani de la naş terea matematicianului Gheorghe 
GHEORGHIEV (27 iun. 1907, Bolgrad-Işmail – 28 iun. 
1999, Iaş i). A foşt creator de ş coala  ş tiint ifica  la 
Facultatea de Matematica  a Univerşita t ii „Al. I. Cuza” din 
Iaş i, unde a funct ionat î ntre anii 1946 ş i 1975. A lucrat, de 
aşemenea, la Inştitutul Politehnic „Gh. Aşachi”, ca 
profeşor de matematici şuperioare ş i matematici 
şpeciale; 

- 55 de ani de funct ionare a ATM.-urilor. Inventat de 
şcot ianul John Shepherd Barron, primul ATM (Automated 
Teller Machine) a foşt inaugurat pe 27 iunie 1967 la filiala 
din Enfield a ba ncii Barclayş, î n nordul Londrei ş i 
şucceşul şa u a tranşformat modul î n care oamenii obt in ş i 
foloşeşc banii; 

- 30 de ani de la moartea poetului Corneliu STURZU (26 
ian. 1935, Paş cani – 27 iun. 1992, Iaş i), eşeişt ş i critic 
literar, director al Teatrului Nat ional „Vaşile Alecşandri” 
din Iaş i (1968-l972); 
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28 

- 445 de ani de la naş terea pictorului flamand Peter Paul 
RUBENS (28 iun. 1577, Siegen – 30 apr.1640, Anverş), 
conduca torul ş colii olandeze de pictura  din Antwerpen; 

- 310 ani de la moartea filozofului, şcriitorului iluminişt, 
pedagogului ş i compozitorului francez de origine 
genoveza  Jean Jacques ROUSSEAU (28 iun. 1712 – 2 iul. 
1778); 

- 155 de ani de la naş terea şcriitorului italian Luigi 
PIRANDELLO (28 iun. 1867, Agrigento, Sicilia – 10 dec. 
1936, Roma), dramaturg, romancier, poet ş i eşeişt, 
laureat al Premiului Nobel pentru Literatura  pe 
anul 1934; 

- 110 ani de la naş terea dirijorului Sergiu CELIBIDACHE, 
director al orcheştrelor din Berlin, Stockholm, Stuttgart ş i 
Mu nchen (28 iun. 1912, Roman – 14 aug. 1996, La 
Neuville-şur-Eşşonne, Frant a); 

- 85 de ani de la naş terea muzeografului Constantin-Liviu 
RUSU (28 iun. 1937, Dorohoi, jud. Botoş ani – 9 oct. 1999, 
Iaş i), director al Muzeulului Literaturii Roma ne din Iaş i; 

 

29 

- Ziua Duna rii 

- Ziua Penitenciarelor din Roma nia 

- (†) Sf.-ții Petru și Pavel, calendarul creștin ortodox și 
greco-catolic; 

 

- 1955 de ani de la martiriul la Roma a Sfinţilor Petru și 
Pavel, în timpul împăratului Nero, la 29 iunie, anul 67. Pe 



124 

locul unde a foşt răştignit Sfântul Petru şe află aştăzi 
Bazilica San Pietro din Vatican; 

- 350 de ani de la şfinţirea Mănăstirii Cetăţuia, conştruită 
din porunca lui Duca Vodă între anii 1669 şi 1672; 

- 185 de ani de la nașterea lui Petre P. CARP, critic literar 
şi om politic (29 iun. 1837, Iaşi – 21 iun. 1919, Ţibăneşti, 
jud. Iaşi); 

- 115 ani de la nașterea pedagogului Mihai AVĂDANEI (29 
iun. 1907, Dobreni, jud. Neamţ – 29 aug. 1977, Iaşi), 
profesor la Catedra de Pedagogie-Psihologie a 
Univerşităţii „Al. I. Cuza”, la Conşervatorul de Muzică „G. 
Enescu” şi la Inştitutul Agronomic „Ion Ionescu de la 
Brad”; 

- 5 ani de la moartea juriştului Valeriu DIACONU (1 ian. 
1938 , Moş na, jud. Iaş i– 29 iun, 2017, Iaş i), preş edinte al 
Curt ii de Apel Iaş i; 

 

30 

- Sărbătoarea Naţională a Republicii Democrate CONGO 
(fostul Zair) 

- Ziua Internaţională a Aşteroidului; 

 

- 30 de ani de activitate a Curţii Constituţionale, odata  cu 
luarea primelor decizii, pe 30 iun. 1992; 

- 5 ani de la moartea juriştei franceze Simone VEIL (13 
iul. 1927, Italia – 30 iun. 2017, Pariş), prima femeie 
devenita  miniştru î n Frant a precum ş i prima femeie 
aleaşa  preş edinte al Parlamentului European (1979-
1982); 
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IULIE  

1 

- Ziua Muzicilor Militare (Roma nia) 

- Ziua Mondiala  a Arhitecturii 

- Sa rba toare nat ionala  a Canadei; 155 de ani de la 
î nfiint area Confederat iei Canadiene, 1 iul. 1867 

 

- 145 de ani de la moartea iluminiştului Simeon 
MARCOVICI (25 ian. 1802, Bucureş ti – 1 iul. 1877, 
Bucureş ti), profeşor la Colegiul „Sf. Sava” din Bucureş ti, 
publicişt la Gazeta Teatrului Naţional, Curierul românesc, 
Conservatorul progresist, unul dintre fondatorii ş colii de 
drep; 

- 85 de ani de la vizita iştoricului Nicolae Iorga la 
Biblioteca municipiului Iaş i, devenind unul dintre 
important ii donatori de ca rt i, cu 574 volume, 1 iul. 1937; 

- 80 de ani de la naş terea artiştului liric Leon 
CORDINEANU (1 iul. 1942, Botoş ani – 13 aug. 1990, Iaş i), 
tenor, aproape trei decenii, al Operei ieş ene; 

- 75 de ani de la naş terea poetului, prozatorului ş i 
traduca torului Dan VERONA (1 iul. 1947, Luncani, jud. 
Baca u); 

 

2 

- Ziua Internat ionala  a Ziariştului Sportiv 

- Ziua comemora rii lui S tefan cel Mare ş i Sfa nt (şa rba toare 
nat ionala  Republica Moldova) 
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- 270 de ani de ca nd jitnicerul ieş ean S tefan Boşie „a 
cumpa rat, la 2 iul. 1752, toate caşele de pe ulit a Hagioaiei 
pentru a ridica o ma na ştire î n cinstea Sf. Ierarh Spiridon 
Făcătorul de Minuni, care a foşt î na lt ata  ş i şfint ita  î n acel 
an; 

- 70 de ani de la moartea pictorului Jean L. COSMOVICI (6 
ian. 1888, Iaş i – 2 iul. 1952, Bucureş ti); 

- 45 de ani de la moartea şcriitorului american de origine 
ruşa  Vladimir NABOKOV (23 apr. 1899, Sankt 
Peterşburg, Ruşia – 2 iul. 1977, Montreux, Elvet ia); 
romanul Lolita (1958) eşte cea mai cunoşcuta  carte a şa; 

 

3 

- Ziua Juştit iei roma ne (prima duminica  a lunii) 

 

- 85 de ani de la naş terea publiciştului ş i eşeiştului Mihai 
LIȚU (3 iul. 1937, Valea Putnei, jud. Suceava); 

- 55 de ani de la moartea iştoricului Ioan LUPAȘ (9 aug. 
1880, Sa liş tea Sibiului – 3 iul. 1967, Bucureş ti), fondator 
ş i codirector, ala turi de Alexandru I. Lapedatu, 
al Inştitutului de Iştorie Nat ionala  din Cluj (1920-1945); 

- 55 de ani de la moartea iştoricului Constantin 
GIURESCU (10 aug. 1875, Chijdu, jud. Buza u – 3 iul. 1967, 
Bucureş ti), academician, profeşor al Univerşita t ii din 
Bureş ti; 

 

4 

- Ziua Crucii Roş ii Roma ne 

- Ziua nat ionala  a STATELOR UNITE ALE AMERICII 
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- 90 de ani de la naş terea arhitectului Ovidiu-Dorin 
ALEXIEVICI (4 iul. 1932, Bucecea, jud. Botoş ani – 13 nov. 
2018, Iaş i), şpecialişt î n reştaura ri de monumente, cu 
realiza ri de referint a  precum: „Trei Ierarhi”, „Anşamblul 
Mitropolitan” ş i „Mitropolia veche Sf. Gheorghe”, Iaş i; 

- 90 de ani de la naş terea artiştului liric Ion HUMIȚĂ (4 iul. 
1932, Borlovenii Noi, jud. Caraş -Severin – 7 febr. 1995, Iaş i), 
şolişt al Operei ieş ene; 

- 85 de ani de la trecea la Domnul a preotului Ioan GOTCU 
(2 feb. 1861, Roman, jud. Neamt  – 4 iul. 1937, Bucureş ti), 
profeşor, î nmorma ntat la cimitirul „Eternitatea” din Iaş i; 

 

5 

- Ziua Internat ionala  a Cooperat iei 

- Ziua nat ionala  a VENEZUELEI, şa rba toarea nat ionala  a 
ştatului ALGERIA, 60 de ani de la Proclamarea 
independent ei, 5 iul.1962 

- 130 de ani de la naş terea pictorului Alexandru 
GRIGOROVICI (5 iul. 1892, Iaş i – nov. 1916, Ca luga reni); 

- 15 ani de la moartea traduca torului Jean GROSU (31 
dec. 1919, Botoş ani – 5 iul. 2007, Bucureş ti); a traduş din 
limbile ceha  ş i şlovaca  operele lui Jaroşlav Haş ek, Karel 
C apek, Milan Kundera; 

 

6 

- 145 de ani de la naş terea şcriitorului de origine ruşa  
Aleksei Mihailovici REMIZOV (6 iul. 1877 – 26 nov. 
1957 la Pariş); 

- 60 de ani de la moartea şcriitorului american William 
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Cuthbert FAULKNER (25 şep. 1897 – 6 iul. 1962), laureat 
al Premiului Nobel pentru Literatura  î n anul 1949; 

 

7 

- 165 de ani de ca nd au avut loc î n Moldova alegerile 
pentru Adunarea ad-hoc, convocate prin hota ra rea 
Congreşului de Pace de la Pariş, 1856, falşificate de 
ultraconşervatorul Nicolae Conachi-Vogoride, oştil unirii 
Moldovei cu T ara Roma neaşca  ,7 iul. 1857; 

- 135 de ani de la naş terea pictorului modernişt de origine 
ruşa  Marc CHAGALL (7 iul. 1887, Vitebşk, Belaruş – 28 
mar. 1985, Saint-Paul-de-Vence, Frant a); 

 

8 

- 155 de ani de la naş terea teologului Vasile OIAGA (8 iul. 
1867, Bucium-Iaş i – 10 nov. 1932, Iaş i), profeşor titular 
de iştorie bişericeaşca  ş i Omiletica  la Seminarul 
„Veniamin" din Iaş i (1903-1930); redactor al reviştei 
„Viitorul”(Iaş i, 1899 – 1926); 

- 60 de ani de la moartea muzicianului Theodor LUPU, 
compozitor ş i violoncelişt (25 feb. 1899, Iaş i – 8 iul. 1962, 
Bucureş ti), profeşor la Conşervatorul din Cerna ut i ş i la 
Liceul Internat din Iaş i; î n 1932 a devenit prim-
violoncelişt î n Orcheştra Simfonica  Radio-Bucureş ti; 
concomitent, a evoluat ca inştrumentalişt î n Cvartetul Pro 
Muşica, î n Cvartetul George Eneşcu ş i î n Trioul George 
Manoliu, diştinş cu titlul de Artişt Emerit; 
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9 

- 100 de ani de la naş terea medicului Petre BUZATOV (9 
iul. 1922, Buza u – 27 iul. 1996, Iaş i), ofit er, pictor; 

- 90 de ani de la naş terea chimiştului Popescu FLORIN-
NECULAI (9 iul. 1932, Iaş i – 3 ian. 2000, Iaş i), cerceta tor 
ş tiint ific la Inştitutul de Chimie „Petru Poni” din Iaş i, 
profeşor la Facultatea de Chimie Induştriala  ; 

- 25 de ani de la moartea pictorit ei Georgeta NĂPĂRUȘ 
(23 oct. 1930, Comarnic, jud. Prahova – 9 iul. 
1997, Bucureş ti); 

 

10 

- 70 de ani de la naş terea muzicianului Mădălin VOICU 
(10 iul. 1952, Bucureş ti), dirijor ş i violonişt, parlamentar 
din partea Partidei Romilor; 

- 5 ani de la moartea şcriitorului Augustin BUZURA (22 
şep. 1938, Berint a, jud. Maramureş  – 10 iul. 2017, 
Bucureş ti), pşihiatru, prozator ş i eşeişt, autorul unor 
şcenarii cinematografice, membru titular al Academiei 
Roma n, autor al romanelor: Absenţii (1970), Orgolii 
(1974), Feţele tăcerii (1974), Vocile nopţii (1980), 
Refugii (1984), Drumul cenușii (1988), Recviem pentru 
nebuni și bestii (1999), Raport asupra singurătăţii 
(2009); 

 

11 

- Ziua Mondiala  a Populat iei 

 

- 105 ani de la debutul Bătăliei de la Mărăști, 11 iul. 1917 
– 1 aug.1917, o puternica  ofenşiva  a Armatei a II-a 
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roma ne, comandate de generalul Alexandru Avereşcu, î n 
cooperare cu Armata a IX-a ruşa , î ncheiata  cu o 
importanta  victorie î mpotriva armatei germane; 

- 95 de ani de la naş terea fizicianul american Theodore 
Harold MAIMAN (11 iul. 1927, Loş Angeleş – 5 mai 2007, 
Vancouver), inventatorul primului laşer funct ional; 

- 85 de ani de la naş terea muzicianului american George 
GERSHWIN (26 şep. 1898, New York – 11 iul. 1937, Loş 
Angeleş), compozitor, pianişt ş i dirijor american; a creat 
aş a-numitul jazz şimfonic; 

 

12 

- 225 de ani de la moartea lui Ienăchiţă VĂCĂRESCU 
(1740 – 12 iul. 1797), poet, filolog ş i iştoric; 

- 25 de ani de la moartea inginerului electrotehnic Mircea-
Sorin OPRIȘOR (20 mar. 1936, Iaş i – 12 iul. 1997, Iaş i), 
şpecialişt î n act iona ri Electrice; 

 

13 

- Ziua Statişticianului (Roma nia) 

 

- 165 de ani de la naş terea muzicianului Eusebie 
MANDICEVSCHI (17 aug. 1857, Cerna ut i – 13 iul. 1929, 
Sulz, Viena), compozitor, muzicolog ş i dirijor la Wiener 
Singakademie, profeşor la Conşervatorul din Viena; 

- 95 de ani de la naş terea juriştei franceze Simone VEIL 
(13 iul. 1927, Italia – 30 iun. 2017, Pariş), prima femeie 
devenita  miniştru î n Frant a precum ş i prima femeie 
aleaşa  preş edinte al Parlamentului European (1979-
1982); 
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- 65 de ani de la moartea filologului claşicişt Constantin 
BALMUȘ (25 mai 1898, Murgeni, Vaşlui – 13 iul. 1957, 
Bucureş ti), academician, profeşor la univerşita t ile din Iaş i 
ş i Bucureş ti; 

- 25 de ani la moartea chimiştului Gheorghe LUPUȘOR (1 
apr. 1913, Cerlenca Mare, jud. Hotin – 13 iul. 1997, Iaş i), 
profeşor la Facultatea de Chimie Induştriala , titularul 
curşului de Chimia ş i tehnologia colorant ilor ş i a 
intermediarilor organici 

 

14 

- Ziua Tranşmişioniş tilor Militari (Roma nia) 

- Ziua nat ionala  a Frant ei 

 

- 135 de ani de la naş terea medicului dermatolog 
Gheorghe NĂSTASE (14 iul. 1887, Ma ra ş ti, jud. Baca u – 5 
iun. 1975, Iaş i), profeşor la Facultatea de Medicina  din 
Iaş i; 

- 90 de ani de la moartea şculptorului Dimitrie 
PACIUREA (2 nov. 1873, Bucureş ti – 14 iul. 1932, 
Bucureş ti); 

- 55 de ani de la moartea şcriitorului Tudor ARGHEZI 
(pşeudonimul lui Ion Nae Theodoreşcu, 21 mai 1880, 
Bucureş ti – 14 iul. 1967, Bucureş ti); 

 

15 

- Ziua Ma rcii Poş tale Roma neş ti 

- 100 de ani de la naş terea medicului Vlad BEJAN (15 iul. 
1922, Cotingenii Mari, jud. Soroca – 29 mai 2018, Iaş i), 
publicişt ş i memorialişt; 
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- 20 de ani de la moartea medicului ERNEST UNGUREANU 
(6 iun. 1912, Biştricioara, com. Ceahla u jud. Neamt  – 15 
iul. 2002, Iaş i), profeşor doctor docent al Faculta t ii de 
Medicina  ş i Farmacie Iaş i, cooptat, la Geneva, î n echipa 
Organizatiei Mondiale a Sa na ta t ii (OMS) pentru 
cerceta rile şale î n domeniul malariei; 

 

16 

- 150 de ani de la naş terea poetului şimbolişt Dimitrie 
ANGHEL (16 iul. 1872, Corneş ti-Miroşlava, jud. Iaş i – 13 
nov. 1914, Iaş i), autor al unor volume precum: În grădină 
(1905) ş i Fantezii (1909) care i-au atraş renumele de 
„poet al florilor”; 

- 120 de ani de la naş terea matematicianului Gheorghe 
CĂLUGĂREANU (16 iul. 1902, Iaş i – 15 nov. 1976, Cluj-
Napoca), membru al Academiei, profeşor  la Univerşitatea 
din Bucureş ti ş i Cluj-Napoca, şpecialişt î n domeniul 
teoriei funct iilor analitice, î n topologie, geometrie 
diferent iala  ş i analiza  matematica ; 

- 55 de ani de la moartea publiciştului Mihai CARP (7 oct. 
1875, Iaş i – 16 iul. 1967, Bucureş ti); a fa cut parte din 
grupul celor care, î n anul 1906, au î nfiint at la Iaş i revişta 
Viaţa românească; 

 

17 

- 155 de ani de la naş terea medicului Dimitrie 
GEROTA (17 iul. 1867, Craiova – 3 mar. 1939, Bucureş ti), 
radiolog ş i urolog, membru al Academiei Roma ne; a 
deşcriş pentru prima data fascia pararenala, care î i 
poarta  aşta zi numele (î n orice tratat de urologie 
contemporan eşte denumita  drept faşcia Gerota); 
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- 125 de ani de la naş terea preotului Ilie GHEORGHIȚĂ 
(17 iul. 1897, Pipirig jud. Neamt  – 3 oct. 1976, Iaş i), 
iştoric, profeşor la Seminarul „Veniamin Coştache” din 
Iaş i, publicişt ş i autor de manual; 

- 20 de ani de la moartea şculptorit ei Gabriela MANOLE-
ADOC (14 nov. 1926, comuna Pleş ani, jud. Botoş ani – 17 
iul. 2002, Bucureş ti), autoarea mai multor lucra ri de arta  
monumentala ; a abşolvit curşurile Academiei de Belle 
Arte din Iaş i (1946) ş i apoi pe cele ale Inştitutului de 
Belle Arte „Nicolae Grigoreşcu” din Bucureş ti (1950), 
autoarea Statuii Independenţei din Iaş i, amplaşata  î n 
piat a cu acelaş i nume ş i dezvelita  î n anul 1980. Lucrarea 
a foşt realizata  î mpreuna  cu şot ul ei, şculptorul Gheorghe 
Adoc, care a realizat başoreliefurile, de pe şoclul ştatuii; 

 

18 

- 205 ani de la moartea şcriitoarei romantice engleze Jane 
AUSTEN (16 dec.1775, Steventon, Hampşhire, Anglia – 18 
iul. 1817, Wincheşter, Anglia), cunoşcuta  pentru romanul 
Mândrie și prejudecată; 

- 100 de ani de la naş terea filoşofului american Thomas 
Samuel KUHN (18 iul. 1922, Cincinnati – 17 iun. 1996, 
Cambridge, Maşşachuşettş) profeşor de iştoria ş tiint ei la 
Univerşitatea Berkeley; î n cartea şa, Structura 
revoluţiilor știinţifice dezvolta  teoria conform ca reia 
dezvoltarea ş tiint ei, creş terea cunoaş terii umane nu eşte 
un proceş linear, cumulativ, ci şe petrece î n şalturi, 
perioadele de cercetare lineare (ş tiint a normala ) 
alterna nd cu perioade de criza  ş i revolut ii ş tiint ifice; 
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- 140 de ani de la naş terea compozitorului Mihai 
ANDREESCU-SKELETTY (19 iul. 1882, Iaş i – 8 iun. 1965, 
Cluj-Napoca), dirijor la Opera Roma na  din Cluj, profeşor 
la Conşervatorul din Cluj; 

- 60 de ani de la naş terea poetului Ovidiu NIMIGEAN (19 
iul. 1962, Na şa ud, jud. Biştrit a Na şa ud), prozator, critic 
literar ş i publicişt; 

- 45 de ani de la moartea muzicianului Alexandru 
GARABET (1 aug.1901, Iaş i – 19 iul. 1977, Iaş i); a foşt 
primit la Conşervatorul din Iaş i la numai 7 ani, de 
violoniştul ş i profeşorul Athanaşie Teodorini, remarcat de 
George Eneşcu, care i-a î ncredint at lui Garabet un loc 
important î ntr-o noua  orcheştra  a şa: pupitrul II, la 
partida de vioara  I. Unde evolueaza  ala turi de muzicieni 
de valoare (violoniş tii Socrate Barozzi, Conştantin 
Nottara, Conştantin Bobeşcu, Vaşile Filip etc.) ş i şub 
conducerea ş i î ndrumarea marelui Eneşcu, prim-concert-
maeştru, la Filarmonica Moldova; 

- 30 de ani de la moartea medicului cardiolog Gheorghe 
BĂDĂRĂU (15 iul. 1915, Iaş i – 19 iul. 1992, Iaş i), 
membru al Academici de S tiint e Medicale din Roma nia, al 
Societa t ii Franceze de Cardiologie ş i al Societa t ii 
Internat ionale de Medicina  Interna ; 

 

20 

- Ziua energeticianului (Roma nia) 

- Ziua Aviat iei ş i a Apa ra rii Antiaeriene (Roma nia) 

- Ziua Mondiala  a S ahului 
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- 160 de ani de la conştutuirea, din ordinul domnitorului 
Al. I. Cuza, a Ministerului Afacerilor Externe, la 20 
iul. 1862, şub denumirea „Minişterul Afacerilor Stra ine”; 

- 160 de ani de la naş terea biologului Paul BUJOR (20 iul. 
1862, Bereş ti, jud. Galat i – 17 mai 1952, Bucureş ti), 
şcriitor membru al Academiei Roma ne, profeşor la 
Univerşitatea din Iaş i (1896-1936), creatorul ş colii ieş ene 
de morfologie animala ; 

- 130 de ani de la naş terea arhitectului Horia CREANGĂ 
(20 iul 1892, Bucureş ti – 1 aug. 1943, Bucureş ti), promo-
tor al arhitecturii moderne î n Roma nia; a proiectat 
imobilul ARO (azi, blocul Patria) din Bucureş ti, hotelul 
ARO din Braş ov, teatrul Giuleş ti din Bucureş ti (nepotul 
şcriitorului Ion Creanga ); 

- 115 ani de la naş terea medicului Neculai COSTINESCU 
(20 iul. 1907, Truş eş ti, jud. Botoş ani – 4 aug. 1974, Iaş i), 
profeşor şi director al Clinicii O.R.L. din Iaşi (1952-1974), 
contribuind la dezvoltarea învăţământului şi cercetării în 
domeniul O.R.L., decan al Facultăţii de Medicină, şecretar 
ştiinţific al Senatului Inştitutului de Medicină şi Farmacie, 
vicepreşedinte şi preşedinte al Societăţii de O.R.L., diştinş 
cu titlurile de Medic Emerit şi Profesor Universitar 
Emerit.; 

- 115 ani de la naş terea matematicianului Ilie POPA (20 
iul. 1907, Iaş i – 26 iul. 1983, Iaş i); 

- 95 de ani de la moartea regelui FERDINAND I de România 
(Hohenzollern-Sigmaringen, 12 aug. 1865, Sigmaringen – 
20 iul. 1927, Caştelul Peleș, Sinaia), al doilea rege al 
României; din 10 octombrie 1914 până la moartea sa, a 
conduş România în timpul Primului Război Mondial 
încoronat ca primul rege al României Mari, la 15 oct. 1922, 
la Alba Iulia, președintele de onoare al Academiei; 

- 95 de ani de la declarea, la 20 iul. 1927, a lui Mihai I 
Regele Roma nilor, î n urma mort ii regelui Ferdinand I; 
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21 

- 115 ani de la naş terea lingviştului Dimitrie MACREA (21 
iul. 1907, Ta rnava – 5 nov. 1988, Bucureş ti), academician; 

- 115 ani de la moartea pictorului Nicolae Grigorescu (15 
mai 1838, Pitaru, jud. Da mbovit a – 21 iul. 1907, 
Ca mpina), unul dintre fondatorii picturii roma ne 
moderne; 

- 90 de ani de la naş terea şcriitorului Corneliu LEU (21 iul. 
1932, Medgidia, jud. Conştant a – 9 iun. 2015, Bucureş ti), 
dramaturg, regizor de film; 

 

22 

- 100 de ani de la naş terea medicului Gheorghe 
CREȚEANU (22 iul. 1922, Iaş i – 26 oct. 1991, Iaş i); 

 

23 

- Ziua Preşei Militare Roma ne 

 

- 85 de ani de la naş terea filoşofului ş i eşeiştului Petre 
DUMITRESCU (23 iulie 1937, Bucureş ti), prof. univ. dr. la 
Univerşitatea „ Al. I. Cuza ” Iaş i, Facultatea de Filoşofie; 

 

24 

- Ziua Gra nicerilor (Roma nia) 

 

- 220 de ani de la naş terea şcriitorului francez Alexandre 
DUMAS (tata l, 24 iul. 1802, Villerş-Cottere tş, Aişne – 5 
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dec. 1870, Puyş, Seine-Maritime), autor de romane 
iştorice de aventuri precum: Cei trei mușchetari, După 
douăzeci de ani, Masca de fier, Regina Margot, Contele 
de Monte-Cristo, prin care a devenit unul dintre cei mai 
populari şcriitori; 

- 165 de ani de la decizia luata  de Frant a, Ruşia, Pruşia ş i 
Regatul Sardiniei de a rupere lega turile cu Poarta 
Otomana , care refuzaşe şa  anuleze alegerile falşificate din 
Moldova, 24 iul. /5 aug. 1857; 

- 140 de ani de la naş terea matematicianului Traian 
LALESCU (24 iul. 1882, Bucureş ti – 15 ian. 1929, 
Bucureş ti), ş ef de promot ie al liceului Internat din Iaş i, 
profeşor la Inştitutele Politehnici din Bucureş ti ş i 
Timiş oara; 

- 85 de ani de la moartea medicului Alexandru OBREGIA 
(20 iul. 1860, Iaş i – 24 iul. 1937, Bucureş ti), fondatorul 
ş colii moderne de pşihiatrie, creator de ş coala  noua  de 
hiştologie la Facultatea de Medicina  din Bucureş ti, medic 
primar al Oşpiciului Ma rcut a, din 1893, director general 
al Serviciului Sanitar al t a rii; a fondat ş i a conduş Spitalul 
central de boli nervoaşe din Bucureş ti (1923), ş-a 
implicat ş i î n crearea Spitalului „Socola” din Iaş i; 

- 35 de ani de la moartea lingvistului Ariton VRACIU (20 
ian. 1927, Onceşti-Zeletin, jud. Bacău – 24 iul. 1987, Iaşi), 
profeşor la Facultatea de Filologie a Univerşităţii „Al. I. 
Cuza” din Iaşi între 1955 și 1987; 

 

25 

- Ziua Radiolocat iei (Roma nia) 

 

- 165 de ani de la î ntrevederea dintre Napoleon al III-lea ş i 
regina Victoria, din 25 iul/6 aug 1857, pe tema 
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Principatelor duna rene, ca nd ş-a ajunş la o şolut ie de 
compromiş: Marea Britanie accepta anularea alegerilor 
(falşificate) din Moldova, iar Frant a şe mult umea cu o 
unire part iala ; 

- 70 de ani de la naş terea filoşofului ş i eşeiştului Ștefan 
AFLOROAEI (25 iul. 1952, Leşpezi, jud. Iaş i), prof. univ. 
dr. la Univerşitatea „ Al. I. Cuza ” Iaş i, Facultatea de 
Filoşofie; 

 

26 

- Ziua Arhivelor Militare (Roma nia) 

 

- 130 de ani de la naş terea arhitectului Horia CREANGĂ 
(20 iul 1892, Bucureş ti – 1 aug. 1943, Bucureş ti), promo-
tor al arhitecturii moderne î n Roma nia; a proiectat 
imobilul ARO (azi, blocul Patria) din Bucureş ti, hotelul 
ARO din Braş ov, teatrul Giuleş ti din Bucureş ti, (nepotul 
şcriitorului Ion Creanga ); 

- 115 ani de la naş terea lui Ilie POPA, matematician (20 
iul. 1907, Iaş i – 26 iul. 1983, Iaş i); 

- 90 de ani de la naş terea chimiştei Viorica RUSAN (26 iul. 
1932, Ba lt i – 15 dec. 1992, Iaş i); 

- 55 de ani de la moartea fizicianului ş i academicianului 
Alexandru CIȘMAN (18 aug. 1897, Iaş i – 26 iul. 1967, 
Timiş oara); 

 

27 

- 355 de ani de la naş terea matematicianului elvet ian 
Johann BERNOULLI (27 iul. 1667, Başel – 1 ian. 1748, 
Başel); 
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- 115 ani de la naş terea filologului Lucian PREDESCU, 
critic ş i iştoric literar (27 iul. 1907, Iaş i – 12 ian. 1983, 
Bucureş ti); 

- 105 ani de la naş terea actorului ş i ca nta ret ului francez 
BOURVIL (numele real Andre  Robert Raimbourg) (27 iul. 
1917, Pre tot-Vicquemare, departamentul Seine-Maritime 
– 23 şep. 1970 î n Pariş); 

- 55 de ani de la naş terea poetei, critic ş i iştoric literar 
Liliana Rodica FOȘALĂU (27 iul. 1967, Salonta, jud. 
Bihor), conferent iar la Univerşitatea „ Al. I. Cuza ” Iaş i, 
Facultatea de Litere; 

 

28 

- Ziua Ambulant ei (Roma nia) 

 

- 355 de ani de la naş terea matematicianului elvet ian 
Johann BERNOULLI (27 iul. 1667, Başel – 1 ian. 1748, 
Başel); 

- 90 de ani de la naş terea prozatoarei Elidia 
AGRIGOROAIE (28 iul. 1932, Driştea-Truş eş ti, judet ul 
Botoş ani – 14 mai 1997, Botoş ani), bibliograf la 
Biblioteca Judet eana  „Gh. Aşachi” din Iaş i (1958-1987); 

- 55 de ani de la naş terea criticului ş i iştoricului literar 
Sergiu AILENEI (28 iul. 1967, Iaş i); 

 

29 

- Ziua Imnului Nat ional al Roma niei 

 

- 135 de ani de la moartea filologului Alexandru CIHAC (8 
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şep. 1825, Iaş i – 29 iul. 1887, Mainz-Germania), membru 
al Academiei; a puş bazele ş tiint ifice ale etimologiei î n 
Roma nia, autor al primului dict ionar excluşiv etimologic, 
î ntocmit pe baze ş tiint ifice: Dictionnaire d’étymologie 
daco-romane (2 vol., 1870, 1879); 

- 125 de ani de la moartea lui Ștefan G. VÂRGOLICI (13 
oct. 1843, Borleş ti, jud. Neamt  – 29 iul. 1897, Iaş i), 
membru coreşpondent al Academiei Roma ne ş i membru 
al Societa t ii literare „Junimea”, profeşor la Univerşitatea 
din Iaş i la Catedra de limba ş i literatura franceza  (1875-
1897); 

- 110 ani de la naş terea monahului Nicolae STEINHARDT 
(ca luga rul Nicolae, 29 iul. 1912, Pantelimon, Ilfov – 29 
mar. 1989, m-rea Rohia); 

 

30 

- Ziua Internat ionala  a Prieteniei  

 

- 80 de ani de la naş terea iştoricului literar, etnolog ş i 
traduca tor Lucia BERDAN (30 iul. 1942, Iaş i – 11 dec. 
2003, Iaş i); 

- 25 de ani de la moartea folcloriştului ş i eşeiştului Vasile 
ADĂSCĂLIȚEI (24 apr. 1929, şatul Floreş ti, com. Huru-
jeş ti, jud. Baca u – 30 iul. 2007, Iaş i); 

- 15 ani de la moartea Preafericitului Părinte Patriarh 
TEOCTIST (Toader Ara paş u, 7 feb. 1915, Tocileni, jud. 
Botoş ani – 30 iul. 2007, Bucureş ti), patriarh al Bişericii 
Ortodoxe Roma ne î ntre anii 1986-2007, Arhiepişcop al 
Iaş ilor ş i Mitropolit al Moldovei (1977-1986); 
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- 35 de ani de la moartea medicului Rubin BĂRBUȚĂ (13 
şep. 1909, Schitu-Duca, jud. Iaş i – 31 iul. 1987, Iaş i), 
membru poşt-mortem al Academiei de S tiint e Medicale 
din Roma nia (1994), director fondator al Spitalului 
Municipal de Copii „Elena Doamna”, profeşor la Clinica de 
Puericultura  a Inştitutului de Medicina  ş i Farmacie din 
Iaş i (1946-1974); 

- 25 de ani de la moartea zoologului Ștefan VANCEA (19 
ian. 1910, Rudari, jud. Dolj – 31 iul. 1997, Iaş i), profeşor 
la Facultatea de Biologie a Univerşita t ii „Al. I. Cuza”, timp 
de un şfert de veac, din 1950, unde a predat mai multe 
dişcipline: zoogeografia, ecologia generala , zoologia 
vertebratelor, şpecialişt î n domeniul Ecologiei 
batracienilor ş i reptilelor; 
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AUGUST  

   1 

- Ziua Tanchiş tilor (Roma nia) 

- ELVEȚIA – Ziua nat ionala  

- 1-7 auguşt Sa pta ma na Mondiala  a Ala pta rii 

 

- 145 de ani de la publicarea, de ca tre Ion Creangă, î n 
revişta Convorbiri literare, a başmului Harap Alb, la 1 
aug. 1877; 

- 110 ani de la naş terea botaniştului Constantin 
DOBRESCU (1 aug. 1912, Gura Sa ra t ii-Merei, jud. Buza u –
22 dec. 1989, Iaş i), profeşor la Facultatea de S tiint e 
Naturale a Univerşita t ii „Al. I. Cuza” ş i director al Gra dinii 
Botanice din Iaş i (1961-1963), preş edinte al Filialei Iaş i a 
Societa t ii de S tiint e Biologice; 

- 45 de ani de la î nceputul Grevei generale a 
minerilor din Valea Jiului; 30.000 de mineri au blocat 
exploata rile ş i au cerut şa  dişcute numai cu Nicolae 
Ceauş eşcu (1-3 aug. 1977); 

 

2 

- Ziua Europeana  de Comemorare a Holocauştului 
I mpotriva Romilor 

 

- 70 de ani de la naş terea şcriitorului George BĂDĂRĂU (2 
aug. 1952, Piciorul Lupului), poet, critic ş i iştoric literar, 
autorul unor volume precum: Nicolae Labiș. Viaţa și 
opera, Fantasticul în literatură, Simbolismul, 
Modernismul interbelic ; 
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- 50 de ani de la moartea fizicianului Ștefan PROCOPIU 
(19 ian. 1890, Ba rlad, jud. Vaşlui – 2 aug. 1972, Iaş i), 
academician, profeşor peşte cinci decenii la Univerşitatea 
din Iaş i, şpecialişt î n probleme de electricitate, de 
magnetişm, de optica , de ca ldura , recunoşcut pe plan 
internat ional pentru trei remarcabile realiza ri ale şale: 
Magnetişmul Bohr-Procopiu, Fenomenul Procopiu ş i 
Efectul Procopiu; 

- 25 de ani de la moartea chirurgului Gheorghe CHIPAIL 
(15 feb. 1905, Durneş ti, jud. Botoş ani – 2 aug. 1997, Iaş i), 
profeşor al Faculta t ii de Medicina  ş i Farmacie din Iaş i; 

- 5 ani de la moartea prozatoarei Silvia Obreja 
CERNICHEVICI (3 şep. 1928, Todireni, jud. Botoş ani – 2 
aug. 2017, Iaş i), membra  a Uniunii Scriitorilor din 
Roma nia, filiala Iaş i, autoare a volumelor: Frescă, 
Efemeride, vol. I-IV, Clubul senatorilor, Castelul 
libertăţii, Moștenirea; 

 

3 

- Ziua Timiş oarei 

- 95 de ani de la moartea profeşorului Petru FÂNTÂNARU 
(25 iun. 1867, Fa lticeni, jud. Suceava – 3 aug. 1927, 
Bucureş ti), publicişt, profeşor de limba roma na  la Liceul 
Nat ional din Iaş i, colaborator apropiat al lui Spiru Haret 
î n organizarea î nva t a ma ntului roma neşc; 

 

4 

- 85 de ani de la moartea chimiştului Anastasie OBREGIA 
(1864, Iaş i – 4 aug. 1937, Bucureş ti); 

- 45 de ani de la moartea filoşofului german Ernst BLOCH 
(8 iul. 1885, Ludwigşhafen am Rhein – 4 aug. 1977, 
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Tu bingen), prieten de idei cu Gyo rgy Luka cş ş i Bertolt 
Brecht; 

 

5 

- 100 de ani de la naş terea şcriitorului Marin PREDA (5 
aug. 1922, Siliş tea-Gumeş ti, jud. Teleorman – 16 mai 
1980, Mogoş oaia), director al editurii „Cartea 
Roma neaşca ”, autorul unor romane de referint a  precum: 
Moromeţii, Intrusul, Marele singuratic, Delirul, Viaţa 
ca o prada, Cel mai iubit dintre pământeni; 

- 75 de ani de la moartea actorului Constantin 
VERNESCU-VÂLCEA (nov. 1865, Za videni, jud. Va lcea – 5 
aug. 1947, Iaş i); 

- 10 ani de la moartea actorului Florin MIRCEA (28 ian. 
1942, Focş ani – 5 aug. 2012, Iaş i), şocietar de onoare al 
Teatrului Nat ional „Vaşile Alecşandri” din Iaş i, laureat al 
Galei Premiilor UNITER 

 

6 

- (†) şa rba toarea Schimba rii la fat a  a Domnului, calendarul 
creş tin ortodox ş i romano-catolic 

- Ziua Minerului (Roma nia) 

- Ziua Hiroşhimei 

- Ziua Mondiala  de Lupta  pentru Interzicerea Armelor 
Nucleare; 

- Ziua Internat ionala  „Medicii Lumii pentru Pace” 

 

- 155 de ani de la î nfiint area Bibliotecii Academiei 
Roma ne; 
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- 60 de ani de la naş terea poetului ş i eşeiştului Gabriel 
AVRAM (6 aug. 1962, Iaş i); 

- 55 de ani de la naş terea eşeiştei Gabriela GAVRIL (6 aug. 
1967, Iaş i), critic literar, publicişta  ş i traduca toare; 

- 15 ani de la moartea chimiştului Cristofor I. 
SIMIONESCU (17 iul. 1920, Dumbra veni, jud. Suceava – 6 
aug. 2007, Iaş i), academician, şcriitor; 

 

7 

- Zilele municipiului Bra ila (7-15 auguşt) 

 

- 110 ani de la naş terea neurochirurgului Nicolae OBLU (7 
aug. 1912, Oltenit a, jud. Ilfov – 8 aug. 1995, Iaş i), profeşor 
la Facultatea de Medicina  din Iaş i; a inaugurat, la 14 
oct. 1972, primul şpital de neurochirurgie din Roma nia, 
care azi î i poarta  numele; 

 

8 

- Ziua Mondiala  a Pişicilor 

 

- 130 de ani de la naş terea şcriitorului Mihai SEVASTOS (8 
aug. 1892, Botoş ani – 24 şep. 1967, Bucureş ti). S-a 
afirmat î n cadrul reviştei Viaţa Românească din Iaş i. Eşte 
autorul volumului Amintiri de la Viaţa Românească 
(1956); 

- 125 de ani de la naş terea artiştului liric Dimitrie 
ONOFREI (8 aug. 1897, Iaş i – 20 mar. 1991, Bethlehem, 
S.U.A.), tenor liric; a evoluat pe cele mai renumite şcene 
lirice din Italia, Malta, ş i, mai aleş î n America; 
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9 

- Ziua Mondiala  a Gra dinilor Zoologice 

- Ziua Internat ionala  a Popoarelor Indigene 

- Ziua Nat ionala  a Republicii SINGAPORE 

 

- 1905 ani de la moartea lui Marcus Ulpius Nerva 
TRAIANUS (18 şep. 53, Italica Santiponce, Hişpania – 9 
aug. 117 Selinuş Cilicia), î mpa rat al Romei, î ntre 27 ian. 
98 – 9 aug. 117, a foşt al doilea dintre cei aş a-ziş i cinci 
î mpa rat i buni ai Imperiului Roman (dinaştia Antoninilor) 
ş i unul dintre cei mai important i ai aceştuia. I n timpul 
domniei şale, cucerind Dacia, î n 106, imperiul a ajunş la 
î ntinderea teritoriala  maxima ; 

- 75 de ani de la naş terea şcriitorului Marcel Constantin 
RUNCANU (9 aug. 1947, Prişeaca, Olt – 13 apr. 1987, 
Cluj), membru fondator al reviştei Echinox din Cluj, 
redactor la revişta Tribuna; 

- 25 de ani de la moartea emineşcologului Eugen 
TODORAN (21 nov. 1918, Corneş ti, Mureş  – 9 aug. 1997, 
Timiş oara), iştoric literar ş i profeşor univerşitar; 

 

10 

- 530 de ani de la şfint irea Bişericii Sf. Nicolae Domnesc 
din Iaş i, 10 aug. 1492, ctitorita  de voievodul S tefan cel 
Mare ş i Sfa nt pe locul unei mai vechi bişerici, cel mai 
vechi edificiu religioş din Iaş i care şe pa ştreaza  integral; 

- 90 de ani de la moartea juriştului Constantin G. 
DISSESCU (7 aug. 1854, Slatina, jud. Olt – 10 aug. 1932, 
Bucureş ti), miniştru al juştit iei, î n mai multe mandate; a 
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conduş revişta Dreptul (1901-1932; 

- 85 de ani de la naş terea poetului ş i eşeiştului Dan 
LAURENȚIU (10 aug. 1937, Iaş i – 21 dec. 1998, 
Bucureş ti); 

- 35 de ani de la moartea şcriitorului Léon (Bob) 
NEGRUZZI (29 aug. 1899, Viena-Auştria – 10 aug. 1987, 
Pariş, Frant a); 

 

11 

- 45 de ani de la moartea inginerului conştructor Dimitrie 
ATANASIU (16 şep. 1906, Huş i – 11 aug. 1977, Iaş i); 

- 70 de ani de la naş terea muzicianului Harry 
TAVITIAN (11 aug. 1952, Conştant a), pianişt de jazz; 

 

12 

- Ziua Internat ionala  a Tineretului 

 

- 20 de ani de la moartea pictorului Ioan GÂNJU (16 nov. 
1942, Iaş i – 12 auguşt 2002, Iaş i); 

- 135 de ani de la naş terea fizicianul auştriac Erwin 
SCHRÖDINGER (12 aug. 1887, Viena – 4 ian. 1961, 
Viena), conşiderat unul din „pa rint ii” fizicii cuantice; 
fondatorul mecanicii ondulatorii; Premiul Nobel pentru 
Fizica  î n anul 1933; 

- 40 de ani de la moartea actorului american de film Henry 
FONDA (16 mai 1905, Grand Işland – 12 aug. 1982, Loş 
Angeleş); a ca ş tigat premiul Oşcar pentru cel mai bun 
actor pentru rolul din Pe lacul auriu;  

 



148 

13 

- Ziua Internat ionala  a Sta ngacilor 

 

- 220 de ani de la naş terea poetului romantic auştriac de 
origine ba na t eana  Nikolaus LENAU (13 aug. 1802, 
Lenauheim, jud. Timiş  – 22 aug. 1850, Oberdo bling, 
Auştria), important prin poemele: Faust, Savonarola, 
Don Juan; 

- 110 ani de la moartea compozitorului francez de opera  
Jules Émile Frédéric MASSENET (12 mai 1842, 
Montaud, Loire – 13 aug. 1912, Pariş), reprezentant al 
romantişmului ta rziu, autorul operei Manon (1884); 

- 105 ani de la moartea poetului Alexei MATEEVICI (16 
mart. 1888, Ca inari, jud. Bender, Rep. Moldova – 13 aug. 
1917, Chiş ina u), autor al poeziei Limba noastră; 

- 105 ani de la naş terea folcloriştului Ovidiu BÂRLEA (13 
aug. 1917, Mogoş , Alba – 7 ian. 1990, Cluj); 

- 95 de ani de la naş terea inginerului textilişt Mircea 
NETEA (13 aug. 1927, Gura Humorului, jud. Suceava – 11 
şep. 1986, Iaş i); 

 

14 

- 155 de ani de la naş terea prozatorului englez John 
GALSWORTHY (14 aug. 1867 – 31 ian. 1933), laureat 
al Premiului Nobel pentru Literatura  pe anul 1932; 

- 70 de ani de la naş terea actorul de teatru ş i film Andrei 
FINȚI (14 aug. 1952, Bucureş ti);  
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15 

- Ziua Marinei Roma ne 

- (†) Adormirea Maicii Domnului, calendarul creş tin 
ortodox ş i romano-catolic 

 

- 110 ani de la naş terea matematicianului Grigore GHEBA 
(15 aug. 1912, şatul Dumitreş ti, jud. Vrancea – 5 şep. 
2004, Bucureş ti), cunoşcut autor a 42 de culegeri de 
probleme de matematica  pentru elevi; 

- 5 ani de la moartea muzicologului Viorel COSMA (30 
mar. 1923, Timiş oara – 15 aug. 2017, Bucureş ti), Premiul 
Academiei Roma ne î n anul 1974 ş i Premiul Nat ional 
pentru Arta  î n anul  2008, titlul de Doctor Honoriş Cauşa 
al Academiei de Muzica  din Chiş ina u ş i al Univerşita t ii de 
Arte George Eneşcu din Iaş i î n anul 2013 

- 30 de ani de la moartea ca nta ret ei Anda CĂLUGĂREANU 
(Anca Miranda Ca luga reanu, 24 oct. 1946, Bucureş ti – 15 
aug. 1992, Bucureş ti), actrit a , interpreta  de muzica  
uş oara  ş i folk; 

- 25 de ani de la moartea biologului Mircea HURDUC (29 
nov. 1911, Iaş i – 15 aug. 1997, Iaş i), profeşor al Faculta t ii 
de Medicina  ş i Farmacie din Iaş i, cu inovat ii î n tehnica 
hiştologica  ş i hiştochimica ; 

 

16 

- 80 de ani de la naş terea muzicianului Florin BOGARDO (16 
aug. 1942, Bucureş ti – 15 auguşt 2009, Bucureş ti), 
compozitor, interpret, inştrumentişt, orcheştrator, textier, 
regizor muzical, autor de ş laga re: Cum e oare?, Să nu uităm 
trandafirii, Un fluture și o pasăre, Tu ești primăvara mea, 
Balada pescărușilor albaștri, Ani de liceu; 
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- 45 de ani de la moartea ca nta ret ului ş i actorului 
american Elvis [Aaron] PRESLEY (8 ian. 1935, Tupelo, 
Mişşişşippi – 16 aug. 1977, Memphiş, Tenneşşee), 
recunoşcut ca Regele Rock 'n' Roll-ului; 

- 35 de ani de la moartea iştoricului Emil CONDURACHI (3 
ian. 1912, Sca nteia, jud. Iaş i – 16 aug. 1987, Bucureş ti), 
arheolog, academician, profeşor la Univerşita t ile din Iaş i 
ş i Bucureş ti; 

 

17 

- 50 de ani de la moartea botaniştului Constantin PAPP (1 
ian. 1896, Piatra Neamt  – 17 aug. 1972, Iaş i), profeşor 
univerşitar, director al Gra dinii Botanice Iaş i (1937-
1958); 

- 45 de ani de la moartea actorului Constantin 
PROTOPOPESCU (11 mai 1903, Iaş i – 17 aug. 1977, Iaş i), 
cu o cariera  artiştica  de patru decenii (1925-1965) pe 
şcena Teatrului Nat ional din Iaş i; 

- 35 de ani de la moartea dramaturgului Mihai 
DAVIDOGLU (11 nov. 1910, Ha rla u, jud. Iaş i – 17 aug. 
1987, Bucureş ti), reprezentant al realişmului şocialişt; 

 

18 

- 365 de ani de la moartea Sf. Mitropolit VARLAAM 
ca rturar ş i mitropolit (1585?, Alboteş ti, jud. Vrancea – 18 
aug. 1657, Secu, jud. Neamt ) 

- 175 de ani de la naş terea avocatului başarabean Emanuil 
GAVRILIȚĂ (18 aug. 1847, Soroca – 10 iun. 1910, 
Ba xani); şprijinit de Conştantin Stere, a î nfiint at ş i conduş 
periodicul Basarabia, care a apa rut la Chiş ina u î ntre anii 
1906 ş i 1907, prima publicat ie periodica  de limba 
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roma na  din Başarabia; 

- 165 de ani de la naş terea muzicianului Eusebie 
MANDICEVSCHI (18 aug. 1857, Cerna ut i – 13 aug. 1929, 
Viena), dirijor de cor ş i compozitor, diştinş, î n 1897, cu 
titlul de Doctor şine examine al Univerşita t ii din Leipzig, 
î n şemn de pret uire pentru ştudiile şale muzicologice; 

- 125 de ani de la naş terea fizicianului ş i academicianului 
Alexandru CIȘMAN (18 aug. 1897, Iaş i – 26 iul. 1967, 
Timiş oara); 

- 85 de ani de la naş terea criticului Sorin ALEXANDRESCU 
(18 aug. 1937, Bucureş ti), iştoric ş i teoretician literar ; 

- 55 de ani de la naş terea eşeiştei Liliana SCĂRLĂTESCU 
(18 aug. 1967, Iaş i), iştoric literar ş i traduca toare; 

 

19 

- Ziua Internat ionala  a Fotografiei 

- Ziua Mondiala  Umanitara  

 

- 360 de ani de la moartea filozofului Blaise PASCAL (19 
iun. 1623, Clermont-Ferrand, Frant a – 19 aug. 1662, 
Pariş); 

- 85 de ani de la naş terea filologului, iştoric literar ş i eşeişt 
Stelian-Traian DUMISTRĂCEL (19 aug. 1937, şatul 
Dealu, com. Zvoriş tea, jud. Suceava), cerceta tor ş tiint ific 
principal gr. I î n cadrul Inştitutului de Filologie Roma na  
„A. Philippide" al Academiei Roma ne, Iaş i; 
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20 

- 150 de ani de la moartea şcriitorului Dimitrie 
BOLINTINEANU (14 ian. 1819, Bolintin-Vale – 20 aug. 
1872, Bucureş ti), poet, jurnalişt, dramaturg, diplomat, 
participant la Revolut ia din 1848; 

- 115 ani de la moartea filoşofului Constantin 
LEONARDESCU (3 dec. 1846, Craiova – 20 aug. 1907, 
Sla nic Moldova, jud. Baca u), profeşor la Univerşitatea din 
Iaş i (1873-1907), membru al Junimii, colabora nd cu 
articole de filoşofie la revişta Convorbiri literare; 

- 30 de ani de la moartea şcriitoarei poloneze Danuta 
BIEŃKOWSKA (31 ian. 1920, Wilno – 20 aug. 1992, 
Varş ovia), eşeişta , traduca toare de literatura  roma na , 
diştinşa  cu Premiul Uniunii Scriitorilor Roma ni (1984 ş i 
1990) ş i cu medaliile „Ion Creanga ” ş i „Mihai Emineşcu”; 

 

21 

- Ziua Medicinei Militare (Roma nia) 

 

- 145 de ani de la moartea medicului Constantin VÎRNAV 
(21 aug. 1806, Hiliş eu, jud. Botoş ani – 21 aug. 1877, Iaş i), 
protomedic al Moldovei, publicişt, profeşor; 

- 95 de ani de la naş terea prozatorului Ion OCHINCIUC (21 
aug. 1927, Sculeni, jud. Iaş i – 4 oct. 2016, Bucureş ti), 
autorul unor romane polit işte precum: Răzbunarea 
Ofeliei, Îngerul negru, Acasă, fugarule!; 

- 50 de ani de la moartea teologului Nichifor CRAINIC (Ion 
Dobre, 24 dec. 1889, Bulbucata, jud. Giurgiu – 21 aug. 1972, 
Bucureş ti), poet, eşeişt, memorialişt, filozof ş i profeşor de 
teologie, unul dintre principalii redactori ai reviştei 
„Ga ndirea”. Nota : unele şurşe indica  naş terea î n 22 dec. 1889;  
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22 

- 160 de ani de la naş terea compozitorului francez Achille-
Claude DEBUSSY (22 aug. 1862, Saint-Germain-en-Laye 
– 25 mar. 1918, Pariş), creatorul unui ştil inovativ; 

- 125 de ani de la naş terea fitopatologului Constantin 
SANDU-VILLE (22 aug. 1897, Pietroaşele, judet ul Buza u – 
13 oct. 1969, Iaş i); 

- 140 de ani de la naş terea aviatoarei franceze Elise 
Raymonde DEROCHE (22 aug. 1882 la Pariş – 18 iul. 
1919, Le Crotoy), prima femeie din lume care a obt inut o 
licent a  de pilotaj aparate de zbor; 

- 105 ani de la moartea Ecaterinei TEODOROIU 
şublocotenent, eroina  a primului ra zboi mondial (14 ian. 
1894 – 22 aug. 1917 Ma ra ş eş ti); 

- 105 ani de la naş terea criticului ş i iştoricului literar 
Alexandru PIRU (22 aug. 1917, Baca u – 8 nov. 1993, 
Bucureş ti), ştudent al Faculta t ii de litere ş i filoşofie din 
Iaş i (1936-1940), colaborator ş i aşiştent al lui G. 
Ca lineşcu, profeşor la Liceul Nat ional din Iaş i (1943-
1944), profeşor univerşitar, ş eful Catedrei de literatura  
roma na  al Faculta t ii de litere din Bucureş ti, autor al 
volumelor: Viaţa lui G. Ibrăileanu, Opera lui G. 
Ibrăileanu Panorama deceniului literar românesc, 
.Poezia românească contemporană, Debuturi ,Istoria 
literaturii române de la origini pînă la 1830; 

- 50 de ani de la moartea fizicianului Ștefan PROCOPIU 
(19 ian. 1890, Ba rlad, jud. Vaşlui – 22 aug. 1972, Iaş i); 

- 40 de ani de la moartea chirurgului obştetrician 
Gheorghe PLĂCINȚEANU (13 aug. 1894, Dorohoi, jud. 
Botoş ani – 22 aug. 1982, Bucureş ti), profeşor al Faculta t ii 
de Medicina  ş i Farmacie din Iaş i, director al Spitalului „Sf. 
Spiridon”; 
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23 

- Ziua europeana  a comemora rii victimelor ştalinişmului ş i 
ale nazişmului 

- Ziua Mondiala  a INTERNETULUI 

 

- 90 de ani de la naş terea muzicianului Remus 
GEORGESCU (23 aug. 1922, Timiş oara), dirijor, compo-
zitor ş i profeşor; 

- 70 de ani de la naş terea publiciştului ş i bibliografului 
Ioan TIMOFTE ( 23 aug. 1952, Tecuci, jud. Galat i), 
autorul unor importante ca rt i dedicate perşonalita t ilor 
ieş ene; 

 

24 

- 90 de ani de la moartea muzicianului Gheorghe 
CUCU (11 feb. 1882, Puieş ti, jud. Tutova – 24 aug. 1932, 
Bucureş ti), compozitor, dirijor ş i folclorişt, un claşic al 
muzicii corale; 

- 70 de ani de la moartea juriştului Vespasian V. PELLA 
(17 ian. 1897, Ra mnicu-Sa rat – 24 aug. 1952, New York), 
ambaşador, miniştru, academician, profeşor (1924-1935) 
la catedra de Drept penal ş i procedura  penala  din cadrul 
Univerşita t ii Iaş i ş i la la Inştitutul de I nalte Studii 
internat ionale din Pariş (1928), Inştitutul Univerşita t ii de 
I nalte Studii Internat ionale din Geneva (1929), Academia 
de Drept internat ional de la Haga; 

- 30 de ani de la moartea şcriitorului Andrei LUPAN (15 
feb. 1912, Mihuleni – 24 aug. 1992, Chiş ina u), poet, 
dramaturg, eşeişt, publicişt, membru al Academiei de 
S tiint e a RSS Moldoveneş ti; 
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- 25 de ani de la moartea filologului Ion APETROAIE (11 
ian. 1937, Liş na-Suhara u, Botoş ani – 24 aug. 1997, Iaş i), 
critic ş i iştoric literar; 

 

25 

- 120 de ani de la naş terea şcriitorului Camil 
BALTAZAR (Leibu Goldenştein, 25 aug. 1902, Focş ani – 
27 apr. 1977, Bucureş ti), poet remarcat î n cenaclul 
Zburătorul; 

- 115 ani de la moartea filologului Bogdan Petriceicu 
HASDEU (Tadeu Hî jdeu, 26 feb. 1838, Criştineş ti – 25 
aug. 1907, Ca mpina), academician, enciclopedişt, jurişt, 
lingvişt, folclorişt, publicişt, iştoric ş i om politic; 

- 15 ani de la moartea criticului literar ş i eşeiştului Val 
CONDURACHE (2 aug. 1950, Iaş i – 25 aug. 2007, Iaş i), 
director al Complexului Muzeal Moldova Iaş i, autor al 
unor volume precum: Exerciţii de îndoială, Eseuri și alte 
texte, Portret al criticului în tinereţe, Domnișoara cu 
nefericirea la tâmple; 

- 10 ani de la moartea aştronautului american Neil 
ARMSTRONG (5 aug 1930, Wapakoneta – 25 aug. 2012, 
Cincinnati), primul pa ma ntean care a pa ş it pe Luna , la 20 
iul. 1969, comandantul navei „Apollo 11”;  

 

26 

- 120 de ani de la naş terea agronomului Alexandru 
PRIADCENCU (26 aug. 1902, Chiş ina u – 26 iul. 1981, 
Bucureş ti); 

- 75 de ani de la naş terea fotbaliştului Nicolae 
DOBRIN (26 aug. 1947, Piteş ti – 26 oct. 2007, Piteş ti), 
unul dintre cei mai iubit i fotbaliş ti roma ni; 
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- 25 de ani de la moartea medicului  Victor SĂHLEANU 
(19 ian. 1924, Gura Humorului – 26 aug. 1997, 
Bucureş ti), biolog, antropolog, membru titular al 
Academiei de S tiint e Medicale; 

 

27 

- Sa rba toarea Nat ionala  a Republicii Moldova. Ziua 
Independent ei; 

 

- 145 de ani de la moartea ofit erului Ioan D. PASTIA 
(1861, Iaş i – 27 aug. 1877, Grivit a-Bulgaria), erou al 
Ra zboiului pentru Independent a ; 

- 145 de ani de la de la primul atac roma neşc î n Ra zboiul 
de independent a  (al Regimentului 13 dorobant i), î n 
şectorul redutei Grivit a din şiştemul de apa rare a Plevnei, 
cucerirea aceştui avanpoşt fortificat şe î nşcrie ca prima 
victorie a Armatei roma ne; 

- 80 ani de la naş terea omului de teatru Dumitru 
DINULESCU (27 aug. 1942, Bucureş ti – 1 aug. 2019, 
Bucureş ti), dramaturg, regizor de film, teatru ş i televi-
ziune, prozator; 

- 40 de ani de la prezentarea publica  a primului avion de 
tip ROMBAC 1-11, produş la foşta I ntreprindere de 
Avioane Bucureş ti (actualmente Romaero Ba neaşa). 
Roma nia devenea aştfel primul ştat comunişt, excepta nd 
URSS, care producea un avion cu react ie pentru paşageri 
(27 aug. 1982); 

 

28 

- 105 ani de la moartea şcriitorului Calistrat HOGAȘ (19 
apr. 1848, Tecuci, jud. Galat i – 28 aug. 1917, Roman); 
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- 105 ani de la naş terea dramaturgului Horia LOVINESCU 
(28 aug. 1917, Fa lticeni – 16 şep. 1983, Bucureş ti), 
recunoşcut pentru pieşele şale de teatru de idei precum: 
Jocul vieţii și al morţii în deșertul de cenușă, Paradisul, 
Negru și roșu; 

- 105 ani de la moartea şcriitorului Anton NAUM (17 ian. 
1829, Iaş i – 28 aug. 1917, Iaş i), poet junimişt, profeşor al 
Univerşita t ii ieş ene, membru titular (1893) al Academiei 
Roma ne; 

- 160 de ani de la numirea lui Vasile STURDZA ca prim-
miniştru al Moldovei de ca tre domnitorul Alexandru Ioan 
Cuza; 

- 95 de ani de la naş terea baritonului Nicolae HERLEA (28 
aug. 1927, Bucureş ti – 24 feb. 2014, Frankfurt am 
Main, Germania); a obt inut mari şucceşe pe cele mai mari 
şcene ale lumii: a ca ntat la Scala din Milano, la Opera 
Nat ionala  din Praga, la Teatrul Balş oi din Moşcova ş i 
Opera Nat ionala  din Berlin; î n perioada 1964-1967 a foşt 
membru al Operei Metropolitan din New York; 

- 25 de ani de la moartea profeşoarei de chimie Maria 
AILOAIE (13 şep. 1923, Dorohoi – 28 aug. 1997, Iaş i), 
autoare de manuale ş colare, profeşoara  la Liceul ieş ean 
„Garabet Ibra ileanu“; 

 

29 

- Sa rba toarea nat ionala  a Republicii SLOVACE 

 

- 185 de ani de la naş terea matematicianului Nicolae 
CULIANU (29 aug. 1832, Iaş i – 28 nov. 1915, Iaş i), 
aştronom; 

- 150 de ani de la naş terea inginerului Traian VUIA (29 
aug. 1872, Bujor jud. Timiş  – 3 şep. 1950, Bucureş ti), 
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conştructor de avioane ş i motoare, inventator, pionier al 
aviat iei mondiale, membru al Academiei Roma ne, primul 
om care a demonştrat zborul mecanic cu obiecte mai 
grele deca t aerul; 

- 80 de ani de la naş terea preotului Claudiu DUMEA (29 
aug. 1942, Adjudeni, jud. Neamt ), profeşor ş i eşeişt; 

- 45 de ani de la moartea pedagogului Mihai AVĂDANEI 
(29 iun. 1907, Dobreni, jud. Neamt  – 29 aug. 1977, Iaş i), 
profeşor la Catedra de Pedagogie-Pşihologie a 
Univerşita t ii „Al. I. Cuza„, la Conşervatorul de Muzica  „G. 
Eneşcu” ş i la Inştitutul Agronomic „Ion Ioneşcu de la 
Brad”; 

- 40 de ani de la moartea actrit ei şuedeze de film Ingrid 
BERGMAN (29 aug. 1915, Stockholm – 29 aug. 1982, 
Londra), laureata  cu trei premii Oşcar pentru filme 
precum: Casablanca, Pentru cine bat clopotele, 
Notorious, Arcul de triumf, Vă place Brahms?; 

 

30 

- Ziua comunei BELCEȘTI 

- Ziua Internat ionala  a Perşoanelor Dişpa rute 

 

- 365 de ani de la moartea Sf. Mitropolit Varlaam ca rturar 
ş i mitropolit (1585?, Alboteş ti, jud. Vrancea/? – 18/30 
aug. 1657, Secu, jud. Neamt ), pra znuit ca şfa nt î n ziua de 
30 aug.; 

- 145 de ani de la ba ta lia de la Plevna, una dintre cele mai 
mari ba ta lii din Ra zboiul de Independent a , trupele 
roma ne au ocupat puternica reduta  Grivit a-1, cu grele 
pierderi, (30 aug.1877); 
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- 125 de ani de la naş terea regizorului Aurel 
PETRESCU ( 30 aug. 1897, Bucureş ti – 30 apr. 1948, 
Bucureş ti), „pa rintele” filmelor roma neş ti de animat ie; 

 

31 

- Ziua Limbii Roma ne, Republica Moldova ş i Roma nia 

 

- 155 de ani de la moartea poetului francez Charles de 
BAUDELAIRE (9 apr. 1821, Pariş – 31 aug. 1867, Pariş); 

- 95 de ani de la naş terea şcriitorului Radu PETRESCU (31 
aug. 1927, Bucureş ti – 1 feb. 1982), prozator, membru al 
grupului de la Ta rgoviş te, autor de jurnale; 

- 35 de ani de la moartea iştoricului medievişt Nicolae 
GRIGORAȘ (18 nov. 1911, Cotu Vameş -Horia, jud. Neamt  
– 31 aug. 1987, Iaş i); 

- 10 ani de la moartea poetei Constanţa BUZEA (29 
mar. 1941 – 31 aug. 2012); 
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SEPTEMBRIE 

1 

- Ziua Informaticienilor Militari (Roma nia) 

- Ziua Nealinierii 

- Zilele Europene ale Patrimoniului 

 

- 175 de ani de la naş terea folcloriştului Simion Florea 
MARIAN (1 şep/ unele şurşe 1 oct. 1847 – 11 apr. 1907), 
etnograf, academician; 

- 155 de ani de ca nd Vasile ALECSANDRI a î nceput 
colaborarea la revişta Convorbiri literare, cu poezia 
Tânăra creolă ş i o şerie de Cânticele comice, la 1 şep. 
1867; 

- 150 de ani de la deşchiderea la Iaş i, la 1 şep. 1872, a 
Institutului liceal de domnișoare Humpel, conduş de 
Emilia MAIORESCU-HUMPEL (6 aug. 1838, Craiova – 11 
febr. 1918, Viena-Auştria), pedagoga  ş i publicişta , şora 
mai mare a lui Titu Maioreşcu; 

- 150 de ani de ca nd Mihai EMINESCU a citit la Cenaclul 
literar Junimea nuvela filoşofico-fantaştica  Sărmanul 
Dionis ş i poemul Egipetul, fragment din Memento mori, 
1 şep. 1872; 

- 100 de ani de la aparit ia, la Iaş i, la 1 şep. 1922, a reviştei 
Luteţia, dedicata  fraternita t ii franco-roma ne, organ de 
preşa  al Cercului de ştudii franco-roma ne, fondat î n 1921. 
de prof. univ. Nicolae S erban; 

- 55 de ani de la naş terea iştoricului Cristian SANDACHE 
(1 şep. 1967, Galat i), iştoric, publicişt ş i eşeişt, autor al 
volumelor: Radiografia dreptei românești (1927-1941); 
Europa dictaturilor și originile războiului româno-
sovietic; Moartea democraţiei; Naţional și naţionalism 
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în viaţa politică românească interbelică (1918-1940); 
Viaţa publică și intimă a lui Carol al II-lea; 

- 35 de ani de la moartea criticului ş i iştoricului de arta  
Vasile DRĂGUȚ (9 ian. 1928, Murgaş i jud. Dolj – 1 şep. 
1987, Bucureş ti), autorul monografiei de referint a  a 
ma na ştirii ieş ene Dobrova t ; 

- 5 ani de la moartea iştoricului Zoe PETRE (23 aug. 1940, 
Bucureş ti – 1 şep. 2017, Bucureş ti), conşilier prezident ial; 

 

2 

- 170 de ani de la naş terea şcriitorului francez Paul 
BOURGET (2 şep. 1852 – 25 dec. 1935), membru 
al Academiei Franceze din 1894; 

- 140 de ani de la naş terea muzicianului George BOSKOFF 
(2 şep. 1882, Iaş i – 27 iul. 1960, Pariş-Frant a), 
compozitor ş i pianişt, unul dintre cei mai de şeama  
reprezentant i ai muzicii roma neş ti din prima juma tate a 
şecolului al XX-lea., prieten ş i colaborator apropiat cu 
George Eneşcu; a concertat î n peşte 70 de oraş e din 
Europa, Africa ş i America Latina , profeşor de pian la 
Conşervatorul din Bucureş ti ş i la Academia de Muzica  din 
Atena; 

- 85 de ani de la moartea pedagogului ş i şportivului 
francez Pierre de COUBERTIN (1 ian. 1863, Pariş – 2 
şep. 1937, Geneva, Elvet ia), fondatorul CIO ş i pa rintele 
Jocurilor Olimpice moderne; 

- 20 de ani de la moartea şcriitoarei Rodica OJOG-
BRAȘOVEANU (28 aug. 1939, Bucureş ti – 2 şep. 2002, 
Bucureş ti), jurişta , autoarea a numeroaşe romane 
polit işte, iştorice ş i ş tiint ifico-fantaştice, şupranu-
mita  Agatha Chriştie a Roma niei; 
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3 

- 150 de ani de la naş terea economiştului Vintilă I. C. 
BRĂTIANU (3 şep. 1867, Florica, jud. Argeş  – 21 dec. 
1930, Miha ieş ti, jud. Va lcea), om politic liberal, prim-
miniştru al Roma niei ş i preş edinte al Partidului Nat ional 
Liberal, membru al Academiei, a formulat principiul 
economic liberal „prin noi î nş ine”; 

- 135 de ani de la moartea filologului Timotei CIPARIU 
(21 feb. 1805, Pa nade, jud. Alba – 3 şep. 1887, Blaj), 
revolut ionar paş optişt din Tranşilvania, lingvişt, membru 
fondator ş i vicepreş edinte al Societa t ii Academice 
Roma ne ; 

- 120 de ani de la naş terea iştoricului Constantin STOIDE 
(3 şep. 1902, Cucuteni-Let cani, jud. Iaş i – 8 nov. 1987, 
Iaş i); 

 

4 

- 125 de ani de la naş terea actorului George POPOVICI (4 
şept. 1897, Iaş i – 8 feb. 1975, Iaş i), profeşor de arta  
dramatica  la Inştitutul de teatru „Matei Millo” din Iaş i, 
şocietar de onoare al Teatrului Nat ional, diştinş cu titlul 
de Artişt emerit; 

- 115 ani de la moartea compozitorului ş i pianiştului 
norvegian Edvard Hagerup GRIEG (15 iun. 1843, 
Bergen – 4 şep. 1907, Bergen), cel mai de şeama  muzician 
din ş coala nat ionala  norvegiana  ş i unul dintre 
reprezentant ii de frunte ai muzicii romantice europene;  

- 100 de ani de la naş terea artiştului liric Traian UILECAN 
(4 şep. 1922, Lupeni, jud. Hunedoara – 13 dec. 1993, Iaş i), 
prim tenor al Operei Roma ne din Iaş i; 

- 85 de ani de la naş terea fizicianului Ioan BACIU (4 şep. 
1937, Tighina – 5 oct. 1998, Iaş i); 
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5 

- 165 de ani de la moartea filozofului ş i şociologului 
francez Auguste COMTE, unul dintre pa rint ii şociologiei 
moderne (19 ian. 1798, Montpellier – 5 şept. 1857, 
Pariş); 

- 75 de ani de la naş terea criticului Alexandru Marcel 
DOBRESCU (Adrian Oprina, 5 şep. 1947, Botoş ani), 
iştoric literar ş i eşeişt, autor al volumelor: Foiletoane 
(Bucureş ti: Cartea certitudinii ), Detractorii lui 
Eminescu, Floare Albastră; Premiul „Mihai Emineşcu” 
pentru critica  literara , Butoiul lui Diogene: eşeuri deşpre 
omul din literatura  , Foiletoane , Introducere î n opera lui 
Titu Maioreşcu; 

- 25 de ani de la moartea ca luga rit ei catolice de origine 
albaneza  Maica TEREZA (Anjeze  Gonxhe Bojaxhi 26 aug. 
1910, Skopje – 5 şep. 1997, Calcutta, India), canonizata  de 
Bişerica Catolica  cu numele de Sfa nta Tereza de Calcutta, 
a fondat ordinul Mişionarii Carita t ii î n Kolkata (Calcutta), 
India care timp de peşte 45 de ani, a î ngrijit şa racii, 
bolnavii, orfanii ş i muribunzii, a primit Premiul Nobel 
pentru Pace î n anul 1979; 

 

6 

- 205 ani de la naş terea omului politic Mihail 
KOGĂLNICEANU (6 şep. 1817, Iaş i – 20 iun. 1891, Pariş), 
avocat, iştoric, prim-miniştru; 

- 80 de ani de la naş terea şcriitorului Dorin BACIU (6 şep. 
1942, Botoş ani), membru al Uniunii Scriitorilor din 
Roma nia filiala Iaş i, autor al volumelor: Concert 
inaugural (1972); Vinderea trupului lui Ion Stiglei 
(1979); Pământul negru (1981); Frumosul Paraniv 
(1997); Vine trenul Principesa; Planeta ASA; Tatăl 
nostru de sub pământ; 
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- 65 de ani de la moartea medicul neurolog Ion T. 
NICULESCU (2 ian. 1895, Focş ani – 6 şep. 1957, 
Bucureş ti) academician, contribut ii la ştudiul 
şubştratului anatomic al bolii Parkinşon; 

- 50 de ani de la moartea filologului George BĂICULESCU 
(1 apr. 1890, Rubla, jud. Buza u – 6 şep. 1972, Bucureş ti), 
editor al operei lui Nicolae Filimon, proza lui I. L. 
Caragiale, al dramelor iştorice ale lui Vaşile Alecşandri; 

- 15 ani de la moartea tenorul italian Luciano PAVAROTTI 
(12 oct. 1935, Modena – 6 şep. 2007, Modena); a 
cunoşcut şucceşul î n Statele Unite, la „Metropolitan 
Opera” din New York, şingurul ca nta ret  de opera  care a 
va ndut mai mult de 100 de milioane de î nregiştra ri; 

 

7 

- 195 de ani de la naş terea pedagogului Cristea KARACAȘ 
( 7 şep. 1827, Iaş i – 7 iun. 1892, Iaş i), profeşor, fondatorul 
penşionului cu acelaş i nume din Iaş i; 

- 165 de ani de la î nceperea alegerilor pentru Adunarea ad-
hoc a T a rii Roma neş ti, ca ş tigate de unioniş ti; 

- 115 ani de la naş terea şcriitorului Traian CANTEMIR (7 
şep. 1907, Pa tra ut i, jud. Suceava – 7 aug. 1998. Iaş i), 
publicişt, critic ş i iştoric literar; 

- 115 ani de la moartea poetului francez Sully 
PRUDHOMME (16 mar. 1839, Pariş – 7 şep. 1907, 
Cha tenay-Malabry), primul laureat al preştigioşului 
premiu Nobel pentru Literatura , a primit diştinct ia pe 10 
dec. 1901; 

- 20 de ani de la moartea lingviştului Eugeniu COȘERIU 
(Eugenio Coşeriu, 27 iul. 1921, com. Miha ileni, jud. Ba lt i, 
Republica Moldova – 7 şep. 2002, Tu bingen, Germania), 
membru de onoare al Academiei Roma ne, ştudent ş i 
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doctor „honoriş cauşae” al Univerşita t ii „Al. I. Cuza” din 
Iaş i, ceta t ean de onoare al Iaş ului î n anul 1992, 
fondatorul primei ş coli lingviştice din America de Sud ş i 
al S colii lingviştice de la Tu bingen, conşiderat pa rintele 
lingvişticii integrale, unul dintre cei mai important i 
lingviş ti ai şecolului XX; 

 

8 

- Ziua Internat ionala  a Alfabetiza rii 

- Ziua Petroliştului (Roma nia) 

 

- 115 ani de la moartea şcriitorului Iosif VULCAN (31 mar. 
1841, Holod, Bihor – 8 şep. 1907, Oradea), animator 
cultural, membru al Academiei Roma ne, fondatorul 
reviştei culturale Familia; eşte conşiderat a fi „naş ul 
literar” al poetului Mihai Emineşcu, pe care l-a debutat ş i 
ş i i-a romanizat numele, tranşforma ndu-l din Eminovici 
î n Emineşcu; 

- 10 ani de la moartea deşignerului britanic William Grant 
„Bill” MOGGRIDGE (25 iun. 1943, Londra – 8 şep. 2012, 
San Francişco), realizatorul primului laptop din lume, 
Grid Compaşş; 

 

9 

- Ziua Mondiala  a Frumuşet ii 

- Ziua Metalurgiştului (Roma nia) 

 

- 285 de ani de la naş terea fizicianului italian Luigi 
GALVANI (9 şept. 1737, Bologna – 4 dec. 1798, Bologna), 
biolog, medic ş i profeşor univerşitar italian, unul dintre 
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fondatorii electricita t ii ca ş tiint a ; 

- 110 ani de la naş terea şcriitorului Horia STAMATU (9 
şep. 1912, Va lenii de Munte, jud. Prahova – 13 iul. 1989, 
Freiburg , Germania), unul dintre fondatorii Inştitutului 
Roma n de cerceta ri de pe la nga  Sorbona, unde a conduş 
şect ia literara ; î ntre 1951 ş i 1961 ş-a ştabilit î n Spania, ca 
redactor la revişta Oriente Europeo; unele şurşe indica  
deceşul şa u î n 7/8 iulie; 

- 80 de ani de la naş terea şcriitoarei Maria PAVEL (9 şep. 
1942, com. S cheia, jud. Iaş i), iştoric literar ş i traduca -
toare, profeşor univ. dr. la Catedra de limba  ş i literatura  
franceza  a Faculta t ii de Litere, Univerşitatea „Al. I. Cuza” 
î n perioada 1967-2007; 

 

10 

- Sa rba toarea işlamica  Aşhura; şa rba toarea „Zilei a zecea” 

- Zilelor Muzeului T a ranului (10 – 20 şep.) 

 

- 150 de ani de la moartea lui Avram IANCU (1824, Vidra 
de Suş – 10 şep. 1872, Baia de Criş , Hunedoara), avocat 
tranşilva nean ş i revolut ionar paş optişt, conduca torul 
trupelor de mot i din munt ii Apuşeni î n timpul Revolut iei 
de la 1848; 

- 110 ani de la naş terea şcriitorului Vasile POSTEUCĂ (10 
şep. 1912, Sta neş tii de Joş – 21 nov. 1972, Chicago), a 
activat mai mult î n exil î n SUA; 

- 90 de ani de la moartea şcriitorului Alfred OSOIU (8 oct. 
1890, Galat i – 10 şep. 1932, Bucureş ti), poet, prozator ş i 
dramaturg; 
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11 

- 160 de ani de la naş terea şcriitorului american O’HENRY 
(William Sydney Porter, 11 şept. 1862, Greenşboro – 5 
iun. 1910, New York), premiat pentru prozele şale şcurte; 

- 125 de ani de la naş terea muzicienei Florica NIȚULESCU 
(11 şep. 1897, Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedint i – 
22 nov. 1988, Iaş i), pianişta , profeşoara  la Conşervatorul 
„George Eneşcu”; 

- 60 de ani de la naş terea iştoricului Cătălin TURLIUC (11 
şep. 1962, Simeria, jud. Hunedoara), cerceta tor ş tiint ific 
la Academia Roma na , Inştitutul de Iştorie „A.D. Xenopol” 
Iaş i, autor al volumelor: Modernizare și construcţie 
naţională în România. Rolul alogenilor (1832- 1918) 
î n col. cu D. Vitcu ş i D. Iva neşcu, Editura Junimea Iaş i, 
2002; Interwind Destinies. Modern Romania and Its 
Ethnic Groups, Editura Junimea, Iaş i, 2003; Organizarea 
României moderne. Statutul naţionalităţilor 1866-
1918. I. Identitate și comunicare socială, Editura 
Performantica, Iaş i, 2004; Organizarea României 
moderne. Statutul naţionalităţilor 1866-1918. II. 
Dilemele convieţuirii, Editura Junimea, Iaş i, 2004 ; 

 

12 

- 140 de ani de la naş terea şcriitorului Ion 
AGÂRBICEANU (12 şep. 1882, Cenade, Alba de Joş – 28 
mai 1963, Cluj), preot, ziarişt ş i prozator parlamentar, 
academician, prezent î n timpul primului ra zboi mondial 
î n Moldova ca preot militar î n corpul voluntarilor 
ardeleni (1917-1918), autor al volumelor: File din cartea 
naturii, Bucureş ti, 1959; Faraonii, Bucureş ti, 1961, 
Strigoiul, Bucureş ti, 1968; Din pragul marei treceri, 
Cluj, 1978; Faţa de lumină a creștinismului; Intâiul 
Drum; 
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- 135 de ani de la naş terea muzicianului George 
GEORGESCU (12 şep. 1887 Sulina – 1 şep. 1964, 
Bucureş ti), dirijor, academician, director al Orcheştrei 
Filarmonice din Bucureş ti; 

- 125 de ani de la moartea pictorului Theodor BUIUCLIU 
(9 mai 1837, Iaş i – 12 şep. 1897, Iaş i), junimişt, profeşor 
la S coala de Arte Frumoaşe din Iaş i, primul comentator 
plaştic din epoca Junimii; a executat, î n 1892, iluştrat iile 
la cartea lui Ion Creanga , Amintiri din copilărie; 

- 120 de ani de la naş terea fizicianului Aurel IONESCU (12 
şep. 1902, Iaş i – 26 oct. 1954, Cluj), profeşor la Catedra 
de chimie-fizica  de la Univerşita t ile din Bucureş ti, Cluj ş i 
Timiş oara; ş i-a dezvoltat activitatea ş tiint ifica  î n 
Spectroşcopie; 

- 85 de ani de la naş terea publiciştului Ionel MAFTEI (12 
şep. 1932, Da neş ti, jud. Vaşlui – 18 ian. 2015 Iaş i), autor 
şau coautor al volumelor: Personalităţi ale știinţei, 
culturii și artei românești, Personalităţi ieșene (vol. I – 
VIII), Trăitori sau trecători prin Târgu’ Ieșului (vol. I – 
III, 2005 – 2008), Personalităţi universitare celebre din 
Basarabia (2006), O istorie a culturii ieșene în date. 
1400–2000 (2006, 2008). Diştinş cu Premiul „Vaşile 
Conta” al Academiei Roma ne (1987) ş i Medalia Meritul 
Cultural pentru „Promovarea culturii” (2004); 

 

13 

- Ziua Pompierilor (Roma nia) 

 

- 430 de ani de la moartea filoşofului francez renaşcentişt 
Michel de MONTAIGNE (28 feb. 1533, Cha teau de 
Montaigne – 13 şept. 1592 – Saint-Michel-de-Montaigne); 

- 30 de ani de la decernarea „Leului de argint”, la Feştivalul 
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internat ional al filmului Moştra Internat ionala de la 
Venet ia, 13 şep. 1992, regizorului roma n Dan PIȚA, 
pentru filmul „Hotel de Lux”; 

 

14 

- Ziua Inginerului (Roma nia) 

 

- 135 de ani de la moartea compozitorului Gheorghe 
SCHELETTI (5 mai 1836, Iaş i – 14 şep. 1887, Iaş i), 
profeşor de pian la Conşervatorul de muzica  din Iaş i; a 
fondat, î n 1877, ş i conduş format ia muzicala  „Octetul 
roma n”; a publicat articole polemice ş i note la revişta 
Arta din Iaş i; 

- 135 de ani de la naş terea matematicianului Simion 
STOILOW (14 şep. 1887, Bucureş ti – 4 apr. 1961, 
Bucureş ti), fondatorul ş colii roma neş ti de analiza  
complexa , profeşor la Univerşitatea din Bucureş ti, 
membru al Academiei Roma ne, recunoşcut pe plan 
mondial drept unul dintre creatorii teoriei topologice a 
funct iilor analitice; 

- 135 de ani de la naş terea muzicianului George BREAZUL 
(14 şep. 1887, Ama ra ş tii de Joş, jud. Dolj – 3 aug. 1961), 
muzicolog, profeşor, etnomuzicolog ş i critic muzical; 

 

15 

- Ziua Internat ionala  a Democrat iei (ONU) 

 

- 85 de ani de la naş terea iştoricului literar ş i lingviştului 
Ion NUȚĂ (15 şep. 1937, Ba lt i, Başarabia); 

- 65 de ani de la inaugurarea, la 15 şep. 1957, a Casei de 
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Cultură a Tineretului și Studenţilor, care, din 1992 
poarta  numele de Caşa de Cultura  a Student ilor Iaş i. 

- 45 de ani de la moartea lingviştului Alexandru 
ZACORDONEȚ (13 mar. 1912, Subkovci, Ruşia – 15 şep. 
1977, Iaş i), profeşor la Catedra de limba ş i literatura ruşa  
din cadrul Faculta t ii de Litere ş i Filozofie a Univerşita t ii 
„Al.I. Cuza”; 

- 25 de ani de la adoptarea Declaraţiei Universale privind 
Democraţia, la 15 şep. 1997, de ca tre Uniunea 
Interparlamentara , document care reafirma  principiile 
fundamentale ale democrat iei ş i elementele definitorii ale 
unei guverna ri democratice; 

 

16 

- Ziua Europeana  de Prim Ajutor 

- Ziua Internat ionala  pentru Protect ia Stratului de Ozon 

 

- 65 de ani de la naş terea ca nta ret ei ş i profeşoarei de jazz 
Anca PARGHEL (16 şep.1957, Campulung Moldoveneşc – 
5 dec. 2008, Timiş oara), abşolventa  a Liceului de Muzica  
ş i a Conşervatorul din Iaş i, unde ş i-a dat licent a cu 
lucrarea Charlie Parker, un geniu al improvizaţiei; 

- 95 de ani de la naş terea actorului american Peter 
Michael FALK (16 şep. 1927, New York – 23 iun. 2011, 
Beverly Hillş), popular î n şpecial datorita  rolului de 
detectiv din şerialul Columbo; 

- 45 de ani de la moartea ca nta ret ei de opera  Maria CALLAS 
(Cecilia Sophia Anna Maria Kalogeropouloş, 2 dec. 1923, 
Manhattan, New York, Statele Unite – 16 şep. 1977, Pariş, 
Frant a), şoprana , conşiderata  de unii drept cea mai mare 
ca nta reat a  de muzica  de opera  din a doua juma tate a 
şecolului al XX-lea, denumita  „La Divina” şau „Regina; 
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- 25 de ani de la moartea şcriitorului Alecu POPOVICI (17 
mar. 1927, Iaş i – 16 şep. 1997, Bucureş ti), om de teatru, 
ziarişt ş i profeşor, director al Teatrului Ion Creanga ; 

 

17 

- Ziua Mondiala  pentru Sigurant a Pacientului 

 

- 205 ani de la naş terea iştoricului, publiciştului Gheorghe 
HURMUZACHI (17 şep. 1817, Cerna ut i – 13 mai 1882), 
preş edinte al Foii Soţietăţii pentru cultură şi literatură 
română în Bucovina (1865-1882), init iatorul ş i 
promotorul Petit iunii adreşate î mpa ratului Auştriei la 
1848; 

- 5 ani de la moartea actrit ei Olga TUDORACHE (11 oct. 
1929, Oituz, jud. Baca u – 17 oct. 2017, Bucureş ti); a jucat 
la Teatrul Mic, Teatrul Nottara ş i la Teatrul Nat ional din 
Bucureş ti, şupranumita  de critica  „doamna teatrului 
roma neşc”; 

 

18 

- Ziua Mondiala  a Geologilor 

 

- 60 de ani de la moartea criticului ş i colect ionarului de 
arta  Krikor H. ZAMBACCIAN (6 feb. 1889, Conştant a – 
18 şep. 1962, Bucureş ti), membru al Academiei Roma ne, 
autorul monografiilor dedicate lui Nicolae Grigoreşcu, 
Gheorghe Petraş cu, Nicolae Tonitza, precum ş i volumele 
de eşeuri Pagini de artă, Însemnările unui amator de 
artă, membru al Academiei Roma ne, a la şat colect ia şa de 
tablouri actualului muzeu Krikor H. Zambaccian din 
Bucureş ti; 



172 

- 10 ani de la moartea şcriitorului Romulus VULPESCU (5 
apr. 1933, Oradea – 18 şep. 2012, Bucureş ti), poet, 
şcriitor, traduca tor, editor, publicişt ş i politician; 

 

19 

- Ziua Artileriei ş i Rachetelor Antiaeriene din Roma nia 

 

- 345 de ani de la aparit ia, la Iaş i, la 19 şep. 1677, a 
Cronicei Țărilor Moldovei și a Munteniei, de Miron 
COSTIN, apreciata  pentru viziunea umanişta  aşupra 
teritoriului ş i iştoriei nat ionale ş i pentru ampla 
demonştrare a latinita t ii limbii ş i poporului roma n; 

- 30 de ani de la moartea şcriitoarei Cella SERGHI (22 oct. 
1907, Conştant a – 19 şep. 1992, Bucureş ti), publicişta  ş i 
traduca toare, una dintre cele mai importante prozatoare 
roma ne ale literaturii interbelice; 

 

20 

- 30 de ani de la moartea artiştului liric Constantin 
CEPRAGA (13 nov. 1950, Roman, jud. Neamt  – 20 şep. 
1992, Iaş i); 

- 20 de ani de la moartea eşteticianului Victor Ernest 
MAȘEK (13 ian. 1937, Bucureş ti – 20 şep. 2002, 
Bucureş ti), traduca tor ş i critic de teatru, redactor la 
Editura S tiint ifica  ş i Enclopedica , directorul Teatrului 
„Nottara"; 
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21 

- Ziua Internat ionala  a Pa cii (O.N.U.) 

- Ziua Mondiala  pentru Combaterea Maladiei Alzheimer 

 

- 190 de ani de la moartea şcriitorului şcot ian Sir Walter 
SCOTT (15 aug. 1771, Edinburgh – 21 şep. 1832, 
Abbotşford), popular î n Europa î nca  din timpul viet ii şale, 
pentru romanele şale iştorice; 

- 155 de ani de la naş terea geologului Romulus SEVASTOS 
(21 şept. 1867, Coştineş ti, jud. Botoş ani – 11 nov. 1926, 
Iaş i), profeşor la Catedra de Geologie de la Univerşitatea 
„Al. I. Cuza” (1891-1904) ş i la Liceul Militar (1904-1926), 
cu ştudii practice privind alimentarea cu apa  a Iaş ului; 

- 30 de ani de la moartea dramaturgului Ion 
BĂIEȘU (pşeudonimul literar al lui Ion Mihalache, 2 
ian. 1933, Aldeni, jud. Buza u – 21 şep. 1992, Bucureş ti); 

- 5 ani de la moartea medicului Carmen VULPOI (22 nov. 
1956, Iaş i – 21 şep. 2017, Iaş i), prof. univ. dr. ş i prorector 
al UMF „Gr.T. Popa” Iaş i, vicepreş edinte al Societa t ii 
Roma ne de Endocrinologie; 

 

22 

- Ziua fa ra  Maş ini 

 

- 230 de ani de la votul Convent iei Nat ionale a Frant ei de 
abolire a monarhiei ş i proclamarea primei Republici, 22 
şep. 1792: 

- 85 de ani de la naş terea matematicianul Nicolae 
Popescu (22 şep. 1937, Comanda, Mehedint i – 29 iul. 
2010, Bucureş ti), creatorul ş colii roma neş ti de algebra  
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moderna  ş i teoria numerelor; membru al Academiei; 

- 65 de ani de la naş terea teologului Nicolae DASCĂLU (22 
şept. 1857, Bogda neş ti, jud. Baca u), profeşor la Facultatea 
de teologie ortodoxa  de la Univerşitatea „Al. I. Cuza”, 
preot, eşeişt ş i traduca tor; 

 

23 

- Ziua Mondiala  a Cura t eniei 

 

- 120 de ani de la naş terea liderului comunişt Ion 
Gheorghe MAURER (23 şep. 1902, Bucureş ti – 8 feb. 
2000, Bucureş ti), prim-miniştru î n perioada 1961-1974 
ş i preş edinte al Prezidiului Marii Aduna ri Nat ionale î n 
perioada 11 ian. 1958 – 21 mar. 1961; 

- 55 de ani de la moartea iştoricului Valerian POPOVICI 
(29 nov. 1908, Iveş ti, jud. Vaşlui – 23 şep. 1967, Iaş i); 

- 30 de ani de la moartea naturaliştului Paul BORCEA (10 
iul. 1919, Piatra Neamt  – 23 şep. 1992, Iaş i); director al 
Stat iunii Zoologice Marine; cerceta rile şale au abordat 
numeroaşe aşpecte ale biologiei, fenologiei, 
zoogeografiei, ştudii de fiziologie a inşectelor ş i ştudii de 
şiştematica ; 

- 25 de ani de la moartea folcloriştului Pavel Delion (20 
iul. 1915, Ra da ut i, jud. Suceava – 23 şep. 1997, Iaş i), 
conferent iar univerşitar la Academia de Muzica  din Iaş i, 
neoboşit cerceta tor al tezaurului nat ional de ca ntece ş i 
jocuri; a realizat mai multe culegeri de folclor muzical; 

 

 

 



175 

24 

- Ziua Woerner – Ziua Parteneriatului pentru Pace 

 

- 195 de ani de la naş terea juriştului Scarlat PASTIA (24 
şep. 1827, Nicoreş ti, jud. Galat i – 11 dec. 1900, Iaş i), 
primar al Iaş ului ş i filantrop; a donat proprietatea şa din 
dealul Ta ta raş ilor pentru primul cimitir comunitar 
Eternitatea, deşchiş la 1 şep. 1876; 

- 55 de ani de la moartea şcriitorului Mihai SEVASTOS (8 
aug. 1892, Botoş ani – 24 şep. 1967, Bucureş ti); ş-a 
afirmat î n cadrul reviştei Viaţa Românească din Iaş i, 
autorul volumului Amintiri de la Viaţa Românească 
(1956); 

 

25 

- 125 de ani de la naş terea şcriitorului american William 
Cuthbert FAULKNER (25 şep. 1897 – 6 iul. 1962), laureat 
al Premiului Nobel pentru Literatura  î n anul 1949; 

- 80 de ani de la naş terea actorului Valentin IONESCU ( 25 
şep. 1932, Ploieş ti – 22 mar. 1999, Iaş i); 

 

26 

- Ziua Mondiala  a Munt ilor Curat i 

 

- 115 ani de la naş terea poetului ş i eşeiştului Dan Botta 
(26 şept. 1907, Adjud – 13 ian. 1958, Bucureş ti); 

- 90 de ani de la naş terea criticului de teatru ş i film, 
dramaturg ş i eşeişt Ștefan OPREA (26 şep. 1932, com. 
Coarnele Caprei, jud. Iaş i – 9 aug. 2018, Iaş i), autor al 
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volumelor: Balansoar pentru maimuţe (1972); 
Diorame cinematografice (1983); Chipuri și măști 
(1996); Viaţa și dragostea într-o vilă stil (2001); 

 

27 

- Ziua Mondiala  a Turişmului 

 

- 200 de ani de la deşcifrarea hieroglifelor Egiptului antic, 
de ca tre şavantul francez Jean-François CHAMPOLLION, 
cu ajutorul inşcript iei de pe „piatra de la Roşetta”; 

- 105 ani de la moartea pictorului fracez Edgar DEGAS (19 
iul. 1834, Pariş – 27 şep. 1917, Pariş), grafician ş i 
şculptor, unul dintre î ntemeietorii impreşionişmului; 

- 70 de ani de la naş terea cerceta torului ş i exploratorului 
artic Teodor Gheorghe NEGOIȚĂ (27 şep. 1947, Saşcut –
23 mar. 2011, Braş ov), primul roma n care a atinş Polul 
Nord (1995). I n anul 2006 a puş bazele primei ş i şingurei 
ştat ii de cerceta ri polare roma neş ti î n Antarctica, Law-
Racovit a ; 

- 70 de ani de la naş terea coşmonautului Dumitru 
PRUNARIU (27 şep. 1952, Braş ov), inginer aeronautic, 
primul roma n care a efectuat un zbor î n şpat iul coşmic, î n 
perioada 14-22 mai 1981, la bordul navei coşmice 
şovietice „Soiuz-40”, membru de onoare al Academiei; 

 

28 

- Ziua Dreptului de a S ti 

- Ziua Internat ionala  a animat iei  
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- 140 de ani de la naş terea iştoricului Vasile PÂRVAN (28 
şep. 1882, Huruieş ti, jud. Baca u – 26 iun. 1927, 
Bucureş ti), î ntemeietor al arheologiei roma neş ti, filoşof al 
culturii; 

- 35 de ani de la moartea agronomului Mihai PEIU (26 oct. 
1914, Pocrova Noua -Işmail – 28 şep. 1987, Iaş i); 

- 10 ani de la moartea şcriitorului George ALEXANDRU ( 6 
apr. 1930, Bucureş ti – 28 şep. 2012, Bucureş ti), filoşof, 
critic ş i iştoric literar;  

 

29 

- Ziua Mondiala  a Inimii 

 

- 575 de ani de la naş terea romancierului, poetului ş i 
dramaturgului şpaniol Miguel de CERVANTES Saavedra 
(29 şep. 1547, Alcala  de Henareş – 22 apr. 1616, Madrid), 
conşiderat şimbolul literaturii şpaniole prin romanul El 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha; 

 

30 

- Ziua Antreprenorului (Roma nia) 

 

- 140 de ani de la naş terea geografului Constantin I. 
BRĂTESCU (30 şep.1882, Mineri jud. Tulcea – 23 oct. 
1945, Bucureş ti), academician; a şuşt inut concept ia 
geografiei regionale complexe, şupranumit „geograful 
Dobrogei”; 

- 30 de ani de la moartea artiştului liric Constantin 
CEPRAGA ( 13 nov. 1950, Roman, jud. Neamt  – 20 şep. 
1992, Iaş i), tenor cu o cariera  de şucceş pe şcena Operei 
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Roma ne din Iaş i, Split (Iugoşlavia) ş i Cluj; 

- 15 ani de la moartea baritonului David OHANESIAN (6 
ian. 1927 Cluj – 30 şep. 2007, Bucureş ti); 

- 10 ani de la moartea şcriitorului Ilie 
DANILOV (pşeudonimul literar Leo Divinial, 2 aug. 1946, 
Sulina, jud. Tulcea – 30 şep. 2012, Iaş i), lingvişt, prozator, 
dramaturg, ziarişt, membru al Uniunii Scriitorilor din 
Roma nia, profeşor la Univerşitatea „Al. I. Cuza” din Iaş i; 
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OCTOMBRIE 

1 

- Ziua Internat ionala  a Muzicii (UNESCO) 

- Ziua Internat ionala  a Perşoanelor Va rştnice 

- Ziua Internat ionala  a cafelei 

- Ziua nat ionala  a Republicii CHINEZE 

 

- 130 de ani de la moartea şcriitorului Gheorghe SION (18 
mai 1822, Mamornit a-Bucovina – 1 oct. 1892, Bucureş ti), 
academician; perioada petrecuta  la Iaş i a foşt cea mai 
fecunda , a fa cut traduceri din greceş te ş i frant uzeş te, a 
fondat, î n 1860, Revista Carpaţilor; 

- 75 de ani de la naş terea folcloriştei Maria MURĂRESCU 
(cunoşcuta  ca Ma rioara Mura reşcu, 1 oct. 1947, Bucureş ti 
– 30 ian. 2014, Bucureş ti), realizatoare conşacrata  de 
programe folclorice, fiind cunoşcuta  î n şpecial pentru 
emişiunea TV Tezaur folcloric; 

- 25 de ani de la prima edit ie a Simpozionului Naţional 
„Carte. Cultură. Cunoaștere”, organizat de Biblioteca 
Judet eana  „Gh. Aşachi” Iaş i; 

 

2 

- Ziua Internat ionala  a Non-Violent ei (ONU) 

 

- 505 ani de la î nceputul reformei proteştante, î n 
octombrie 1517, de preotul catolic Martin Luther, care a 
afiş at „95 de teze despre practica indulgenţelor” pe uş a 
bişericii Caştelului din Wittenberg; 
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- 125 de ani de la naş terea actorului Mihail Miluţă 
GHEORGHIU (2 oct. 1897, Iaş i – 10 dec. 1971, Bucureş ti), 
recunoşcut, mai aleş, prin rolurile î n traveşti din 
comediile lui Vaşile Alecşandri (Coana Chiriţa, Muza de 
la Burdujeni), î nmorma ntat î n Cimitirul Eternitatea din 
Iaş i; 

- 20 de ani de la moartea compozitorului Tiberiu OLAH (2 
ian. 1928, Arpa ş el, Mureş  – 2 oct. 2002, Ta rgu Mureş ), 
profeşor ş i muzicolog; 

 

3 

- Ziua Mondiala  a Habitatului (prima zi de luni a lunii 
octombrie) 

- Ziua Mondiala  a Arhitecturii (prima zi de luni a lunii 
octombrie) 

- Ziua Mondiala  a Merşului pe Joş 

- Ziua Pneumologiei Roma neş ti 

- Ziua Nat ionala  a Unita t ii Germaniei  

 

- 155 de ani de la naş terea pictorului francez 
poştimpreşionişt Pierre BONNARD (3 oct. 1867, 
Fontenay-aux-Roşeş – 23 ian. 1947, Le Cannet), iluştrator 
de carte ş i litograf; 

- 125 de ani de la naş terea şcriitorului francez Louis 
ARAGON (3 oct. 1897, Pariş – 24 dec. 1982, Pariş), poet ş i 
romancier francez, unul dintre î ntemeietorii 
şuprarealişmului, autor al volumelor: Foc de bucurie, 
Mișcarea perpetuă, Ochii Elsei; 

- 100 de ani de la naş terea şculptorului Vladimir FLOREA 
(3 oct. 1922, Corlata, jud. Suceava – 30 mar. 1984, Iaş i), 
ştudii la Academia de Arte Frumoaşe din Iaş i, profeşor 
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Ion Irimeşcu, membru al Uniunii Artiş tilor Plaştici din 
Roma nia, profeşor la Univerşitatea de Arte „George 
Eneşcu” din Iaş i, dintre lucra rile şale, deştinate a fi 
monumente publice, î n Iaş i şunt: Horia, Cloş ca ş i Criş an, 
Vaşile Alecşandri, N.N. Tonitza ; 

- 95 de ani de la naş terea matematicianului ş i 
academicianului Radu MIRON (3 oct. 1927, Coda eş ti, jud. 
Vaşlui ), prof. univ. dr. la Univerşitatea „Al.I.Cuza” din Iaş i, 
cerceta tor la Inştitutul de Matematica  din Filiala Iaş i a 
Academiei Roma ne; 

 

4 

- Ziua Internat ionala  a Animalelor 

- Ziua limbii cehe (Roma nia) 

- Ziua Mondiala  a Locuirii (World Habitat Day, ONU, prima 
zi de luni a lunii octombrie) 

 

- 100 de ani de la naş terea actorului Gheorghe IONESCU-
GION (4 oct. 1922, Iaş i – 3 oct. 1980, Bucureş ti); 

- 85 de ani de la naş terea poetului Ioanid ROMANESCU (4 
oct. 1937, com. Voineş ti, jud. Iaş i – 20 mar. 1996, Iaş i), 
autor al volumelor: Singurătatea în doi (1966); Aberaţii 
cromatice (1969); Nordul obiectelor (1979); Demonul 
(1982); Cele mai frumoase poezii (1985); Paradisul 
(1996); Lovitura de maestru (1997), ş .a. Traduceri: 
Odele Mării Egee. Poeţi greci contemporani (colab., 
1990); 

- 80 de ani de la naş terea şcriitorului Dumitru IGNAT (4 
oct. 1922, Botoş ani), membru al Uniunii Scriitorilor din 
Roma nia filiala Iaş i, autor al volumelor: Pe această 
liniște, poezie, Editura Junimea, 1978; Phoenix 1 km, 
proza  fantaştica , Editura Junimea, 1982; Prag, poezie, 
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Editura Junimea, 1988; Calvarul deţinuţilor anti-
comuniști botoșăneni. Mărturia supravieţuitorilor; 

- 60 de ani de la naş terea filoşofului Anton ADĂMUȚ (4 
oct. 1962, com. Butea, jud. Iaş i), profeşor ş i prodecan al 
Faculta tii de Filoşofie ş i S tiinte Social-Politice, 
Univerşitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, membru al Uniunii 
Scriitorilor din Roma nia filiala Iaş i, autor al volumelor: 
Filosofia substanţei (1997); Schiţă pentru o istorie 
subiectivă a filosofiei (1999); Filosofia Sfântului 
Augustin (2001); Seducţia ca spaţiu al cenzurii (2004), 
ştudii ş i eşeuri î n revişte de şpecialitate ş i de cultura ; 

- 55 de ani de la naş terea şcriitorului Costel IFTINCHI (4 
oct. 1967, Iaş i), poet, prozator ş i pictor, autor ş i coautor al 
volumelor: Forme din suflet, Aventuri în Insula naivilor, 
Povestiri din spatele simezelor; 

- 40 de ani de la naş terea şcriitoarei Ioana PETCU (4 oct. 
1982, Iaş i), prozatoare ş i critic de teatru, autoarea 
volumelor: Ia-ţi pălăria sau umbrela cu tine. Așteptăm 
să plouă, Semne ale teatralităţii în romanul medieval 
și postmodern; 

- 15 ani de la moartea juriştului Antonie IORGOVAN (9 
aug. 1948, com. Sichevit a, jud. Caraş -Severin – 4 oct. 
2007, Viena), jurişt, profeşor univerşitar; a foşt numit 
„Pa rintele Conştitut iei” î ndeplinind funct ia de Preş edinte 
a Aduna rii Conştituante; 

 

5 

- Ziua Mondiala  a Educat iei (UNESCO) 

- Ziua Mondiala  a Profeşorilor 
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- 165 de ani de la naş terea şcriitoarei Smaranda 
GHEORGHIU (5 oct. 1857, Ta rgoviş te – 26 ian. 1944, 
Bucureş ti); 

- 120 de ani de la naş terea şcriitorului Zaharia STANCU (5 
oct. 1902, Salcia, jud. Teleorman – 5 dec. 1974, 
Bucureş ti), director de teatru, academician, laureat al 
Premiului Herder, autor al unor romane precum: Desculţ, 
Pădurea nebună; 

- 35 de ani de la moartea inginerului conştructor ş i 
inventator Virgil FOCȘA (26 iul. 1923, Huş i, jud. Vaşlui – 
5 oct. 1987, Iaş i), profeşor ş i cerceta tor î n domeniul 
conştruct iilor civile ş i induştriale la Facultatea de 
Conştruct ii a Inştitutului Politehnic „Gh. Aşachi” din Iaş i, 
î n perioada 1947-1987; 

 

6 

- 120 de ani de la naş terea şcriitorului Petre ȚUȚEA (6 
oct. 1902, Bucureş ti – 3 dec. 1991, Bucureş ti), eşeişt, 
filoşof ş i economişt; 

- 115 ani de la naş terea şcriitorului Teodor SCARLAT (6 
oct. 1907, Ilfov – 18 dec. 1977, Bucureş ti), poet, prozator 
ş i traduca tor; 

- 95 de ani de la premiera primului film şonor de lung 
metraj cu şecvent e de dialog şincronizate din iştoria 
cinematografiei, The Jazz Singer (Cântăreţul de jazz), 6 
oct. 1927, New York; 

- 55 de ani de la naş terea şcriitorului Sebastian 
DRĂGULĂNESCU (6 oct. 1967, Fa lticeni, jud. Suceava), 
cerceta tor la Departamentul de iştorie literara  al 
Inştitutului de lingviştica  „A. Philippide”; 
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7 

- Ziua Mondiala  a Za mbetului (prima zi de vineri a lunii 
octombrie) 

- Ziua Internat ionala  a Muncii Decente  

 

- 165 de ani de la citirea de ca tre Mihail Kogălniceanu, la 
7 oct. 1857, î n cadrul Aduna rii ad–hoc a Moldovei, a 
Proiectului de rezolut ie care cuprindea „Dorinţele 
fundamentale ale românilor moldoveni”, ara ta nd ca  
„dorint a cea mai mare” eşte Unirea Principatelor î ntr-un 
şingur ştat;  

- 30 de ani de la moartea chimiştei Elena BUDEANU ( 20 
mai 1916, Chiş ina u – 7 oct. 1992, Iaş i), profeşor la 
Facultatea de S tiint e a Univerşita t ii „Al. I. Cuza”, la 
dişciplina Chimie organica ; 

 

8 

- Ziua Europeana  a Cinematografului de Arta  

 

- 165 de ani de la citirea de ca tre Constantin A. 
Kretzulescu, la 8 oct. 1857, î n cadrul Aduna rii ad–hoc a 
Valahiei a Proiectul de rezolut ie care cuprindea 
„Dorinţele fundamentale ale românilor din Valahia”, 
ara ta nd ca  „dorint a cea mai mare” eşte Unirea 
Principatelor î ntr-un şingur ştat; 

- 70 de ani de la naş terea filologului Dan JUMARĂ (Grigore 
Dan, 8 oct. 1952, Baca u), muzeograf, director al Muzeului 
Literaturii Roma ne Iaş i, membru al Uniunii Scriitorilor 
din Roma nia filiala Iaş i, autor al volumelor: Societăţi 
culturale academice românești din Bucovina în 
perioada interbelică, Biblioteci, gazete, manuscrise în 
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fonduri documentare ieșene, Gândiri în aplicaţie; 

- 10 ani de la moartea şcriitorului Aureliu BUSUIOC (26 
oct. 1928, Codreanca, jud. Orhei – 8 oct. 2012, Chiş ina u), 
poet, prozator, dramaturg din Republica Moldova; 

 

9 

- Ziua Comemora rii Holocauştului î n Roma nia 

- Ziua Mondiala  a Poş tei 

 

- 80 de ani de la primul concert al Filarmonicii Moldova 
din Iaş i, la 9 oct. 1942, ava ndu-l ca dirijor pe George 
ENESCU; 

- 55 de ani de la naş terea şcriitoarei Dana BĂDULESCU (9 
oct. 1967, Iaş i), prozatoare, critic literat ş i traduca toare, 
autoarea volumelor: Pe aripile basmului… Trei povești 
în trei limbi, , Ballades Solitaires/ Loner’s Ballad; 

- 55 de ani de la moartea şcriitorului francez André 
MAUROIS (E mile Salomon Wilhelm Herzog, 26 
iul. 1885, Elbeuf – 9 oct. 1967, Neuilly-şur-Seine), eşeişt, 
cunoşcut ş i datorita  biografiilor fa cute unor perşonalitat i 
ca: Honore  de Balzac, Percy Byşşhe Shelley, Fre de ric 
Chopin; 

 

10 

- Ziua Mondiala  ş i Europeana  î mpotriva Pedepşei cu 
Moartea 

- Ziua Mondiala  a Sa na ta t ii Mintale 

- Ziua Nat ionala  a Produşelor Agroalimentare Roma neş ti 
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- 165 de ani de la î nceperea conştruct iei cla dirii 
Univerşita t ii din Bucureş ti dupa  planurile arhitectului 
Alexandru Ora şcu; 

- 150 de ani de la excluderea lui Ion Creangă din cler;  

- 85 de ani de la naş terea şcriitorului Leon AGU (10 oct. 
1937, Buruieneş ti, jud. Neamt ), poet ş i eşeişt, autor al 
volumelor: Prin culori, miresme, sonete, Zidirea de 
raze, Jocuri în marele joc; 

 

11 

- Ziua Mondiala  de Lupta  I mpotriva Durerii 

- Ziua S colii Ardelene (Roma nia) 

 

- 115 ani de la naş terea botaniştului Mihai RĂVĂRUȚ (11 
oct. 1907, Gruma zeş ti, jud. Neamt  – 19 ian. 1981, Iaş i), 
profeşor emerit al Inştitutului agronomic „Ion Ioneşcu de 
la Brad” din Iaş i; a contribuit la crearea ş i dezvoltarea 
ş colii geo-botanice ş i floriştice din Iaş i; 

- 60 de ani de la moartea geografului ş i publiciştului 
Gheorghe M. RAȘCU (11 apr. 1888, Iaş i – 11 oct. 1962, 
Iaş i), autor de manuale didactice; 

 

12 

- Ziua Nat ionala  a Regatului Spaniei 

- Ziua Hişpanita t ii 

- Ziua Municipiului Oradea 

- Ziua Internat ionala  pentru Reducerea Dezaştrelor 



187 

Naturale (a doua zi de miercuri a lunii octombrie) 

 

- 530 de ani de la descoperirea Americii de către 
navigatorul genovez Cristofor Columb, la 12 oct. 1492; 

- 530 de ani de la moartea pictorului italian Piero della 
Francesca (1420, Borgo San Sepolcro – 12 oct. 1492, San 
Sepolcro), conşiderat init iatorul curentului artiştic 
renaşcentişt î n pictura ; 

- 75 de ani de la naş terea arhiepişcopului ortodox de Sibiu 
ş i mitropolit al Ardealului I .P.S. Laurenţiu STREZA 
(numele de mirean Liviu Streza, 12 oct. 1947, Sa mba ta de 
Suş, jud. Fa ga raş ), profeşor univerşitar şpecialişt î n 
liturgica ; 

- 70 de ani de la naş terea şcriitoarei Dana BARAN (12 oct. 
1952, Iaş i), medic ş i eşeişta , autoarea volumelor: 
Dimensiunea cronobiologică în medicină, Viaţa în 
templul timpului. De la mitul astral la cronobiologie, O 
Istorie Medicală a Cunoașterii; 

 

13 

- Ziua Internat ionala  pentru Reducerea Dezaştrelor 
Naturale 

- 120 de ani de la naş terea filozofului Ștefan 
ODOBLEJA (13 oct. 1902, Valea Izvorului, Mehedint i – 4 
şep. 1978, Bucureş ti), precurşor mondial al ciberneticii 
generalizate pe care el î nşuş i a denumit-o „pşihologia 
conşonantişta ”, aleş membru poşt-mortem al Academiei 
Roma ne, î n 1990; 

- 55 de ani de la deşfa ş urarea, la Bucureş ti, a primului 
colocviu internat ional conşacrat operei lui Conştantin 
Bra ncuş i (13-15 oct. 1967); 
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14 

- (†) Ziua Sf.-tei PARASCHIVA, Sa rba toarea municipiului 
Iaş i 

- Ziua Mondiala  a Standardiza rii 

 

- 245 de ani de la naş terea şcriitorului Costache CONACHI 
(14 oct. 1777, T iga neş ti, jud. Galat i – 1849, T iga neş ti), 
unul dintre primii poet i roma ni; 

- 50 de ani de la inaugurarea Spitalului Clinic de 
Neurochirurgie, la 14 octombrie 1972, „Spitalul Sfa nta 
Treime”; 

 

15 

- Ziua Internat ionala  a Neva za torilor (Ziua baştonului alb) 

- Ziua Mondiala  a Femeilor din Mediul Rural 

 

- 125 de ani de la naş terea inginerului mecanic Ioan N. 
DIMITRIU (15 oct. 1897, Sca nteia, jud. Iaş i – 25 oct. 
1975, Bucureş ti), inventator î n domeniul aviat iei, 
automobilelor, radiotehnicii ş i televiziunii; î n 1915 a 
brevetat un aeromodel cu aripi batante, î n 1922, î n 
Frant a, a brevetat aparatul de direct ie deştinat î nva t a rii 
conducerii automobilelor, adica  dubla comanda ; a realizat 
primul receptor radio cu baterii (1925); 

- 100 de ani de la î ncoronarea, la Alba Iulia, a lui Ferdinand 
Victor Adalbert Meinrad de Hohenzollern-Sigmaringen ca 
rege al tuturor roma nilor – Ferdinand I; 

- 95 de ani de la naş terea actorului englez Sir Roger 
George MOORE (14 oct. 1927, Londra – 24 mai 2017, 
Cranş-Montana), cunoşcut ca interpret al perşonajului 
Jameş Bond, Ambaşador UNICEF; 
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16 

- Ziua Mondiala  a Alimentat iei 

- Ziua Mondiala  a Dict ionarului 

 

- 125 de ani de la naş terea fizicianului Alexandru PROCA 
(16 oct. 1897, Bucureş ti – 13 dec. 1955, Pariş), autorul 
teoriei mezonice a fort elor nucleare ş i ecuat iile ce î i 
poarta  numele, ecuat iile Proca; 

- 60 de ani de la moartea şociologului ş i poetului 
Alexandru CLAUDIAN (8 apr. 1898, Cernavoda , jud. 
Conştant a – 16 oct. 1962, Iaş i), profeşor la Facultatea de 
Litere ş i Filoşofie ş i la Catedra de Pşihologia copilului de 
la Facultatea de Medicina  din Iaş i; 

 

17 

- Ziua Internat ionala  pentru Eradicarea Sa ra ciei 

- Ziua Patrimoniului Cultural Imaterial (Roma nia) 

 

- 125 de ani de la naş terea şcriitoarei Ștefana VELISAR-
TEODOREANU (17 oct. 1897, Saint Moritz, Elvet ia – 31 
mai 1995, Bucureş ti), şot ia lui Ionel Teodoreanu, 
autoarea unor romane ş i memorii; 

 

18 

- Ziua Europeana  de Lupta  I mpotriva Traficului de 
Perşoane 
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- 220 de ani de la naş terea juriştului, iştoricului ş i 
publiciştului Damaschin BOJINCA (18 oct.1802 – 17 aug. 
1869, Dumbra veni, jud. Suceava), profeşor ş i rector al 
Seminarului Veniamin Costachi (1834-1841) din Iaş i ş i la 
Academia Miha ileana  (1841-1847); 

 

19 

- 175 de ani de la naş terea omului de cultura  ş i politician 
roma n tranşilva nean Daniil Popovici BARCIANU (19 oct. 
1847, Ra ş inari – 16 feb.1903, Sibiu), membru î n 
conducerea Partidului Nat ional Roma n din Tranşilvania ş i 
unul dintre init iatorii Memorandului din 1892, profeşor 
la Inştitutul Teologic î n 1876 ş i Director al S colii Civile de 
Fete, î nfiint ata  de ASTRA; 

- 125 de ani de la naş terea lingviştului ş i filologului 
Jacques BYCK (19 oct. 1897, Bucureş ti – 10 oct. 1964, 
Bucureş ti); 

 

20 

- Ziua Mondiala  a Statişticii 

- Ziua Internat ionala  de Lupta  î mpotriva Oşteoporozei 

- Ziua Internat ionala  a Vederii ( O.M.S., a doua zi de joi a 
lunii octombrie) 

 

- 195 de ani de la naş terea poetului romantic Ion CATINA 
(20 oct. 1827, Bucureş ti – 29 iulie 1851, Bucureş ti), 
jurnalişt, participant la Revolut ia de la 1848 din T ara 
Roma neaşca ; a debutat î n Curierul Românesc î n 1846, cu 
volum Poezii, urmat î n 1847 de pieşa Zoe; 
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- 150 de ani de la naş terea filologului Pericle PAPAHAGI 
(20 oct. 1872, Avdela, Grecia – 20 ian. 1943, Siliştra, 
Bulgaria), lingvişt ş i folclorişt roma n de origine 
macedoroma na , un neoboşit culega tor de folclor ş i 
cerceta tor î n domeniul aroma nei, editor al celor mai 
vechi texte aroma neş ti; 

 

21 

- 925 de ani de la î nceputul primei cruciade, 20 oct. 1097, 
cruciat ii conduş i de Boemund de Taranto î ncep aşediul 
ceta t ii Antiohia, pe care o vor cuceri abia î n vara anului 
1098; 

- 250 de ani de la naş terea poetului englez Samuel Taylor 
COLERIDGE (21 oct. 1772, Ottery St Mary – 25 iul. 1834, 
Londra), critic literar ş i filozof; a puş bazele, ala turi de 
prietenul şa u William Wordşworth, miş ca rii romantice î n 
Anglia, cunoşcut î n primul ra nd pentru poemele şale The 
Rime of the Ancient Mariner ş i Kubla Khan; 

 

22 

- 190 de ani de la naş terea medicului Nicolae NEGURĂ (22 
oct. 1832, Huş i, jud. Vaşlui – 7 şept. 1884, Bucureş ti), 
init iatorul ş i fondatorul S colii de chirurgie din Iaş i 
(1859), prima ş coala  medicala  cu caracter univerşitar 
apa ruta  î n t ara noaştra , cu predare î n limba roma na , 
precurşoare directa  a Faculta t ii de Medicina  din Iaş i. 

- 140 de ani de la moartea pictorului Ion ANDREESCU (15 
feb. 1850, Bucureş ti – 22 oct. 1882, Bucureş ti); 

- 130 de ani de la naş terea geologului Ion ATANASIU (25 
oct. 1892, Iaş i – 14 apr. 1949, Bucureş ti), membru al 
Academiei Roma ne ş i al Academiei de S tiint e din 
Roma nia, profeşor la Univerşitatea din Iaş i (1935-1940); 
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- 115 ani de la naş terea şcriitoarei Cella SERGHI (22 oct. 
1907, Conştant a – 19 şep. 1992, Bucureş ti), publicişta  ş i 
traduca toare, una dintre cele mai importante prozatoare 
ale literaturii roma ne interbelice; 

 

23 

- 205 ani de la naş terea lexicografului ş i editorului francez 
Pierre LAROUSSE (23 oct. 1817, Toucy – 3 ian. 1875, 
Pariş); 

- 65 de ani de la moartea şcriitorului Mihai CODREANU 
(25 iul. 1876, Iaş i – 23 oct. 1957, Iaş i), maeştrul şonetului 
roma neşc, membru al Academiei Roma ne, cu o intenşa  
activitate literara  î n paginile reviştelor ieş ene Viaţa 
românească, Însemnări ieşene, Lumea, Însemnări literare, 
profeşor ş i rector al Conşervatorului de muzica  ş i arta  
dramatica  din Iaş i ş i director al Teatrului Nat ional „V. 
Alecşandri”, autor al unor volume precum: Statui, 
Diafane , Din când în când, Cântecul deșertăciunii; 

- 15 ani de la moartea şcriitorului Horia ARAMĂ (4 nov. 
1930, Iaş i – 23 oct. 2007), autorul volumele pentru copii: 
Fumul, ploaia și-un ţânţar și-o pereche de ochelari, 
Păsări călătoare, De la om la om, ş i ş tiint ifico fantaştice: 
Scări la stele, Omul care are timp, Nașterea păsării 
săgeată, Lumile stau de vorbă; 

 

24 

- Ziua O.N.U. 

- Ziua Internat ionala  a Dezvolta rii Informat ionale 

 

- 165 de ani de la î nfiint area primului club de fotbal din 
lume, Sheffield F.C., î n Anglia 24 oct. 1857; 
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- 140 de ani de la naş terea compozitorului maghiar 
Emmerich KÁLMÁN (24 oct. 1882, Sio fok – 30 
oct. 1953, Pariş), cunoşcut pentru operetele Silvia 
(1915), Contesa Mariţa (1924) ş i Vioreaua din 
Montmartre (1930); 

- 115 ani de la naş terea actrit ei Eugenia PROTOPOPESCU 
(24 oct. 1907, Iaş i – 8 mai 1991, Iaş i), 32 de ani de 
activitate pe şcena Teatrului Nat ional din Iaş i; 

- 75 de ani de la naş terea şcriitoarei Călina 
GOGĂLNICEANU (24 oct. 1947, Iaş i), eşeişta  ş i 
traduca toare, autoarea volumelor: Exercises in English 
Phonetics, Competenţă și performanţă. Exerciţii și 
teste de limba engleză, English Synonyms; 

- 30 de ani de la moartea şcriitoarei indiene Amita BHOSE 
(9 feb. 1933, Calcutta – 24 oct. 1992, Calcutta), 
emineşcolog, traduca toare; 

 

25 

- Ziua Armatei Roma ne 

- Ziua Europeanna  a Juştit iei Civile 

 

- 130 de ani de la naş terea geologului Ion ATANASIU (25 
oct. 1892, Iaş i – 14 apr. 1949, Bucureş ti), membru 
coreşpondent al Academiei Roma ne ş i membru titular al 
Academiei de S tiint e din Roma nia, profeşor la 
Univerşitatea din Iaş i (1935-1940). 

- 60 de ani de la moartea pictorului Nicolae POPA (19 mai 
1901, Ipatele, jud. Iaş i – 25 oct. 1962, Iaş i); 
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26 

- 525 de ani de la ba ta lia de la Codrii Coşminului, 26 oct. 
1497, î n care armata moldoveana , conduşa  de S tefan cel 
Mare, î nvinge oaştea polona  care, decimata , reuş eşte cu 
greu şa  şe ştrecoare pî na  la Cerna ut i; 

- 215 ani de la naş terea omului politic conşervator Barbu 
CATARGIU (26 oct. 1807, Bucureş ti – 8/20 iunie 1862, 
Bucureş ti), jurnalişt ş i prim-miniştru al Roma niei; 

- 85 de ani de la moartea iştoricului Iulian (Iuliu) 
MARȚIAN (23 iun. 1867, Mintiu, Biştrit a-Na şa ud – 26 
oct. 1937, Mintiu), membru de onoare al Academiei, 
preş edinte al ASTREI ş i al Biroului Conşiliului Nat ional 
Roma n din Na şa ud; 

- 75 de ani de la moartea regizorului Ion SAVA (10 dec. 
1900, Focş ani, jud. Vrancea – 26 oct. 1947, Bucureş ti), 
dramaturg ş i pictor; î ş i î ncepe activitatea de regizor la 
Teatrul Nat ional Iaş i î n 1930, unde a realizat remarcabile 
şpectacole de teatru ş i opereta , dupa  care cunoaş te 
şucceşul la Bucureş ti; 

- 30 de ani de la moartea inginerului chimişt Ioan 
CIOCHINĂ (24 mai 1896, Strehaia, jud. Mehedint i – 26 
oct. 1992, Iaş i), profeşor la Facultatea de S tiint e a 
Univerşita t ii „Al. I. Cuza” ş i la S coala Politehnica  „Gh. 
Aşachi”, la Facultatea de Chimie Induştriala ; 

- 15 ani de la moartea fotbaliştului Nicolae DOBRIN (26 
aug. 1947, Piteş ti – 26 oct. 2007, Piteş ti), unul dintre cei 
mai iubit i fotbaliş ti roma ni; 
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27 

- Ziua Mondiala  a Patrimoniului Audiovizual (UNESCO) 

 

- 340 de ani de la î nceputul tipa riri, la Iaş i, la 27 oct. 1682, 
de ca tre Mitropolitul Doşoftei a ca rt ii Viaţa și petrecerea 
svinţilor (Sinaxar sau Proloagele tuturor svinţilor), 4 
volume; 

- 45 de ani de la moartea baritonului Gheorghe 
BĂDULESCU (27 mai 1914, Ca la raş i – 27 oct. 1977, Iaş i), 
şolişt al Operei Roma ne din Iaş i; a foşt o prezent a  de 
preştigiu pe şcene lirice din Iugoşlavia, Georgia, 
Republica Moldova, Ungaria etc.; 

 

28 

- Ziua Mondiala  a Judo-ului 

- Ziua nat ionala  a Republicii CEHE 

- Sa rba toare Nat ionala  î n Grecia „Ziua demnita t ii” şau 
„Ziua Marelui NU” 

- Ziua Internat ionala  a animat iei 

 

- 530 de ani de la şfint irea Bisericii Sf. Gheorghe din 
Ha rla u, ridicata  î n incinta Curt ii domneş ti, de S tefan cel 
Mare ş i Sfa nt, şfint ita  la 28 octombrie 1492. Eşte primul 
monument moldoveneşc cu pictura  exterioara  data nd din 
vremea lui Petru Rareş ; 

- 70 de ani de la moartea filoşofului Mircea VULCĂNESCU 
(3 mar. 1904, Bucureş ti – 28 oct. 1952, î nchişoarea Aiud), 
economişt, filolog, publicişt, şociolog,teolog ş i profeşor de 
etica  roma n, victima  a repreşiunii comunişte 
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29 

- 220 de ani de la premiera operei Don Giovanni a lui 
Wolfgang Amadeus MOZART, la Teatrul Sta rilor 
(Sta ndetheater) din Praga; 

- 140 de ani de la naş terea şcriitorului francez Jean 
GIRAUDOUX ( 29 oct. 1882, Bellac, Limouşin – 31 ian. 
1944, Pariş), romancier, eşeişt, dramaturg ş i diplomat 

- 85 de ani de la naş terea lui Vlad GEORGESCU (29 oct. 
1937, Bucureş ti – 13 nov. 1988, Mu nchen), iştoric, 
politolog, profeşor ş i publicişt, foşt director al poştului de 
radio Europa Liberă, şect ia roma na , monografia şa Istoria 
Românilor ra ma ne o lucrare de referint a  a ş tiint ei 
iştorice roma neş ti; 

- 35 de ani de la moartea actrit ei Mărioara DAVIDOGLU (4 
aug. 1896, Iaş i – 29 oct. 1987, Iaş i). Reprezentanta  de 
frunte a generat iei de actori format i la Conşervatorul de 
Muzica  ş i Arta  Dramatica  din Iaş i, Artistă Emerită a 
Teatrului Nat ional „V. Alecşandri” timp de aproape o 
juma tate de veac; 

 

30 

- 150 de ani de la naş terea pedagogului ş i publiciştului 
Teodor A. BĂDĂRĂU (30 oct. 1872, Ca rligat i, jud. Vaşlui 
– 17 nov. 1958, Iaş i), membru coreşpondent al Academiei 
de S tiint e din Roma nia, profeşor ş i director al Liceului 
Internat „C. Negruzzi” din Iaş i (1913-1937); 

- 20 de ani de la accidentul care a duş la moartea 
ca nta ret ilor compozitori Doina ş i Ion Aldea-
TEODOROVICI (7 apr. 1954, Leova, reşpectiv 15 nov. 
1958, Chiş ina u, RSS Moldoveneaşca  – 30 oct. 1992, 
Coş ereni, Roma nia); 
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31 

- Ziua Internat ionala  a Ma rii Negre 

- Ziua Arhivelor Nat ionale 

- Ziua Mondiala  a Oraş elor (ONU) 

 

- 130 de ani de la publicarea volumului de poveştiri 
Aventurile lui Sherlock Holmes de ca tre şciitorul 
britanic Arthur Conan Doyle; 

- 50 de ani de la moartea pedagogului Onisifor GHIBU (31 
mai 1883, Sa liş te, Sibiu – 31 oct. 1972, Cluj), membru 
coreşpondent al Academiei Roma ne ş i politician, unul 
dintre participant ii important i la realizarea Marii Uniri de 
la 1918; 
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NOIEMBRIE 

1 

- Ziua Radioului Nat ional (Roma nia) 

- Ziua Nat ionala  a Republicii Democratice ş i Populare 
ALGERIA 

- Ziua Internat ionala  a Veganişmului 

 

- 125 de ani de la naş terea chimiştei Elisabeta 
VĂSCĂUȚEANU (1 nov. 1897, Larga Veche-Baurcii 
Moldoveni, jud. Cahul – 24 iun. 1989, Iaş i), fondatoarea 
ş colii de Biochimie la Iaş i, primul titular al dişciplinei de 
Biochimie de la Univerşitatea „Al. I. Cuza”; 

- 50 de ani de la moartea poetului american Ezra POUND 
(Ezra Weşton Loomiş Pound, 30 oct. 1885, Hailey – 1 
nov. 1972 Venet ia), reprezentant de marca  al moderniş-
mului literar al şecolului XX, autorul unor volume de 
poezii precum: With Tapers Quenched, Personae and 
Exultations (1909) ş i de eşeuri critice, Spirit of 
Romance (1910); 

 

2 

- Ziua Radio Iaş i 

 

- 150 de ani de la naş terea poetului Cincinat 
PAVELESCU (2 nov. 1872, Bucureş ti – 30 nov. 1934, 
Braş ov), epigramişt, autor de romant e, lieduri, cantilene, 
şerenade ş i madrigaluri; 

- 125 de ani de la naş terea geologului Orest NICHITA (2 
nov. 1897, Ringhileş ti, jud. Botoş ani – 9 şep. 1976, Iaş i); 
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- 110 ani de la naş terea lingviştului Gheorghe IVĂNESCU 
(2 nov. 1912, Vutcani, jud. Vaşlui – 3 iun. 1987, Iaş i); 

- 35 de ani de la moartea şcriitorului N.V. TURCU (14 dec. 
1935, Pufeş ti, jud. Vrancea – 2 nov. 1987, Iaş i), 
conferent iar la Univerşitate ş i la Inştitutul Politehnic Iaş i; 
coordoneaza  revişta Viaţa Politehnicii, publica  volumele: 
Elemente umaniste în gândirea filosofică românească 
de la Olahus la Bălcescu, Perturbaţii, Iarba verde de 
acasă, Soarele; 

 

3 

- Ziua Va na torilor de Munte (Roma nia) 

 

- 65 de ani de la lanşarea, de ca tre U.R.S.S., la 3 nov. 1957, a 
primei capşule şpat iale locuite, „Sputnik II”, având la 
bord un câine, Laika, prima fiint a  tereştra  vie care a 
navigat î n şpat iu; 

- 55 de ani de la moartea inginerului Nicolae 
APOSTOLESCU (28 nov. 1904, Turnu Severin – 3 nov. 
1967, Iaş i), profeşor la Inştitutul Politehnic „Gh. Aşachi”, 
Facultatea de Conştruct ii; 

 

4 

- 175 de ani de la moartea compozitorului ş i dirijorului 
romantic german Felix Mendelssohn BARTHOLDY (3 
feb. 1809, Hamburg – 4 nov. 1847, Leipzig), creatorul 
octetului de coarde, lucra rile şale incluza nd şimfonii, 
concerte, oratorii, pieşe pentru pian ş i muzica  de camera ; 

- 150 de ani de la naş terea print ului Barbu Alexandru 
ȘTIRBEY (4 nov. 1872, Buftea – 24 mar. 1946, Bucureş ti), 
om politic, preş edinte al Conşiliului de Miniş tri, miniştru 
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de interne ş i ad-interim la Finant e ş i la Externe, membru 
de onoare al Academiei Roma ne, prezent la Iaş i î n timpul 
primului ra zboi mondial, unde det inea o moş ie de 5.800 
ha teren arabil, la Plugari; 

 

5 

- 85 de ani de la moartea iştoricului Oreste TAFRALI (11 
nov. 1876, Tulcea – 5 nov. 1937, Iaş i), academician, 
fondator al Muzeului de Antichita t i din Iaş i ş i al reviştei 
Arta şi arheologia (1927), profeşor la Catedra de 
Arheologie ş i Antichita t i a Univerşita t ii din Iaş i; 

- 25 de ani de la moartea inginerului mecanic, prof. univ. 
dr. Gheorghe CIOBANU (27 mar. 1912 Ta uteş ti-Rediu, 
jud. Iaş i – 5 nov. 1997, Iaş i), profeşor de Mecanica  
teoretica  la Faculta t ile de Conştruct ii ş i Hidrotehnica  de 
la Inştitutul Politehnic „Gh. Aşachi” din Iaş i; 

 

6 

- Ziua Internat ionala  pentru Prevenirea Exploata rii 
Mediului î n Timp de Ra zboi şau Conflict Armat (ONU) 

 

- 140 de ani de la naş terea inventatorului Aurel 
VLAICU (4/19 nov. 1882, Bint int i, jud. Hunedoara – 13 
şep. 1913, Ba neş ti, la nga  Ca mpina), pionier al aviat iei 
roma ne ş i mondiale; 

- 105 ani de la izbucnirea Revolut iei Bolş evice din Ruşia; 

- 75 de ani de la naş terea criticului ş i iştoricului literar 
Alex ȘTEFĂNESCU (6 nov. 1947, Lugoj), autorul lucra rii 
Istoria literaturii române contemporane (1941-2000); 
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7 

- 155 de ani de la naş terea medicului Mihail MANICATIDE 
(7 nov. 1867, Giurgiu – 17 feb. 1954, Bucureş ti), profeşor 
la Faculta t ile de Medicina  din Iaş i ş i Bucureş ti, fondatorul 
ş colii ş tiint ifice roma neş ti de pediatrie; 

- 45 de ani de la moartea publiciştului Alexandru 
DIMITRIU-PĂUȘEȘTI (24 feb. 1909, Iaş i – 7 nov. 1977, 
Bucureş ti), traduca tor al literaturii franceze, profeşor la 
Catedra de Literatura  franceza  de la Facultatea de limbi 
ştra ine din Bucureş ti; 

 

8 

- Ziua Internat ionala  a Zonelor Urbane 

 

- 175 de ani de la naş terea şcriitorului irlandez Abraham 
„Bram” STOKER (8 nov. 1847, Dublin – 20 apr. 1912, 
Londra), cunoşcut prin romanul Dracula; 

- 35 de ani de la moartea iştoricului Constantin STOIDE (3 
şep. 1902, Cucuteni-Let cani, jud. Iaş i – 8 nov. 1987, Iaş i); 

 

9 

- Ziua Internat ionala  de Lupta  î mpotriva Raşişmului ş i 
Antişemitişmului 

 

- 110 ani de la naş terea compozitorului ş i dirijorului Sorin 
VÂNĂTORU (9 nov. 1912, Negreş ti, jud. Vaşlui – 8 apr. 
1997, Iaş i), membru titular al Uniunii Compozitorilor ş i 
Muzicologilor din Roma nia; 
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- 75 de ani de la naş terea şcriitoarei ş i traduca toarei 
Mihaela PARASCHIV (9 nov. 1947, Piatra Neamt ), 
claşicişta , profeşoara  a Faculta t ii de Litere, Univerşitatea 
„Al. I. Cuza”, Iaş i, membra  a Uniunii Scriitorilor din 
Roma nia filiala Iaş i, autoare a volumelor: Femeia în 
Roma antică (1999); De fato/Despre destin (2000); 
Lexic grec și latin universal (2007); 

 

10 

- Ziua Artileriei Roma ne 

- Ziua Internat ionala  a S tiint ei pentru Pace ş i Dezvoltare 
(UNESCO) 

- Ziua Mondiala  a Calita t ii (a doua zi de joi a lunii) 

 

- 120 de ani de la naş terea medicului chirurg Ion IANCU 
profeşor de anatomie la Facultatea de Medicina  din Iaş i 
(10 nov. 1902, Lieş ti-S erba neş ti, jud. Galat i – 17 mai 
1992, Iaş i); 

- 90 de ani de la moartea teologului Vasile OIAGA (8 iul. 
1867, Bucium-Iaş i – 10 nov. 1932, Iaş i), profeşor titular 
de Iştorie bişericeaşca  ş i Omiletica  la Seminarul 
„Veniamin” din Iaş i (1903-1930); redactor al reviştei 
Viitorul (Iaş i, 1899-1926); 

- 85 de ani de la naş terea şcriitoarei Ioana BANTAȘ (10 
nov. 1937, Clocociov, jud. Olt – 7 dec. 1987, Bucureş ti), 
poeta  din generat ia şcriitorilor ş aizeciş ti; 

- 75 de ani de la moartea biologului Emil RACOVIȚĂ (15 
nov. 1868, Iaş i – 10 nov. 1947, Cluj-Napoca); 

- 65 de ani de la naş terea preotului-profeşor ş i eşeişt 
PETRARU Gheorghe (10 nov. 1957, Va na tori, jud. 
Neamt ); 
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11 

- Ziua Internat ionala  a Veteranilor 

 

- 105 ani de la ceremonia, ga zduita  la 11 noiembrie 1918 
de Aula Univerşita t ii din Iaş i, î n care generalul Eremia 
Grigrescu primea din partea unui grup de foş ti profeşori 
ai generalului, care a ştudiat la Univerşitatea din Iaş i, o 
şabie de onoare care şa -l recompenşeze pe „eroul de azi 
ş i ştudentul de ieri”; 

- 100 de ani de la naş terea romancierului american Kurt 
VONNEGUT (11 nov. 1922, Indianapoliş – 11 apr. 2007, 
New York); 

 

12 

- Ziua Cercetaş ilor Militari (Roma nia) 

- Ziua Geodezului Militar (Roma nia) 

 

- 160 de ani de la naş terea omului politic Vasile GOLDIȘ 
(12/24 nov.1862, Mocirla jud. Arad – 10 feb. 1934, Arad), 
Corifeu al Marii Uniri; î mpreuna  cu S tefan Cicio-Pop ş i 
Ioan Suciu au avut un rol decişiv î n elaborarea 
documentelor ideologice ş i realizarea actului Marii Uniri; 

- 150 de ani de la naş terea lingviştului August SCRIBAN 
(12 nov. 1872, Galat i – 2 aug. 1950, Galat i), autor al unor 
lucra ri precum: Dicţionaru limbiĭ româneștĭ 
(Iaş i, 1939), Gramatica limbii românești (morfologia) 
pentru folosinţa tuturor; 

- 35 de ani de la moartea şcriitorului Petru SFETCA (22 
nov. 1919, Lipova – 12 nov. 1987, Bucureş ti), traduca tor 
al unor poet i italieni moderni, precum Giuşeppe 
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Ungaretti, Umberto Saba, Eugenio Montale, Salvatore 
Quaşimodo;  

 

13 

- Ziua Internat ionala  a Educat iei Copiilor Neva za tori 

- Ziua Dramaturgiei roma neş ti 

- Ziua Limbii Maghiare (Roma nia) 

- Ziua Internat ionala  a Mimului 

 

- 430 ani de la moartea şcriitorului Michel de Montaigne 
filozof francez renaşcentişt (28 feb. 1533, Cha teau de 
Montaigne, Saint-Michel-de-Montaigne, Frant a – 13 şept. 
1592, Cha teau de Montaigne, Saint-Michel-de-Montaigne, 
Frant a); 

- 150 de ani de la inaugurarea Ga rii de Nord din Bucureş ti, 
la 13 şep.1872; 

- 115 ani de la naş terea prozatorului Slioma FRIDENTAL 
(Șlomo, 13 nov. 1907, Zgurit a, jud. Soroca (Başarabia) – 
14 aug. 1999, Iaş i); 

 

14 

- Ziua Mondiala  de Lupta  î mpotriva Diabetului 

- Ziua Dobrogei (Roma nia) 

 

- 55 de ani de la moartea iştoricului ş i filologului Petre P. 
PANAITESCU (13 mar. 1900, Iaş i – 14 nov. 1967, 
Bucureş ti), şlavişt, academician; 
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15 

- 135 de ani de la moartea compozitorului german de 
oprera  Christoph Willibald RITTER VON GLUCK (2 
iul. 1714, Eraşbach – 15 nov. 1787, Viena), cunoşcut î n 
şpecial pentru opera Orfeu și Euridice; 

- 80 de ani de la naş terea medicului Hortensiu N. ALDEA 
(15 nov. 1942, Ploieş ti), iştoric al medicinii, iştoric de arta  
ş i eşeişt, ştabilit la Iaş i; 

 

16 

- Ziua Trupelor de Ca i Ferate ş i Tranşporturi Militare 
(Roma nia) 

- Ziua Internat ionala  a Tolerant ei (UNESCO) 

 

- 155 de ani de la naş terea lui Ion MITRU, profeşor la 
S coala normala  „Vaşile Lupu”, inşpector ş i şcriitor (16 
nov. 1867, Bogzeş ti- Butna reş ti, jud. Neamt  – 6 ian. 1947, 
Bucureş ti); 

- 110 ani de la naş terea teologului Alexandru CIUREA (17 
nov. 1912, Ra duca neni, Jud. Iaş i – 16 nov. 1996, 
Bucureş ti), profeşor al Faculta t ii de Teologie Ortodoxa  
din Bucureş ti ş i un cerceta tor paşionat, preot paroh 
pentru parohia comunita t ii roma nilor ortodocş i din 
Stockholm, î n Suedia; 

- 80 de ani de la naş terea pictorului Ioan GÂNJU (16 nov. 
1942, Iaş i – 12 auguşt 2002, Iaş i); 

- 25 de ani de la moartea medicului nefrolog Paula 
NICULESCU (25 iun. 1929, Buza u – 16 nov. 1997, Iaş i), 
doctor la Clinica I Medicala  a Inştitutului de Medicina  ş i 
Farmacie din Iaş i (1956-1982); 
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- 25 de ani de la moartea biologului Eliza ALEXA (1 mar. 
1918, Iaş i – 16 nov. 1997, Iaş i), cadru didactic la 
Facultatea de S tiint e Naturale a Univerşita t ii „Al. I. Cuza”, 
î ntre anii 1942 ş i 1978; 

 

17 

- Ziua Internat ionala  a Student ilor  

- Ziua Internat ionala  a copiilor na şcut i prematur 

- Ziua Nat ionala  î mpotriva Fumatului – a treia zi de joi a 
lunii noiembrie 

 

- 275 de ani de la naş terea şcriitorului francez Alain-René 
LESAGE (Le Sage, 6 mai 1668 – 17 nov. 1747), prozator ş i 
dramaturg francez, unul dintre precurşorii romanului 
realişt; 

- 105 ani de la moartea şculptorului fracez Auguste 
RODIN (12 nov. 1840, Pariş – 17 nov. 1917, Meudon-la-
Fore t); a revolut ionat limbajul şculpturii prin lucra ri 
precum: „Burghezii din Calais”, „Porţile iadului”, 
„Gânditorul”, î n atelierul lui a lucrat ş i Conştantin 
Bra ncuş i; 

- 100 de ani de la naş terea medicului Mihai DUCA (17 nov. 
1922, Ripiceni, jud. Botoş ani – 18 iul. 1998, Iaş i); 

- 65 de ani de la moartea şcriitorului George MURNU (1 
ian. 1868, Veria, Grecia – 17 nov. 1957, Bucureş ti), 
traduca tor ş i iştoric, membru al Academiei Roma ne; 

- 65 de ani de la mutarea, la 17 nov. 1957,a Filarmonicii 
Moldova î n foşta caşa  a viştiernicului Alecu Balş , din 
ştrada Cuza Voda , nr. 29; 
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18 

- Ziua Europeana  a Spectatorului 

- Ziua nat ionala  a LETONIEI 

- Ziua Europeana  I mpotriva Abuzului de Antibiotice 

 

- 65 de ani de la naş terea P.S. CALINIC BOTOȘĂNEANUL 
(Constantin Dumitriu, 18 nov. 1957, Iaş i), Epişcop vicar 
al Mitopoliei Moldovei ş i Bucovinei, teolog ş i eşeişt; 

- 30 de ani de la moartea şcriitorului Radu TUDORAN (8 
mar. 1910, Ma lda ieni, jud. Teleorman – 18 nov. 1992, 
Bucureş ti), autorul romanului de şucceş Toate pânzele 
sus; 

 

19 

- Ziua Cerceta torului ş i Proiectantului (Roma nia) 

- Ziua nat ionala  a Principatului MONACO 

 

- 185 de ani de la naş terea şcriitorului Aron DENSUȘIANU 
(19 nov. 1837, Denşuş , jud. Hunedoara – 2 şept. 1900, 
Iaş i), critic ş i iştoric literar, membru al Academiei, 
profeşor de limba latina  la Univerşitatea din Iaş i, unde 
î ntemeiaza  Revista critică literară, î n colaborare cu 
fratele, Nicolae Denşuş ianu, ş i fiul şa u, Ovid Denşuş ianu 
ş i publica  Istoria limbei și literaturei române (1885), 
prima lucrarea de aceşt gen, î n cultura noaştra , autorul 
primului ştudiu amplu aşupra T iganiadei lui I. Budai-
Deleanu (1887); 

- 110 ani de la naş terea lui George Emil PALADE ( 19 
nov. 1912, Iaş i – 8 oct. 2008, Del Mar, California), medic 
şpecialişt î n domeniul biologiei celulare, laureat 
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î n 1974 al premiului Nobel; 

- 85 de ani de la naş terea inginerului conştructor Emil 
ALEXANDRESCU ( 19 nov. 1937, Iaş i – 4 mart. 1992, 
Iaş i), primar al Iaş ului; 

- 85 de ani de la naş terea actorului Ioan FISCUTEANU (19 
nov. 1937, Sa nmihaiu de Ca mpie, jud. Biştrit a-Na şa ud – 8 
dec. 2007, Ta rgu Mureş ), cunoşcut pentru rolul şa u î n 
principal î n pelicula Moartea domnului Lăzărescu 
(2005), î n regia lui Crişti Puiu; 

 

20 

- Ziua Internat ionala  a Filoşofiei (UNESCO) 

- Ziua Univerşala  a Copiilor (UNESCO) 

 

- 115 ani de la naş terea poetului ş i prozatorului Mihai 
BENIUC (20 nov. 1907, Sebiş , Arad – 24 iun. 1988, 
Bucureş ti); 

- 95 de ani de la naş terea economiştului Mihai TODOSIA 
(20 nov. 1927, Timiş eş ti, jud. Neamt  – 14 dec. 1996, Iaş i), 
profeşor la dişciplinele Economie politica , Doctrine 
economice ş i Economie mondiala  la Univerşita t ii „Al. I. 
Cuza”, rector al Univerşita t ii ieş ene; 

- 90 de ani de la naş terea poetei Georgeta EFTIMIE (G. 
Iacobitz, 20 nov. 1932, Iaş i – 2000, Iaş i); 

- 55 de ani de la naş terea şcriitorului Ciprian IEȘEAN (Cip. 
IES EAN, 20 nov. 1967, Ra da ut i, jud. Suceava), publicişt, 
umorişt, membru al Uniunii Scriitorilor din Roma nia 
filiala Iaş i, autor al volumelor: Vaca la barieră (2004); 
Întoarcerea punguţei cu doi bani (2005); 

- 40 de ani de la moartea şcriitorului Nelu IONESCU (13 
mai 1936, Iaş i – 20 nov. 1982, Bucureş ti), ziarişt ş i 
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dramaturg, membru al Uniunii Scriitorilor din Roma nia; 
pieşa Cum s-a făcut de-a rămas Catinca fată bătrână a 
avut un mare şucceş pe şcena Teatrului Nat ional din Iaş i, 
jucata  î n peşte 300 de şpectacole; 

 

21 

- Ziua Mondiala  a Salutului (World Hello Day) 

- Ziua Mondiala  a Televiziunii 

 

- 175 de ani de la moartea folcloriştului german Albert 
SCHOTT (27 mai 1809, Stuttgart – 21 nov. 1847); 
î mpreuna  cu fratele şa u Arthur SCHOTT a culeş din 
Banat texte de folclor roma neşc ş i a publicat, î n 1845, o 
culegere de başme, poveş ti ş i şnoave roma neş ti, intitulata  
Povești valahe; 

- 145 de ani de la prezentarea fonografului, o maş ina  care 
poate î nregiştra şunete, de ca tre inventatorul şa u 
Thomas Edison; 

 

22 

- 145 de ani de la naş terea şcriitorului maghiar ADY Endre 
(22 nov. 1877, Metent , comitatul Sa laj – 27 ian. 1919, 
Budapeşta), poet, jurnalişt, critic teatral; 

- 50 de ani de la moartea fizicianului Horia HULUBEI (15 
nov. 1896, Iaş i – 22 nov. 1972, Bucureş ti); 
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23 

- Ziua Economiş tilor (Roma nia) 

 

- 75 de ani de la naş terea actorului Emil COȘERU (23 nov. 
1947, Tecuci, jud. Galat i), şocietar al Teatrului Nat ional 
Iaş i, profeşor ş i regizor la Gubbio, Italia, 1982 ş i 1984, 
profeşor univerşitar doctor î n cadrul Univerşita t ii de Arte 
„George Eneşcu” Iaş i; 

- 20 de ani de la vizita preş edintelui SUA, George W. BUSH, 
la Bucureş ti, 23 nov. 2002; „Ura m bun venit Roma niei î n 
NATO”, a afirmat ş eful adminiştrat iei SUA, ada uga nd ca  
aliant a dintre Roma nia ş i SUA va fi una de durata ; 

- 10 ani de la moartea actorului american Larry HAGMAN 
(21 şep. 1931 – 23 nov 2012), regizor ş i produca tor de 
film ş i televiziune, cunoşcut pentru rolul şa u J. R. Ewing î n 
filmul şerial Dallas 

 

24 

- Ziua Recunoş tint ei („Thankşgiving Day” SUA, a patra zi de 
joi din noiembrie) 

 

- 95 de ani de la moartea omului politic Ion I.C. BRĂTIANU 
(cunoşcut ş i ca Ionel Bra tianu, 20 aug. 1864, Florica, jud. 
Argeş  – 24 nov. 1927, Bucureş ti), prim-miniştru, 
preş edinte al Partidului Nat ional Liberal cu un rol de 
prima  important a  î n Marea Unire din 1918 ş i î n viat a 
politica  din Roma nia moderna ; 

- 65 de ani de la moartea şcriitorului de origine ruşa  
Aleksei Mihailovici REMIZOV (6 iul. 1877 – 26 nov. 
1957 la Pariş); 



211 

25 

- Ziua Internat ionala  pentru Eliminarea Violent ei 
î mpotriva Femeilor 

 

- 130 de ani de la naş terea iştoricului Petre 
CONSTANTINESCU-IAȘI (25 nov. 1892, Iaş i – 1 dec. 1977, 
Bucureş ti), om politic; 

- 115 ani de la naş terea filoşofului Isac DAVIDSOHN (25 
nov. 1907, Siret el, jud. Iaş i – 24 iul. 1984, Iaş i), profeşor la 
Univerşitatea ieş eana  timp de trei decenii (1948- 1968), 
claşicişt cu o contribut ie deoşebita  î n ştudiul viet ii ş i 
operei filoşofului roman Seneca; 

- 85 de ani de la naş terea biologului Iordachi TUDOSE 
biolog (25 nov. 1937, Prigoreni – Tg. Frumoş, jud. Iaş i – 
15 mar. 1997, Iaş i), profeşor la Facultatea de S tiint e 
Naturale-Geografie a Univerşita t ii din Iaş i, î n perioada 
1960-1997, la dişciplina Genetica ; 

- 50 de ani de la moartea inventatorului motorului cu 
react ie Henri Marie COANDĂ (7 iun. 1886, Bucureş ti – 
25 nov. 1972, Bucureş ti), inginer aeronautic, pionier al 
aviat iei, academician, şpecialişt î n aerodinamica  ş i 
mecanica fluidelor, inovator, inventator ş i deşcoperitor al 
efectului care î i poarta  numele; 

 

26 

- 190 de ani de la intrarea î n exploatare a primului tramvai 
care a circulat î n oraş , la 26 nov. 1832, la New York, 
vehicul deştinat tranşportului î n comun, circula pe ş ine 
din fonta  ş i era traş de doi cai; 

- 170 de ani de la naş terea lingviştului elvet ian Ferdinand 
de Saussure (26 nov. 1857, Geneva – 22 feb. 1913, Vaud), 
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conşiderat pa rintele lingvişticii moderne; 

 

27 

- 155 de ani de la naş terea zoologului Grigore ANTIPA (27 
nov. 1867, Botoş ani – 9 mar. 1944, Bucureş ti), ihtiolog, 
ecolog, oceanolog ş i profeşor univerşitar, şavantul care a 
renovat total Muzeul Nat ional de Iştorie Naturala  din 
Bucureş ti care acum care î i poarta  numele; 

- 50 de ani de la moartea şcriitorului Victor EFTIMIU (24 
ian. 1889, Boboş tit a, Albania – 27 noiembrie 1972, 
Bucureş ti);  

- 35 de ani de la moartea criticului ş i iştoricului literar 
Nicolae CIOBANU (4 aug. 1931, Dochia, Neamt  – 27 nov. 
1987, Bucureş ti), autorul volumului Ionel Teodoreanu. 
Viaţa și opera, Ed. Minerva, Bucureş ti, 1970; 

 

28 

- Ziua Bucovinei 

- Ziua Nat ionala  a Republicii ALBANIA 

 

- 145 de ani de la căderea cetăţii Plevna, lupta  î n cadrul 
ra zboiului de independent a , generalul Oşman-Paş a ş-a 
predat colonelului roma n Mihail Criştodulo Cerchez ş i a 
şemnat capitularea armatei turce; 

- 115 ani de la naş terea romancierului italian Alberto 
MORAVIA (Alberto Pincherle, 28 nov. 1907 – 26 şep. 
1990); 

- 115 ani de la moartea şcriitorului polonez Stanisław 
WYSPIAŃSKI (15 ian. 1869, Cracovia – 28 nov. 1907, 
Cracovia), poet, dramaturg, traduca tor, pictor ş i arhitect; 
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- 20 de ani de la moartea filologului Zaharia 
SÂNGEORZAN (23 nov. 1939, com. Feldru, jud. Biştrit a-
Na şa ud – 28 nov. 2002, Iaş i), critic ş i iştoric literar, 
membru al Uniunii Scriitorilor din Roma nia, redactor la 
revişta Cronica (1968-1989), autor al volumelor: Mihail 
Sadoveanu. Teme fundamentale (Bucureş ti, Minerva, 
1976), Pelerini români la Columna lui Traian 
(Bucureş ti, Sport-Turişm, 1979), Conversaţii critice 
(Cluj-Napoca, Dacia, 1980), Anotimpurile criticii 
(Bucureş ti, Cartea Roma neaşca , 1983), Monahul de la 
Rohia răspunde la 365 de întrebări incomode adresate 
de Zaharia Sângeorzan (Craiova, Literatorul, 1992), 
î ngrijeş te edit ia Studii de literatură comparată de N. I. 
Popa; 

 

29 

- Ziua Infanteriei Marine Roma ne 

- Ziua Internat ionala  de Solidaritate cu Poporul Paleştinian 

 

- 170 de ani de la moartea iştoricului Nicolae BĂLCESCU 
(29 iun. 1819, Bucureş ti – 29 nov. 1852, Palermo), 
şcriitor revolut ionar paş optişt, autor al lucra rilor: 
Puterea armată și arta militară de la întemeierea 
Principatului Valahiei până acum (1844), Cuvânt 
preliminariu despre izvoarele istoriei românilor 
(1845), Despre starea socială a muncitorilor plugari în 
principatele române în deosebite timpuri (1848), 
Mersul revoluţiei în istoria românilor (1850), 
Chemarea economică a principatelor dunărene (1850), 
Mișcarea românilor din Ardeal (1851) ş i Românii sub 
Mihai Vodă Viteazul; 
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30 

- (†) Ziua Sfa ntului Andrei 

- Ziua Roma nilor de Pretutindeni 

- Ziua Nat ionala  a SCOȚIEI, parte a Regatului Unit al Marii 
Britanii ş i Irlandei de Nord 

 

- 185 de ani de la naş terea pşihiatrului Alexandru SUȚU 
(Sutzu, Soutzo, 30 nov. 1837, Bucureş ti – 22 şep. 1919, 
Bucureş ti), primul profeşor univerşitar de pşihiatrie, 
academician, autor de lucra ri ş tiint ifice de şpecialitate, 
primul organizator al aşiştent ei moderne a bolnavilor 
pşihici, pionier al pşihoşomaticii, promotor al legişlat iei 
pşihiatrice moderne î n Roma nia; 

- 75 de ani de la naş terea actorului ş i teatrologului Emilian 
V. COȘERIU (30 nov. 1947, Tecuci, jud. Galat i); 

- 60 de ani de la moartea chimiştei Elena Cocea (16 mar. 
1913, Negri, jud. Baca u – 30 nov. 1962, Iaş i), profeşor la 
Facultatea de Chimie induştriala  de la Inştitutul 
Politehnic „Gh. Aşachi” (1937-1962) ş i la Inştitutul de 
Chimie „Petru Poni” din Iaş i; lucra rile şale ş tiint ifice au 
duş la aplicarea î n practica  a unor forme ş i metode noi: î n 
induştria uleiurilor eterice din frunze de conifere, î n 
domeniul fenoplaştelor ş i al cauciucurilor poliuretanice; 
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DECEMBRIE 

1 

- Ziua Nat ionala  a Roma niei 

- Ziua Mondiala  de Lupta  î mpotriva maladiei SIDA 

 

- 140 de ani de la naş terea lingviştului ş i filologului Giorge 
PASCU (1 dec. 1882, Baca u – 16 apr. 1951, Zlatna, jud. 
Alba), profeşor la Catedra de Iştorie a Literaturii Roma ne 
la Facultatea de Litere din Iaş i (1920-1941); a î ntemeiat 
ş i conduş Revista critică (1927-1940), unul dintre 
colaboratorii de preştigiu ai reviştei Viaţa românească; 

- 130 de ani de la naş terea şcriitorului Cezar PETRESCU 
(1 dec. 1892, Hodora-Cotnari, jud. Iaş i – 9 mar. 1961, 
Bucureş ti), romancier; 

- 60 de ani de la naş terea eşeiştului ş i iştoric al culturii 
Florin CÂNTEC (Florin Cî ntic, 1 dec. 1962, Suceava), 
membru al Uniunii Scriitorilor din Roma nia filiala Iaş i, 
autor al volumelor: Vârstele Unirii, Vasile Conta; 

 

2 

- Ziua Internat ionala  pentru Abolirea Sclaviei 

 

- 120 de ani de la naş terea actrit ei Anny BRAESKY (2 dec. 
1902, Iaş i – 2 oct. 1984, Iaş i); 

- 50 de ani de la naş terea şcriitoarei Ilinca Domniţa 
ȚĂRANU (2 dec. 1972, Iaş i), traduca toare, autoare a 
volumelor: Romanele lui Julio Cortázar și literatura 
europeană, El Occidente de al lado – modernidad y 
literatura en la Europa Central; 
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- 5 ani de la moartea şcriitorului Costache OLĂREANU (3 
iul. 1929, Brad, jud. Mureş  – 2 dec. 2017, Timiş oara), 
medic, abşolvent al Inştitutului de Specializare ş i 
perfect ionare a Medicilor din Iaş i, şecretar al Filialei 
Mureş  a Uniunii Scriitorilor, autor al volumelor: Prima 
zăpadă, Periplu, Veșnicul început; 

 

3 

- Ziua Internat ionala  a Perşoanelor cu Dizabilita t i 

 

- 55 de ani de la realizarea primului tranşplant reuş it al 
unei inimi umane, de ca tre medicul şud-african 
Christiaan BARNARD, la şpitalul Grote Schuur din Cape 
Town, Republica Africa de Sud, 3 dec. 1967; 

- 45 de ani de la inaugurarea lucra rilor de conştruct ie a 
Siştemului hidroenergetic ş i de navigat ie Porţile de Fier 
II de la Drobeta-Turnu Severin, 3 dec. 1977; 

- 25 de ani de la moartea filologului Eugen LOZOVAN (2 
mai 1929, Bucureş ti – 3 dec. 1997, Copenhaga), profeşor 
la Viena, Pariş ş i î n Danemarca; 

 

4 

- 380 de ani de la moartea omului politic francez Armand 
Jean du Plessis, Cardinal RICHELIEU (9 şep. 1585, Pariş 
– 4 dec. 1642, Pariş), cel mai apropiat conşilier al 
regelui Ludovic al XIII-lea, t elul şa u fiind şchimbarea 
ştructurii ştatului francez î ntr-o monarhie abşoluta  ş i 
şla birea hegemoniei Habşburgice î n Europa; 

- 290 de ani de la moartea şcriitorului englez John GAY (16 
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şep. 1685, Barnştaple – 4 dec.1732, Londra), dramaturg, 
fabulişt, poet iluminişt, cunoşcut pentru pieşa The 
Beggar's Opera (Opera cerșetorului), apa ruta  î n 1728, 
prin care a inaugurat genul dramatic al operei baladeş ti; 

- 55 de ani de la moartea pictorului Ștefan SZÖNYI (20 
iul. 1913, Banloc, Timiş  – 4 dec. 1967, Bucureş ti), 
acceptat î n grupul de la Lugoj î n şpiritul S colii de la 
Barbizon; 

- 35 de ani de la moartea filoşofului Constantin NOICA (12 
iul. 1909, Vita neş ti, jud. Teleorman – 4 dec. 1987, Pa ltiniş , 
jud. Sibiu), eşeişt ş i publicişt; 

 

5 

- Ziua Internat ionala  a Voluntarilor î n Slujba Dezvolta rii 

- Ziua Mondiala  a Solului 

 

- 130 de ani de la premiera baletului Spărgătorul de nuci 
de Piotr Ilici CEAIKOVSKI , pe şcena Teatrului Mariinşki 
din Sankt Peterşburg; 

- 25 de ani de la moartea poetului ş i traduca torului Leonid 
DIMOV (11 ian. 1926, Işmail, Başarabia – 5 dec. 1987, 
Bucureş ti); 

- 5 ani de la moartea regelui României MIHAI I (25 oct. 
1921, Sinaia – 5 dec. 2017, Aubonne, Elvet ia); a domnit 
î ntre 20 iul. 1927 ş i 8 iun. 1930, precum ş i î ntre 6 
şep. 1940 ş i 30 dec. 1947; 

 

6 

- (†)Sa rba toarea Sf. Ierarh Nicolae, calendarul creş tin 
ortodox, romano ş i greco-catolic 
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- Ziua Nat ionala  a Republicii FINLANDA 

 

- 220 de ani de la naş terea arheologului francez Paul-
Émile BOTTA (6 dec. 1802, Turin, Italia – 29 mar. 1870, 
Ache reş, Frant a), autorul deşcoperirii, î n anul 1843, a 
Palatului regelui aşirian Sargon al II-lea la Dur-S arrukin 
(aşta zi, Khorşabad, î n Irak), moment al deşchiderii 
drumului deşcoperirilor arheologice la şcara  larga  din 
Meşopotamia;  

- 110 ani de la moartea arhitectului Ion MINCU (20 dec. 
1852, Focş ani – 6 dec. 1912, Bucureş ti), î ntemeietorul 
ş colii nat ionale roma ne de arhitectura ; 

- 105 ani de la declararea independent ei Finlandei fat a  de 
Ruşia. 

- 85 de ani de la naş terea filologului Mihai DRĂGAN (6 
dec. 1937, Viiş oara, jud. Baca u – 1 nov. 1993, Iaş i), critic 
ş i iştoric literar, emineşcolog, prof.univ. dr. la Facultatea 
de Filologie a Univerşita t ii „Al.I. Cuza” din Iaş i; 

 

7 

- Ziua Internat ionala  a Aviat iei Civile 

 

- 290 de ani de la inaugurarea, la Londra, a operei „Covent 
Garden” (Royal Opera Houşe), una dintre cele mai 
preştigioaşe companii de opera  din lume, la 7 dec. 1732; 

- 35 de ani de la moartea şcriitoarei Ioana BANTAȘ (10 
nov 1937, Clocociov, jud. Olt – 7 dec. 1987, Bucureş ti), 
poeta  din generat ia şcriitorilor ş aizeciş ti; 

- 30 de ani de la inaugurarea, la Iaş i, a Centrului cultural 
francez; 
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8 

- Ziua Conştitut iei Roma niei 

 

- 65 de ani de la naş terea muzicianului Ștefan HRUȘCĂ (8 
dec. 1957, Ieud, Maramureş ); 

- 15 ani de la moartea actorului Ioan FISCUTEANU (19 
nov. 1937, Sa nmihaiu de Ca mpie, jud. Biştrit a-Na şa ud – 8 
dec. 2007, Ta rgu Mureş ), cunoşcut pentru rolul şa u 
principal î n pelicula Moartea domnului Lăzărescu 
(2005), î n regia lui Crişti Puiu; 

 

9 

- Ziua Internat ionala  î mpotriva Corupt iei 

 

- 105 ani de la naş terea fizicianului american Leo James 
RAINWATER (9 dec. 1917 – 31 mai 1986), laureat al 
Premiului Nobel pentru Fizica  î n 1975; 

- 55 de ani de la naş terea ziariştului Cristian Dan 
DIACONESCU (9 dec. 1967, Caracal) politician, prezen-
tator, fondator al televiziunilor OTV ş i DDTV; 

 

10 

- Ziua Internat ionala  a Drepturilor Omului 

 

- 205 ani de la naş terea omului politic Vasile MĂLINESCU 
(10 dec. 1817, Valea Seaca , Bucovina – 13 feb. 1866, Iaş i), 
publicişt, fruntaş  al evenimentelor din 1848 ş i 1859, 
ştatornic şuşt ina tor al lui Al. I. Cuza., dişcipol al lui 
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Nicolae Ba lceşcu, ziarişt la Steaua Dunării, membru î n 
Comitetul Central al Unirii, deputat î n Divanul ad-hoc al 
Moldovei, deputat î n Adunarea Electiva ; 

- 165 de ani de la moartea şcriitorului Vasile POGOR 
(1792, Pogora ş ti, jud. Botoş ani – 10 dec. 1857, Iaş i), tata l 
junimiştului Vaşile Pogor (1834-1906); 

- 120 de ani de la naş terea iştoricului literar Dan 
SIMONESCU (10 dec. 1902, Ca mpulung – 11 mar. 1993, 
Bucureş ti), bibliograf, membru al Academiei Roma ne; 

 

11 

- Ziua Internat ionala  a Tangoului 

- Ziua Internat ionala  a Muntelui 

- Ziua Internat ionala  a Ca ntului coral (a doua duminica  a 
lunii) 

- Ziua Internat ionala  a copiilor î n maşş-media, UNICEF (a 
doua duminica  a lunii) 

 

- 160 de ani de la naş terea fizicianului german Max 
BORN (11 dec. 1882, Breşlau – 5 ian. 1970, Go ttingen); a 
contribuit la dezvoltarea mecanicii cuantice, Premiul 
Nobel pentru Fizica  î n 1954; 

- 60 de ani de la moartea medicului ftiziolog Corneliu 
GANCEVICI (4 mai 1888, Dorobant u, jud. Teleorman – 11 
dec. 1962, Botoş ani); a organizat ş i conduş Sanatoriul 
T.B.C. Ba rnova, judet ul Iaş i (1922-1952); 
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12 

- 80 de ani de la naş terea dirijorului Alexandru LĂSCAE 
(12 dec. 1942, Bucureş ti – 6 nov. 2009, Delft, Olanda), 
dirijor permanent, î n perioada 1998-2009, al Filarmonicii 
„Moldova” din Iaş i, concert-maeştru al Orcheştrei 
„Reşidentie” din Haga, Olanda; 

- 60 de ani de la moartea şcriitorului avangardişt Felix 
ADERCA (Zelicu Froim Aderca, 13 mar. 1891 com. 
Puieş ti, jud. Vaşlui – 12 dec. 1962, Bucureş ti) , eştetician, 
traduca tor ş i eşeişt; 

- 25 de ani de la moartea artiştei plaştice Anica BODESCU 
(15 oct. 1939, Vulpa ş eş ti, jud. Neamt  – 12 dec. 1997, Iaş i); 
a excelat î n arta a veş mintelor ş i a icoanei; 

 

13 

- Ziua Tipografilor (Roma nia) 

- Ziua Etniei Ta tare (Roma nia) 

 

- 170 de ani de la moartea fizicianului Teodor STAMATI 
(1812, Iaş i – 13 dec. 1852, Iaş i), profeşor la Academia 
Miha ileana  din Iaş i, unde, î n 1840, a î nfiint at primul 
cabinet de fizica  ş i chimie experimentala ; 

- 135 de ani de la naş terea şcriitorului Mihail CRUCEANU 
(13 dec. 1887, Iaş i – 7 iul. 1988, Bucureş ti), poet ş i om 
politic; 

- 105 ani de la naş terea economiştului Miron CONSTANTI-
NESCU (13 dec. 1917, Chiş ina u – 18 iul. 1974, Bucureş ti), 
om politic, şociolog ş i iştoric comunişt; 

- 55 de ani de la moartea medicului Petru P. CONDREA (7 ian. 
1888, Ba rlad – 13 dec. 1967, Bucureş ti), elev al şavant ilor 
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Victor Babeş  ş i Ioan Cantacuzino, profeşor la catedra de 
Bacteriologie a Faculta t ii de Medicina  din Iaş i; a organizat ş i 
conduş Filiala Iaş i a Inştitutului „Ioan Cantacuzino”; 

 

14 

- Ziua Internat ionala  a ceaiului 

 

- 555 de ani de la Bătălia de la BAIA (oaştea Moldovei, 
conduşa  de S tefan cel Mare, a î nvinş oaştea Regatului 
Ungariei, conduşa  de Matia Corvinu, la 14 dec.1467); 

- 135 de ani de la naş terea economiştului Virgil 
MADGEARU (14 dec. 1887, Galat i – 27 nov. 1940, 
Snagov), şociolog, ş i politician, publicişt la revişta Viaţa 
Românească, teoreticianul curentului t a ra nişt. A foşt aleş 
membru poşt-mortem al Academiei Roma ne; 

- 120 de ani de la naş terea dramaturgului George 
VASILESCU (14 dec. 1902, Huş i, jud. Vaşlui – 21 apr. 
1976, Iaş i), avocat, şpecializat î n dramatiza ri din opera 
lui Ion Creanga  ş i a altor şcriitori claşici; 

- 60 de ani de la moartea etnologului Simion 
MEHEDINȚI (19 oct. 1868, Soveja , jud. Vrancea – 14 dec. 
1962, Bucureş ti), academician, geograf ş i geopolitician, 
director al reviştei Convorbiri literare; 

 

15 

- 220 de ani de la naş terea matematicianului János BOLYAI 
(15 dec. 1802, Cluj – 27 ian. 1860, Ta rgu Mureş ); a şcriş 
lucra ri fundamentale î n geometria neeuclidiana ; 

- 180 de ani de la naş terea arhitectului francez Alexandre 
Gustave EIFFEL (15 dec. 1832, Dijon – 27 dec. 1923, Pariş); 
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- 135 de ani de la naş terea pianiştei ş i şcriitoarei Cella 
DELAVRANCEA (15 dec. 1887, Bucureş ti – 9 aug.1991, 
Bucureş ti); 

- 85 de ani de la naş terea actorului ş i şcriitorului Dionisie 
VITCU (15 dec. 1937, com. Iba neş ti, jud. Botoş ani), prof. 
univ. dr. la Univerşitatea de Arte „George Eneşcu”, Iaş i, 
Societar al Teatrului Nat ional Iaş i, deputat de Iaş i î n 
legişlatura 1992-1996, membru al Uniunii Scriitorilor din 
Roma nia filiala Iaş i, autor al volumelor: Actorul, Cu 
traista-n băt printre parlamentari , Cartea lui Gulită , 
Cartea Ancuţei, Din cuibul lebedelor, Din călimara 
unui actor, Bulicherii și sfârâiace; 

- 75 de ani de la naş terea filologului George-Mihail 
PRUTEANU (15 dec. 1947, Bucureş ti – 27 mar. 2008, 
Bucureş ti), ştudent ş i cadru didactic la Facultatea de 
Litere (franceza -roma na ) din Iaş i; 

- 30 de ani de la moartea chimiştei Viorica RUSAN (26 iul. 
1932, Ba lt i – 15 dec. 1992, Iaş i); 

 

16 

- 335 de ani de la moartea filoşofului englez Sir William 
PETTY (27 mai 1620 – 16 dec. 1687), economişt, om de 
ş tiint a  ş i membru fondator al Societa t ii Regale ş i al 
economiei politice; 

- 105 ani de la naş terea şcriitorului de SF, inventator ş i 
futurolog britanic Sir Arthur Charles Clarke (16 dec. 
1917 – 19 mar. 2008, Colombo, Sri Lanka); 
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17 

- 125 de ani de la naş terea matematicianului Alexandru 
TRIANDAF (17 dec. 1897, Iaş i – 18 oct. 1976, Iaş i), 
profeşor la Catedra de Algebra  a Faculta t ii de Matema-
tica -Mecanica  Iaş i; 

- 110 ani de la moartea matematicianului Spiru HARET 
(15 feb. 1851, Putna, judet ul Suceava – 17 dec. 1912, 
Bucureş ti), miniştu al î nva t a ma ntului, reformator al 
î nva t a ma ntului roma neşc;  

- 95 de ani de la naş terea inginerului conştructor Paul-
Petru COSMULESCU (17 dec. 1927, Slatina, jud. Olt – 18 
febr. 1995, Iaş i), profeşor la dişciplina Conştruct ii 
Metalice, la Facultatea de Conştruct ii a Inştitutului 
Politehnic „Gh. Aşachi” din Iaş i, autor al unor volume 
precum: Construcţii Metalice,1975; Construcţii Metalice 
Ușoare, 1984 ş i Construcţii Metalice Spaţiale, 1991), 
curşuri ş i î ndrumare de Conştruct ii Metalice; 

- 60 de ani de la naş terea eşeiştei Oltiţa CÂNTEC (17 dec. 
1962, Deaj – Mureş ), critic de teatru ş i publicişt, membra  
a Uniunii Scriitorilor din Roma nia filiala Iaş i, autoare a 
volumelor: Luceafărul ’50 – o istorie evenimentială 
(Cronica, 2000, diştinş de Aşociat ia Internat ionala  a 
Criticilor de Teatru – şect ia Roma na  cu Premiul Special 
pentru cartea de teatru); Spoturi pe scenele lumii. 
Incursiuni în teatrul contemporan (Cronica, 2002); 
Ieșirea din fașă (Iaş i, Princepş Edit, 2004); Sincretismul 
în artele spectacolului teatral postbelic (Iaş i, Princepş 
Edit, 2005); Teatrografii (Iaş i, Timpul, 2008); 

- 35 de ani de la moartea şcriitoarei franceze Marguerite 
YOURCENAR (Cleenewerck de Crayencour, 8 iun. 1903, 
Bruxelleş – 17 dec. 1987, SUA); 
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18 

- Ziua Minorita t ilor Nat ionale (Roma nia) 

 

- 125 de ani de la naş terea fizicianului Constantin MIHUL 
(18 dec. 1897, Ciac–Meidan, jud.Tighina – 6 aug. 1986, 
Iaş i), fondatorul ş colii de şpectroşcopie ş i fizica plaşmei 
de la Iaş i, şpecialişt î n domeniul Electricita t ii, Opticii, 
Spectroşcopiei ş i Fizicii plaşmei; 

- 105 ani de la moartea lui Nicolae XENOPOL ( 11 şep. 
1858, Iaş i, jud. Iaş i – 18 dec. 1917, Tokio, Japonia), 
şcriitor, jurişt, publicişt ş i om politic; 

- 35 de ani de la moartea criticului Mircea SCARLAT (10 
apr. 1951, Cervenia, jud. Teleorman – 18 dec. 1987), 
autorul unor volume precum: Introducere în opera lui 
Miron Costin, Ion Barbu – Poezie și deziderat, 
Introducere în opera lui Cezar Bolliac, George Bacovia 
– nuanţări; 

 

19 

- 100 de ani de la naş terea iştoricului Vasile NEAMȚU (19 
dec. 1922, Tiş a ut i, Ipoteş ti, jud. Suceava – 30 dec. 2005, 
Suceava), medievişt, cadru didactic la Facultatea de Litere 
ş i Filoşofie a Univerşita t ii din Iaş i, unde a editat curşul 
Istoria medie a României (1982), preocupat de ştudiul 
tehnicii agricole foloşite î n Moldova ş i T ara Roma neaşca  
î n evul mediu; 

- 70 de ani de la moartea pictorit ei Nutzi ACONTZ 
(Popovici Ana, 16 nov. 1894, Focş ani – 19 dec. 1957, 
Bucureş ti); a abşolvit S coala de Arte Frumoaşe din Iaş i, 
locul unde ş i-a defa ş urat cariera, ş-a î ndreptat cu 
predilect ie ca tre peişaj (Vedere din Syra, Peişaj de coaşta , 
Peişaj din Balcic, Peişaj dobrogean, I n vie la Iaş i, Peişaj 
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din Bucium), natura  ştatica  (Fructiera  cu pere, Fructiera ), 
flori (Trandafiri î n pahar); 

- 30 de ani de la moartea medicului Gheorghe I. 
TELEMAN (20 apr. 1922, Paş cani, jud. Iaş i – 19 dec. 1992, 
Iaş i); 

 

20 

- 185 de ani de la aparit ia, la Bucureş ti, pe 20 dec. 1837, 
pa na  la 31 dec. 1838, a primului cotidian roma neşc, 
România, şub conducerea lui Aaron Florian ş i Gheorghe 
Hill.  Cotidianul oglindea viat a politica , şocial-economica , 
ş tiint ifica  ş i culturala  a roma nilor de pe ambii verşant i ai 
Carpat ilor, precum ş i evenimente politice din î ntreaga 
lume. Primele 150 de numere ale gazetei au foşt 
imprimate cu caractere chirilice, foloşindu-şe apoi 
alfabetul de tranzit ie; 

- 170 de ani de la naş terea arhitectului Ion MINCU (20 
decembrie 1852, Focş ani – 6 decembrie 1912, Bucureş ti), 
î ntemeietorul ş colii nat ionale roma ne de arhitectura ; 

- 165 de ani de la votarea de ca tre Adunarea ad-hoc a 
Moldovei, la 20 dec. 1857, a rezolut iei prin care şe adreşa 
Puterilor garante; 

- 10 ani de la moartea pşihologului Adrian NECULAU (30 
aug. 1938, Ungureni-Botoş ani – 20 dec. 2012, Iaş i), 
profeşor univerşitar, init iator de ş coala  î n pşihologia 
şociala , prorector al Univerşita t ii „Al. I. Cuza”; 
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21 

- Solştit iul de iarna  

 

- 95 de ani de la naş terea filologului Cornelia ANDRIESCU 
(21 dec. 1927, Iliş eş ti, jud. Suceava – 25 dec. 1991, Iaş i), 
membra  a Societa t ii de S tiint e Filologice din Roma nia, 
cadru didactic la Facultatea de Filologie a Univerşita t ii 
„Al. I. Cuza”, Catedra de Literatura roma na  ş i comparata , 
ş i Catedra de Limbi germanice; 

- 90 de ani de la naş terea şcriitoarei Camelia NISTOR (21 
dec. 1932, Roman, jud. Neamt ), prozatoare, autoarea 
volumelor: Regăsirea, Viaţa ei a fost o tragedie, Dragă 
profesore, citește-mă, Violul, Povestiri la gura sobei; 

- 80 de ani de la naş terea iştoricului Stela CHEPTEA (21 
dec. 1942, Suceava), şpecialişt î n arheologie medievala , 
director al Centrului de Iştorie ş i Civilizat ie Europeana  al 
Academiei Roma ne – Filiala Iaş i; 

 

22 

- 55 de ani de la naş terea actrit ei Teatrului Nat ional „Vaşile 
Alecşandri” din Iaş i Catinca TUDOSE HARITON ( 22 dec. 
1967, Iaş i); 

- 30 de ani de la moartea publiciştului ş i dramaturgului 
Traian GHEORGHIU (16 mar. 1906, Iaş i – 22 dec. 1982, 
Iaş i, cunoşcut pentru volumul şa u memorialiştic 
Miercurile de la Însemnări ieșene (1980); 

 

23 

- 95 de ani de la naş terea artiştului liric Ion PRISACARIU 
(23 dec. 1927, It cani, jud. Suceava – 6 mai 2000, Iaş i), baş, 
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şolişt al Operei Roma ne din Iaş i; 

- 75 de ani de la brevetarea primului tranziştor de fizicienii 
americani John Bardeen, Walter Brattain ş i William 
Shockley; 

- 70 de ani de la naş terea ziariştului Mircea TOMA (23 
dec. 1952, Cluj-Napoca), pşiholog, unul dintre fondatorii 
ziarului Academia Caţavencu, preş edinte al Agent iei de 
Monitorizare a Preşei (AMP) ş i preş edinte al Aşociat iei 
Pentru Conşervarea Ariilor Protejate Biocultural „Salvat i 
Vama Veche”; 

 

24  

- 125 de ani de la debutul poetului Octavian GOGA (1 apr. 
1881, Ra ş inari – 7 mai 1938, Ciucea), î n revişta Tribuna 
din Sibiu; 

- 110 ani de la naş terea inginerului chimişt Mihai 
MARINESCU (24 dec. 1912, Ungheni, jud. Iaş i – 8 iun. 
1996, Iaş i); a contribuit cu invent ii la afirmarea 
î nva t a ma ntului tehnic şuperior pentru piela rie la 
Inştitutul Politehnic „Gh. Aşachi” din Iaş i, profeşor la 
Facultatea de Chimie Induştriala ; 

- 40 de ani de la moartea şcriitorului francez Louis 
ARAGON (3 oct. 1897, Pariş – 24 dec. 1982, Pariş), poet ş i 
romancier francez, unul dintre î ntemeietorii şupra-
realişmului, autor al volumelor: Foc de bucurie, 
Mișcarea perpetuă, Ochii Elsei); 

 

25 

- (†)Cra ciunul, Sa rba toarea Naş terii Domnului, calendarul 
creş tin ortodox, romano ş i greco-catolic 
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- 380 de ani de la naş terea fizicianului Isaac NEWTON (4 
ian. 1643 / S.V. 25 dec. 1642, Woolşthorpe-by-
Colşterworth, Lincolnşhire, Anglia – 31 mar. 1727 / S.V. 
20 mar. 1727, Kenşington, Middleşex, Anglia), aştronom 
ş i matematician; 

- 45 de ani de la moartea actorului ş i regizorului Charles 
(Charlie) Spencer CHAPLIN (16 apr. 1889, Londra, 
Marea Britanie – 25 dec. 1977, Vevey, Elvet ia), conşiderat 
a fi unul dintre cele mai mari ştaruri comice de cinema 
din şecolul XX; 

- 5 ani de la moartea iştoricului Bogdan MALEON (31 aug. 
1976, Iaş i – 25 dec. 2017, Iaş i), conferent iar dr. al 
Faculta t ii de Iştorie, Univerşitatea „Al.I.Cuza”, director al 
Bibliotecii Univerşitare „Mihai Emineşcu 

 

26 

- 95 de ani de la naş terea filologului Vasile ARVINTE (26 
dec. 1927, Voineş ti, jud. Iaş i – 11 dec. 2011, Iaş i); 

- 60 de ani de la naş terea şcriitoarei Simona MODREANU 
(26 dec. 1962, Iaş i), profeşor dr. la Catedra de limba ş i 
literatura franceza , Facultatea de Litere, Univerşitatea 
„Al.I.Cuza” Iaş i, traduca toare, eşeişta , membra  a Uniunii 
Scriitorilor din Roma nia filiala Iaş i, autoare a volumelor: 
Cioran sau rugăciunea interzisă, Iaş i, Junimea, 2002; 
Eugène Ionesco ou l'agonie de la signifiance, Iaş i, 
Editura Fundaţiei AXIS, 2002; Le Dieu paradoxal de 
Cioran, Pariş, Editionş du Rocher, 2003; Lecturi 
sedentare, Iaş i, Junimea, 2010; 

- 50 de ani de la inaugurarea Casei Vasile Pogor, ca şediu 
central al Muzeului Literaurii Roma ne Iaş i, la 26 dec. 
1972; 
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- 1685 de ani de la terminarea Catedralei ortodoxe din 
Constantinopol, Sfânta Sofia (Hagia Sofia) de ca tre 
î mpa ratul bizantin-roman Iuştinian, î n prezent moşchee; 

- 335 de ani de la moartea lui Sir William PETTY (27 mai 
1620 – 16 dec. 1687), economişt englez, om de ş tiint a  ş i 
filoşof, membru fondator al Societa t ii Regale ş i al 
economiei politice; 

- 200 de ani de la naş terea biochimiştului francez Louis 
PASTEUR (27 dec. 1822, Dole – 28 şep. 1895, Marneş-la-
Coquette), biolog, bacteriolog, fondatorul microbiologiei; 

- 95 de ani de la naş terea muzeografei Melania OSTAP (27 
dec. 1927, Ha rtop, jud. Suceava – 25 dec. 1986, Iaş i), cu o 
activitate de cercetare la Muzeul Etnografic al Moldovei; 

- 5 ani de la moartea filologului Puiu IONIȚĂ (13 mai 1960 
– 27 dec. 2017, Iaş i), critic, comparatişt ş i iştoric literar, 
lector dr. al Faculta t ii de Litere, Univerşitatea „Al.I.Cuza”; 

 

28 

- 115 ani de la naş terea compozitorului ş i dirijorului 
Nicolae BRÂNZEU (28 dec. 1907, Piteş ti – 7 aug. 1983, 
Arad); 

- 75 de ani de la naş terea etnologului ş i publiciştului 
Silvia-Manuela CIUBOTARU (28 dec. 1947, Botoş ani), 
cerceta tor ş tiint ific la Inştitutul de Filologie Roma na  „A. 
Philippide” din Iaş i, autoare a volumelor: Strigături din 
Moldova, Nunta în Moldova; 

- 25 de ani de la moartea pictorului Corneliu BABA (18 
nov.  1906, Craiova – 28 dec. 1997, Bucureş ti), recunoşcut 
mai aleş pentru portretele şale; 
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- 85 de ani de la naş terea fizicianului Constantin I. 
MICULESCU (6 şep. 1863, Crevenicu, jud. Teleorman – 29 
dec. 1937, Bucureş ti), cu rezultate notabile î n termodina-
mica  ş i optica ; 

- 85 de ani de la naş terea actorului Vasile VASILIU (29 dec. 
1937, Iaş i – 6 nov. 2000, Tî rgu Mureş ), actor la Teatrul 
Nat ional Tî rgu Mureş  (1962-2000); 

 

30 

- 120 de ani de la naş terea biologului Vasile MÂRZA (30 
dec. 1902, com. S ipote, jud. Iaş i – 10 nov. 1995, Iaş i), 
profeşor la Facultatea de Medicina  din Iaş i, ambaşador, 
membru titular al Academiei Roma ne; 

- 100 de ani de la proclamarea Uniunii Sovietice, şub 
forma Uniunii mai multor republici (şe va dezmembra î n 
1991); 

- 75 de ani de la proclamarea Republicii Populare Roma ne. 
Printr-o lovitura  de ştat comunişta , Regele Mihai I eşte 
fort at şa  abdice ş i şa  renunt e la conducerea ştatului; 

- 20 de ani de la moartea medicului Alexandrina 
GAIGINSCHI ( 23 iul. 1904, Iaş i – 30 dec. 2002, Iaş i), ş ef 
la Catedra de Microbiologie a Inştitutului de Medicina  ş i 
Farmacie ( 1957-1969); 

- 5 ani de la moartea compozitorului ş i muzicologului 
Vasile DONOSE (4 apr. 1929, Valea Lunga , jud. Vaşlui – 30 
dec. 2017, Bucureş ti), redactor-ş ef al emişiunilor 
muzicale la Televiziunea Roma na  (1969-1972), director 
la Teatrul şatiric-muzical „Conştantin Ta naşe” din 
Bucureş ti (1982-1999); 
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31 

- 405 ani de la naş terea pictorului şpaniol Bartolomé 
Esteban MURILLO (31 dec. 1617, Sevilia – 3 apr. 1682, 
Ca diz), una dintre cele mai importante figuri ale picturii 
baroce; 

- 180 de ani de la naş terea juriştului Iacob NEGRUZZI (31 
dec. 1842, Hermeziu-Trifeş ti, jud. Iaş i – 6 ian. 1932, 
Bucureş ti), şcriitor, academician, unul dintre î ntemeie-
torii şocieta t ii „Junimea”; 

- 170 de ani de la inaugurarea Teatrului Nat ional din 
Bucureş ti; 

- 145 de ani de la moartea pictorului francez Gustave 
COURBET (Jean De şire  Guştave Courbet, 10 iun. 1819, 
Ornanş/Franche-Comte  – 31 dec. 1877, La Tour-de-Peilz, 
Elvet ia); a conduş miş carea artiştica  a realişmului î n 
pictura franceza  din şecolul al XIX-lea, aleş î n conduce-
rea Comunei din Pariş din anul 1871; 

- 130 de ani de la naş terea artiştei plaştice Miliţa 
PETRAȘCU (31 dec.1892, Chiş ina u – 25 ian. 1976, 
Bucureş ti), şculptorit a  ş i portretişta  de avangarda , 
membra  a grupa rii din jurul reviştei Contemporanul; 
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