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ANIVERSĂRI 
 

[DATA NAȘTERII NECUNOSCUTĂ] 
 

 

CRIMCA, Anastasie  470 de ani de la naștere 

mitropolit (n. c. 1550, Suceava – m. 19 ian. 1629, 
Suceava) 

Teolog, caligraf, miniaturist şi autor de literatu-

ră imnografică, Anastasie Crimca a fost un artist şi 

un cărturar de şcoală slavonă, ctitoria sa de la Dra-

gomirna-Suceava adăpostind, în Moldova, ultima 

manifestare spectaculoasă a acestui curent cultural. A fost egumenul 

Mănăstirii Galata şi Mitropolit al Moldovei, între anii 1608-1629. În 

prima etapă a păstoriei sale, Anastasie Crimca a început să se ocupe 

de copierea unor cărţi necesare slujbelor religioase, introducând, 

după mai bine de un secol de uitare, obiceiul împodobirii manuscri-

selor cu miniaturi. Se cunosc peste 25 de manuscrise din timpul său, 

majoritatea împodobite cu miniaturi. Anastasie Crimca a rămas în 

istoria culturii mai ales prin activitatea de caligraf şi miniaturist, 

fiindu-i apreciate gustul artistic, talentul, originalitatea concepţiei 

grafice. Mai este cunoscut şi ca autor al unui imn religios în limba 

slavonă, Vers de plângere al omului căzut, adresat sufletului său. 

 

URECHE, Grigore 430 de ani de la naștere 

cronicar (n. c. 1590, Iaşi – m. apr. 1647, Goești-Iaşi) 

Cu Grigore Ureche începe în Moldova, în secolul al XVII-lea, 

activitatea cronicărească prin care protagoniştii demonstrează intere-

sul puternic pentru problemele vieţii politice şi sociale. Umanist prin 

spirit şi educaţie, este autorul primei cronici în limba română, Leto-

piseţul ţării Moldovei până la Aron Vodă (1359-1594), operă impre-

sionantă prin concizie şi expresivitate artistică. Grigore Ureche este 

cel dintâi care afirmă şi susţine, într-o operă românească de proporţii, 

unitatea poporului român şi originea latină a limbii sale: toţi de la 

Râm se trag. Prin opera sa, Grigore Ureche a pus bazele istoriografi-
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ei originale româneşti în Moldova şi a creat în literatura română un 

tip specific de cronică în care expunerea face uz, pe scară largă de 

procedeele artei literare. 

 

COSTIN, Nicolae 360 de ani de la naștere 

cronicar (n. 1660, Iaşi – m. sept. 1712, Iaşi) 

Fiu al lui Miron Costin (1633-1691). Nicolae Costin se numără 

printre cei mai luminaţi cărturari ai timpului său. Pe urmele părinte-

lui său, el a scris, între 1700-1712, Letopiseţul ţării Moldovei de la 

zidirea lumii până la 1601 şi Cronica domniei dintâi a lui Nicolae 

Mavrocordat (1709-1711). Rolul lui Nicolae Costin, în contextul 

epocii sale, a fost să păstreze vie flacăra culturii înalte, aşa cum o 

aprinseseră Nicolae Milescu Spătarul (1636-1708), Dosoftei (1624-

1693) şi tatăl său, Miron Costin, servind ca model şi fiind de fapt un 

precursor al savantului Dimitrie Cantemir (1673-1723). Opera im-

portantă prin care Nicolae Costin rămâne în literatura română este 

traducerea şi prelucrarea cărţii Ceasornicul domnilor (1710-1712), 

după scriitorul spaniol Antonio de Guevara. Scrierea cuprinde viaţa 

împăratului Marc Aureliu, în care sunt încadrate numeroase aspecte 

etice: sfaturi privitoare la educaţia tinerilor principi, norme de călău-

zire în conducerea familiei şi statului. 

 

CALLIMACHI, Gavriil 310 ani de la naștere 

mitropolit (n. c. 1710, Câmpulung Moldovenesc, 
judeţul Suceava – m. 20 febr. 1786, Iaşi) 

Acest mare ierarh a fost şi un înflăcărat patriot, 

pentru că lupta lui s-a îndreptat împotriva dominaţiei 

otomane. Neştearsă în analele istoriei rămâne însă 

stăruinţa sa pentru uşurarea poverilor celor săraci, 

pentru înflorirea Bisericii Moldovene şi pentru credinţa străbună 

ortodoxă. A fost ridicat în scaunul de Mitropolit al Moldovei la 15 

aprilie 1760, unde a păstorit timp de 15 ani (1786). Sub îndrumarea 

lui, s-a ridicat o nouă catedrală mitropolitană în Iaşi (cunoscută sub 

numele de Mitropolia Veche). În atmosfera de renaştere culturală a 

Moldovei, el a desfăşurat o vastă activitate editorială. A tipărit pe 
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cheltuiala sa o Gramatică românească, la tipografia pe care el însuşi 

o înfiinţase încă de la suirea sa pe scaun. Tot în tipografia lui au mai 

fost tipărite: Ceaslovul (1763), Catihis sau în scurt Pravoslavnică 

Mărturisire (1777), Molitvelnic (1766), Învăţătura arhierească 

(1771), Pastorala contra luxului (1781) şi altele. A antrenat şi pe 

alţi cărturari în editarea unor cărţi necesare clerului şi mirenilor. Prin 

aceasta, Gavriil Callimachi a patronat şi dirijat întreaga mişcare cul-

turală a Moldovei, de o deosebită atenţie bucurându-se învăţătura de 

carte. 

 

BELDIMAN, Alecu 260 de ani de la naștere 

cărturar şi vornic (n. 1760, Huşi sau Iaşi – m. 6 ian. 
1826, Iaşi) 

A fost cel mai vechi poet care avea să se ilustreze 

după 1800 în Moldova. Om instruit şi adept al lumini-

lor, Alecu Beldiman a făcut un mare număr de tradu-

ceri din limbile greacă şi franceză, genurile predilecte fiind epopeea, 

tragedia şi romanul. Este primul traducător român, în proză, direct 

din greceşte, al Odiseei lui Homer. Opera originală a lui Alecu Bel-

diman, păstrată în 23 de manuscrise şi tipărită la Iaşi abia în 1861 de 

Alexandru Balica, este Tragodia sau mai bine a zice jalnica Moldo-

vei întâmplare după răzvrătirea grecilor de la 1821. Autorul descrie 

în 4200 de versuri, înscăunarea Eteriei la Iaşi, organizarea ei, evacua-

rea boierilor, risipirea zavergiilor de către turci. A mai scris meditaţii 

şi poezii de dragoste. Efervescenţa lui Alecu Beldiman, opera lui de 

traducător, spiritul critic şi satiric îl plasează strict în epocă. 

 

DONICI, Andronache  260 de ani de la naștere 

jurist (n. 1760 – m. 4 nov. 1829, Iaşi) 

A fost unul dintre cei mai de seamă jurişti din ţara 

noastră, în primele trei decenii ale veacului al XIX-lea. 

Sub domnia lui Scarlat Calimach, Andronache Donici 

s-a făcut cunoscut prin priceperea sa în cunoaşterea 

legilor. Ajunge mare postelnic şi apoi preşedinte al Departamentului 

străinelor pricini, instanţă special creată de domnitori pentru a soluţi-
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ona litigiile dintre străini sau dintre ei şi români. În 1823 domnul 

Ioniţă Sandu Sturdza îl numeşte mare logofăt, funcţie pe care a păs-

trat-o aproape tot restul vieţii. A avut o contribuţie importantă îndeo-

sebi la alcătuirea Codului Calimach. Îndemnat şi ajutat de Mitropoli-

tul Veniamin Costache, a întocmit un manual de drept în româneşte. 

Tipărit în 1814, reeditat în 1959, sub titlul de Manualul juridic al lui 

Andronache Donici, are meritul de a fi prima lucrare juridică mai 

cuprinzătoare scoasă în româneşte. Istoria îl recunoaşte ca mare ju-

risconsult, om de cultură vastă, ocupând cele mai înalte dregătorii în 

stat, părtaş la zbuciumatele mişcări politice şi sociale ale timpului, 

principal colaborator la legiuirile şi la toate lucrările juridice ale vre-

mii, autor al unui valoros codex civil. 

 

BARBU LĂUTARU (Vasile BARBU)  240 de ani de la naștere 

cântăreţ şi cobzar (n. 1780, Iaşi – m. 18 aug. 1858, 
Iaşi) 

Modestă figură a societăţii ieşene de la mijlocul 

veacului al XIX-lea, Barbu Lăutaru a intrat în legendă 

ca simbol al afirmării geniului muzical românesc feri-

cit dăruit de Dumnezeu. Cel mai de frunte şi totodată cea mai popu-

lară figură de lăutar din trecutul ţării noastre, muzician de un talent 

desăvârşit, staroste al breslei lăutarilor din Iaşi, Barbu Lăutaru a 

intrat în istoria muzicii interpretative româneşti. George Enescu a 

conturat prin figura lui valoarea melosului popular românesc în suita 

Impresii din copilărie, Vasile Alecsandri l-a imortalizat în canţoneta 

Barbu lăutarul şi Matei Millo a întreţinut mitul geniului provenit din 

popor până spre mijlocul secolului trecut. 

 

HERFFNER, Joseph         225 de ani de la naștere 

dirijor şi compozitor (n. 1795, Presburg-Ungaria 
– m. ian. 1865, Iaşi) 

A fost primul organizator al fanfarelor militare 

din Iaşi, cea dintâi formaţie muzicală din oştirea ro-

mână (1830). Muzician distins, Joseph Herffner s-a 

impus ca un reprezentant strălucit al creatorilor mili-
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tari care au contribuit la întemeierea şcolii muzicale naţionale. A fost 

profesor la Conservatorul Filarmonic-Dramatic din Iaşi, unde a pre-

dat lecţii de pian, vioară şi violoncel. Dirijorului Joseph Herffner i   

s-au datorat înfiinţarea primei fanfare militare din Iaşi (1830), a  

Muzicii stabului Oştirii din Iaşi, Muzicii militare din Galaţi (1851) şi 

Fanfarei jandarmeriei din Iaşi (1853). De asemenea, a format o or-

chestră la Teatrul de varietăţi din Iaşi, unde a activat ca dirijor şi 

compozitor. A compus numeroase lucrări în diferite genuri, excelând 

în domeniul fanfarei. 

 

PANU, Anastasie  210 ani de la naștere 

om politic (n. 1810, Iaşi – m. 1867, Viena-Austria) 

Unul din liderii politici, creatori de opinie în 

principalele evenimente politice şi sociale ale  

Moldovei din secolul al XIX-lea şi, în special, la 

Revoluţia de la 1848 şi Unirea din 1859. Anastasie 

Panu a contribuit cu forţă şi tenacitate la coagularea ideilor politice 

în conştiinţa maselor, cele care au condus inevitabil la crearea statu-

lui român unitar şi independent. Membru în Comitetul Electoral al 

Unirii (februarie 1857), alături de M. Kogălniceanu, V. Mălinescu, 

D. Ralet şi alţii, Anastasie Panu a fost ales deputat în Adunarea ad-hoc 

a Moldovei din Iaşi (1857), unde s-a manifestat ca adept al Unirii. A 

ajuns la apogeul activităţii sale politice ca membru al Căimăcămiei de 

trei a Moldovei (octombrie 1858 5/ 17 ianuarie 1859), cu rol activ în 

viaţa partidei naţionale în alegerile pentru Adunarea Electivă. A făcut 

parte din Comitetul de acţiune pentru Unire (1859). Sub domnia lui Al. 

I. Cuza, Anastasie Panu a fost Prim-ministru şi Ministru de Interne. De 

asemenea, a fost deputat în Camera din Bucureşti, ales de mai multe ori 

de ieşeni. 

 

ASACHI, Dimitrie  200 de ani de la naștere 

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

Cel dintâi fiu al cărturarului Gh. Asachi (1788-

1869), figură importantă în istoria matematicii din ţara 

noastră. El aduce prima contribuţie originală româneas-
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că în matematici, cu studiul său intitulat Asupra inversiunii seriilor, 

publicat în 1841, la München. Dimitrie Asachi este primul român 

care a publicat o lucrare de matematici superioare şi primul nostru 

matematician titrat. Rod al activităţii didactice desfăşurată la Aca-

demia Mihăileană, este Tratatul de topografie (1854), prima lucrare 

de acest gen publicată în limba română. 

 

BĂLĂNESCU, Costache 190 de ani de la naștere 

actor şi traducător (n. 1830, Focşani – m. 10 mart. 
1888, Iaşi) 

Reprezentant al şcolii realiste în teatrul românesc, 

Costache Bălănescu a fost un mare interpret, un fruntaş 

al scenei ieşene. Elev al lui Matei Millo la Conservato-

rul din Iaşi, apoi cu studii continuate la Paris, el s-a 

consacrat cu mare dăruire teatrului. A jucat pe scena ieşeană timp de 

aproape patru decenii (1850-1888), interpretând felurite roluri, mai 

ales din comediile lui V. Alecsandri, Matei Millo, V. A. Urechia etc. 

A făcut parte, împreună cu N. Luchian, M. Galino şi alţii din Asocia-

ţia teatrală (1861-1862). A fost director de scenă, precum şi director 

al teatrului ieşean. A transpus în româneşte o serie de comedii şi 

melodrame, destinate scenei ieşene. 

 

EMILIAN, Cornelia  180 de ani de la naștere 

publicistă (n. 1840, Zlatna, judeţul Alba – m. 23 iul. 
1910, Bucureşti) 

Lider în lupta pentru emanciparea femeii din ţara 

noastră, prima feministă din Iaşi, Cornelia Emilian a 

fost sufletul acţiunii prin care s-a înfiinţat Liga femei-

lor (1895). Cea dintâi problemă de care s-a ocupat a fost situaţia 

femeii în societate şi faţă de legi. La 8 noiembrie 1867 s-a constituit 

la Iaşi asociaţia Reuniunea Femeilor Române, având ca vicepreşe-

dintă pe Cornelia Emilian şi pe Veronica Micle printre membre. 

Această asociaţie a deschis o Şcoală profesională de fete care se în-

scrie în istoria învăţământului ca prima de acest fel din România. A 

desfăşurat şi o susţinută activitate publicistică. 
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ARCELEANU, Mihail   175 de ani de la naștere 

actor (n. 1845, Craiova – m. 16 iul. 1908, Iaşi) 

Dotat cu calităţi interpretative deosebite, format 

sub îndrumarea marelui actor Theodor Theodorini 

(1823-1873), Mihail Arceleanu a fost unul dintre mult 

admiraţii artişti comici ai Teatrului Naţional din Iaşi, 

pe scena căruia a evoluat peste trei decenii (1874-1908). Continuator 

al artei lui Matei Millo, el a fost un excelent interpret al pieselor lui 

I.L. Caragiale. De asemenea, a interpretat cu succes roluri în piesele 

lui Matei Millo, B. P. Hasdeu, Gr. Ventura şi alţii. A evoluat în me-

lodrame şi operete. A fost societar clasa I al Teatrului Naţional din 

Iaşi şi membru fondator al Societăţii dramatice din Iaşi. 

 

POPOVICI junior, Mihail  155 de ani de la naștere 

actor (n. 1865, Iaşi – m. 13 mart. 1960, Bucureşti) 

Pilon de bază al scenei ieşene, Mihail Popovici-

junior a dedicat teatrului românesc aproape 40 de ani 

din viaţa sa. În 1884 a fost angajat la Teatrul Naţional 

din Iaşi, pe care l-a slujit cu talent şi dăruire până în 

anul 1923. De-a lungul timpului, el a fost partenerul unor mari actori 

ca Matei Millo, Agatha Bârsescu, Aristizza Romanescu, Aglae    

Pruteanu, State Dragomir şi alţii. Actor complex, a abordat drama, 

melodrama, vodevilul etc. A funcţionat şi ca profesor la Conservato-

rul din Iaşi, la Catedra de Declamaţiune, între cele două războaie 

mondiale. 

 

BUŢUREANU, Constantin V.   150 de ani de la naștere 

pedagog şi publicist (n. 1870, Băluşeni, judeţul 
Botoşani – m. 8 nov. 1931, Iaşi) 

A fost institutor şi director al Şcolii V. Alecsandri 

din Iaşi, precum şi inspector şcolar pentru Moldova. A 

publicat lucrări de pedagogie şi antologii, dintre care 

se remarcă: Chestiuni de pedagogie ştiinţifică (1915) 

şi Crestomaţie pedagogică (1916). A tradus şi publicat pagini alese 
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din operele unor cunoscuţi gânditori. A fost autor de manuale didac-

tice mult apreciate în epocă. Este tatăl cunoscutului chirurg ieşean 

Vladimir Buţureanu (1895-1979). 

 

BOLDESCU, Vasile 140 de ani de la naștere 

actor (n. 1880, Galbeni, jud. Bacău – m. 20 nov. 
1932, Iaşi) 

Despre el, Ionel Teodoreanu scria: „D-l Vasile 

Boldescu a personificat arta de a interpreta un rol prin 

cele mai sobre mijloace, atingând cele mai înalte efec-

te... D-l Vasile Boldescu, artist de mare rasă comică, a 

fost steaua Teatrului Naţional al Moldovei.” A slujit scena ieşeană 

aproape trei decenii, distingându-se prin comicul natural, mobilitate 

şi expresivitate bogat nuanţată. A jucat roluri comice tradiţionale ale 

dramaturgiei româneşti dar şi personaje din repertoriul universal. 

 

BOTEZ, Constantin I.                                  140 de ani de la naștere 

critic literar, filolog (n. 1880, Iaşi – m. 1936, 
Iaşi) 

Se numără printre fondatorii revistei Viaţa 

Românească (1906) din Iaşi, alături de C. Stere, G. 

Ibrăileanu şi Mihai Carp. A funcţionat în învăţă-

mântul secundar la Tecuci şi Bârlad şi mai ales, la Liceul Naţional, 

unde l-a avut elev pe Mihail Sadoveanu. În sprijinul procesului di-

dactic, a editat valoroase manuale de literatură română. Opera de 

căpetenie a lui C.I. Botez este ediţia critică a Poeziilor lui Mihai 

Eminescu, la care a lucrat patru ani. 

 

NICOLAU, Eliza 120 de ani de la naștere 

actriţă (n. 1900 – m. 24 dec. 1965, Iaşi) 

Caracterizându-i meritele, în calitate de director 

al Teatrului Naţional din Iaşi, scriitorul Ionel Teodo-

reanu nota laconic: „talent bogat, multilateral şi o 

justă intuiţie artistică”. Angajată în 1928 la Naţiona-
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lul ieşean, ea a slujit arta dramatică timp de peste trei decenii, întru-

chipând circa 250 de personaje. A interpretat roluri de coloratură, 

pitoreşti, afirmându-se ca o excelentă interpretă de comedie. Cu toate 

că a jucat cu succes deosebit roluri principale, marea ei specialitate o 

constituie rolurile episodice de compoziţie. A cântat şi a dansat cu 

talent, fiind distribuită în toate operetele montate la Iaşi. 

 

FOCA, Elena 115 ani de la naștere 

actriţă (n. 1905 – m. 29 mart. 1983, Iaşi) 

Soţie a actorului şi regizorului Manole Foca 

(1902-1983), ea a slujit scena Naţionalului ieşean, cu 

talent şi perseverenţă, timp de peste patru decenii. A 

jucat roluri comice, începând cu ingenue, cochete şi 

compoziţii diverse. Personaje remarcabile a realizat în dramaturgia 

lui I. L. Caragiale. A predat lecţii la Institutul de Teatru Matei Millo, 

unde a îndeplinit şi funcţia de director de studii. 
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IANUARIE 
 

 

ASSAKY, Gheorghe  165 de ani de la naștere 

chirurg (n. 1 ian. 1855, Iaşi – m. 22 apr. 1899,  
Bucureşti) 

Profesor la clinica chirurgicală şi cea ginecologi-

că din Bucureşti, a adus contribuţii deosebite în dome-

niul anatomiei, fiziologiei şi embriologiei, iar în chi-

rurgie a fost printre primii care a introdus principii 

moderne de asepsie şi antisepsie, fiind socotit şi ca un precursor al 

chirurgiei în sistemul nervos. A fost membru corespondent al Aca-

demiei Române. 
 

CULIANU, Ioan Petru 70 de ani de la naștere 

istoric al religiilor, scriitor (n. 5 ian. 1950, Iaşi –  
m. 21 mai 1991, Chicago, SUA) 

Este recunoscut ca unul dintre cei mai importanţi 

istorici contemporani ai religiilor, specializat în gândi-

rea Renaşterii europene, în istoria creştinismului timpu-

riu, în islamismul spaniol, în istoria magiei, în elenism 

şi în antichitatea târzie. Discipol al lui Mircea Eliade, el era un savant 

care nu-şi limita interesul la o singură religie, epocă sau tip de feno-

men. A fost profesor la Milano (Italia), Groningen (Olanda) şi     

Chicago (S.U.A.). Este autorul a 15 volume de scrieri ştiinţifice şi 

literare, dintre care multe au fost traduse în limba română. 

 

DUNKA, Titus 175 de ani de la naștere 

inginer şi scriitor (n. 6 ian. 1845, Iaşi – m. 14 
oct. 1903, Piteşti, judeţul Argeş) 

Etapele vieţii lui coincid, timp de două decenii, 

cu momente cruciale din istoria Europei secolului al 

XIX-lea. A participat întotdeauna acolo unde liberta-

tea era ameninţată, s-a simţit solidar cu toţi acei care se jertfeau pen-

tru ideile generoase, situându-se de partea forţelor progresului, ale 
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dreptăţii. A luptat în armata lui Garibaldi, s-a înrolat în legiunea ma-

ghiară din Italia, a participat la răscoala antiţaristă din Polonia, a 

participat la războiul franco-prusac, a luptat în Războiul de Indepen-

denţă a României din 1877-1878 etc. Titus Dunka a desfăşurat şi 

activitate politică şi publicistică. A publicat amintiri, note de călăto-

rie şi piese de teatru. În 1888 a editat ziarul popular Războiul. 

 

BADEA, Costel 80 de ani de la naștere 

sculptor ceramist (n. 6 ian. 1940, Iaşi – m. 6 sept. 
1995, Bucureşti) 

Fiind unul dintre cei mai de seamă exponenţi ai 

creaţiei româneşti contemporane în domeniul Artelor 

decorative, el a influenţat o întreagă generaţie de ce-

ramişti români şi a conturat o adevărată Şcoală naţio-

nală de ceramişti, unică în lume prin originalitatea ei. Costel Badea 

a transpus ceramica în registrul grav al sculpturii, a sustras-o func-

ţionalităţii domestice, investind-o cu funcţii eminamente spirituale. 

Autor de structuri spaţiale, reliefuri, panouri decorative, prototipuri 

pentru industrie, lucrările sale demonstrează posibilităţile ceramicii 

de a satisface variate exigenţe materiale şi spirituale. 

 

SANDU-VILLE, Gorun 85 de ani de la naștere 

agronom (n. 7 ian. 1935, Bucureşti – m. 22 ian. 1995, 
Iaşi) 

Recunoscut specialist în viticultură, distins cerce-

tător şi om de ştiinţă, el a contribuit decisiv la organiza-

rea plantaţiilor viticole şi a câmpurilor experimentale, 

la dezvoltarea Staţiunii de Cercetări Viticole din Iaşi, pe care a con-

dus-o ani îndelungaţi. Specialist în tehnologia, chimia şi microbiolo-

gia vinului şi viticultură, el a desfăşurat o vastă activitate ştiinţifică, 

concretizată în peste 150 de lucrări. A fost unul dintre fondatorii 

revistei Cercetări agronomice în Moldova (1967). 
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PANŢIRU, Grigore 115 ani de la naștere 

teolog, muzicolog-bizantinolog (n. 10 ian. 1905, 
Tamaş, judeţul Bacău – m. 18 dec. 1981, Bucureşti) 

Pasionat cercetător al muzicii psaltice româneşti 

medievale, el a desfăşurat o îndelungată activitate de 

preot şi profesor la Gimnaziul Ştefan cel Mare, Semi-

narul teologic Veniamin Costache şi Seminarul Peda-

gogic Universitar. Activitatea sa de cercetare a fost bogată şi variată, 

contribuind la o mai bună cunoaştere a trecutului muzical românesc 

prin abordarea tuturor epocilor notaţiei bizantine. 

 

LAMBRIOR, Alexandru  175 de ani de la naștere 

lingvist şi filolog (n. 12 ian. 1845, Fălticeni, judeţul 
Suceava – m. 20 sept. 1883, Iaşi) 

Membru corespondent al Academiei Române. 

Într-o scurtă activitate ştiinţifică de maximum un dece-

niu (a murit la 38 de ani), Alexandru Lambrior a pus 

bazele studiilor fonetice ştiinţifice şi a lăsat contribuţii valoroase în 

folcloristică. A publicat studii de gramatică, de fonetică, de ortogra-

fie şi de gramatică descriptivă a limbii române. A acordat interes 

limbii vechi şi vorbirii populare. 

 

GHIŢESCU, Aurel 125 de ani de la naștere 

actor (n. 14 ian. 1895, Iaşi – m. 12 ian. 1972,  
Bucureşti) 

Interpret şi regizor, profesor la Conservatorul de 

Artă Dramatică din Iaşi, director de scenă, el a desfăşu-

rat o lungă şi prodigioasă carieră pusă în slujba Teatru-

lui Naţional. Timp de 50 de ani de activitate teatrală, a dat viaţă unei 

largi galerii de personaje, deţinând circa 200 de roluri principale din 

dramaturgia naţională şi universală. Prin întreaga sa creaţie, s-a situat 

în rândurile celor mai de seamă interpreţi ai teatrului românesc, adu-

când o contribuţie însemnată la dezvoltarea artei actoriceşti. 
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IAVORSCHI, Ioan 110 ani de la naștere 

jurist (n. 14 ian. 1910, Iaşi – m. 10 sept. 1986, Iaşi) 

Excelent cunoscător al izvoarelor de Drept al 

muncii şi de Istorie a dreptului românesc, el a slujit 

învăţământul juridic şi ştiinţa dreptului timp de peste 

40 de ani. Cariera universitară şi-a desfăşurat-o la Fa-

cultatea de Drept a Universităţii ieşene, în perioada 1934-1975, con-

tribuind la formarea multor generaţii de jurişti şi economişti. A ela-

borat cursuri, studii, lucrări, comunicări şi articole de specialitate 

juridică. 

 

CÂMPEANU, Victor 100 de ani de la naștere 

muzician (n. 14 ian. 1920, Cetatea Albă – m. 24 iun. 
1984, Iaşi) 

Printre profesorii care au onorat pianistica ieşea-

nă, el a fost un pasionat pentru instituirea unei metode 

de conceptualitate modernă, de aceea realizările sale 

pot şi trebuie să fie apreciate în perspectiva dezvoltării acesteia. Era 

adeptul practicii instrumentale ca mijloc de neînlocuit în formarea 

unui muzician. A profesat la Conservatorul George Enescu şi la In-

stitutul de Artă din Iaşi. A contribuit la înfiinţarea Operei Române 

(1956). A depus o activitate instrumentală deosebită, ca pianist 

acompaniator sau ca solist. A fost solist-pianist al Orchestrei simfo-

nice a Filarmonicii Moldova şi a colaborat la Radio Iaşi. 

 

EMINESCU, Mihai 170 de ani de la naștere 

poet (n. 15 ian. 1850, Botoşani – 15 iun. 1889,  
Bucureşti) 

Mihai Eminescu reprezintă culmea strălucitoare a 

literaturii noastre, gloria neasemuită a poeziei româ-

neşti din toate timpurile. El este poetul nostru naţional, 

exprimând şi întruchipând, în opera sa genială, într-o 

sinteză de mare profunzime, trăsăturile specifice ale poporului ro-

mân. Eminescu este, fără îndoială, cel mai mare poet român, întâi, 
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prin bogăţia de idei şi de sentimente; apoi, ca artist neîntrecut de 

nimeni, al cuvântului românesc. Secretul său este de a fi iubit fără 

margini frumuseţea vieţii şi de a fi urât cu patimă pe toţi acei care o 

întunecau. Magistral îl evocă Mihail Sadoveanu: „Să ne aducem 

pururi aminte de Mihai Eminescu, cel mai ales între toţi scriitorii 

acestui neam. În viaţa lui scurtă a dus arta poeziei la înălţimi neîn-

trecute până astăzi, îmbogăţind ritmul, rima şi expresia artistică; a 

dat cuvintelor simple valoare nouă şi armonii surprinzătoare, senti-

mentelor adâncime unică, viziunilor orizont nemărginit.” 

 

VASILIU, Haralambie 140 de ani de la naștere 

agrochimist (n. 15 ian. 1880, Hoiseşti-Dumeşti, 
judeţul Iaşi – m. 3 nov. 1953, Iaşi) 

Membru post-mortem al Academiei Române 

(1990). A fost profesor la Catedra de Chimie agricolă 

a Universităţii din Iaşi, unde, timp de 40 de ani, a 

militat pentru înfiinţarea, organizarea şi consolidarea 

învăţământului superior agricol din Iaşi. Prin contribuţia lui a luat 

fiinţă, la 17 aprilie 1933, Facultatea de Ştiinţe Agricole a Universită-

ţii ieşene, al cărei prim decan a fost. A făcut cercetări şi a publicat 

lucrări referitoare la mişcarea apei în sol în funcţie de plante şi de 

lucrările solului, precum şi analize privind fertilitatea diferitelor so-

luri. O lucrare de sinteză de mare însemnătate este Chimia agrară, în 

două volume, apărută în 1937 şi 1940. Haralambie Vasiliu a fost 

unul dintre primii oameni de ştiinţă din ţară care s-a ocupat de rolul 

microelementelor în viaţa plantelor. 

 

PROCOPIU, Ştefan 130 de ani de la naștere 

fizician (n. 19 ian. 1890, Bârlad, jud. Vaslui – m. 22 
aug. 1972, Iaşi) 

În peste cinci decenii de activitate didactică la 

Universitatea din Iaşi, s-a afirmat ca un strălucit pro-

fesor. A elaborat şi publicat peste 160 de lucrări care 

tratează îndeosebi probleme de electricitate, de mag-

netism, de optică, de căldură. Lumea ştiinţifică a reţinut mai ales trei 
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remarcabile realizări ale sale: Magnetismul Bohr-Procopiu, Feno-

menul Procopiu şi Efectul Procopiu. Savantul a contribuit la în-

tocmirea hărţilor magnetice ale României, pentru perioada 1895-

1964. Membru al Academiei Române, Om de ştiinţă emerit, Doctor 

honoris causa al Institutului politehnic din Iaşi, recunoscut în cercu-

rile ştiinţifice mondiale. 

 

VANCEA, Ştefan 110 ani de la naștere 

zoolog (n. 19 ian. 1910, Rudari, jud. Dolj – m. 31 iul. 
1997, Iaşi) 

A fost una din marile personalităţi contemporane 

ale Ecologiei şi Zoologiei româneşti, care a onorat 

Facultatea de Biologie a Universităţii Al. I. Cuza din 

Iaşi, timp de un sfert de veac, din 1950, unde a predat mai multe 

discipline: zoogeografia, ecologia generală, zoologia vertebratelor. 

Activitatea de cercetare s-a concretizat în peste 50 de lucrări, cele mai 

multe fiind din domeniul Ecologiei batracienilor şi reptilelor. 

 

PETROVANU, Dan 90 de ani de la naștere 

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

A fost unul dintre cei mai talentaţi matematicieni 

români din ultimele decenii ale secolului trecut. Sluji-

tor de elită a Universităţii din Iaşi, el a fost deschis 

marilor probleme ale ştiinţei, literaturii, artei şi filoso-

fiei. A funcţionat la Facultatea de Matematică din Iaşi în perioada 

1966-1988. Ca matematician a avut contribuţii remarcabile, în speci-

al în domeniul Ecuaţiilor funcţionale. Aria preocupărilor sale s-a 

extins şi în alte domenii din ştiinţele umaniste. 
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POPOVICI, Vasile 120 de ani de la naștere 

compozitor (n. 21 ian. 1900, Vărzăreşti, judeţul 
Orhei – m. 3 iul. 1973, Iaşi) 

Eminent compozitor, profesor şi dirijor, el s-a în-

scris printre figurile de prestigiu ale muzicii româ-

neşti. A fost profesor de Teorie şi Solfegiu la Conser-

vatorul de Muzică din Iaşi, a întemeiat şi a fost dirijor 

al Societăţii muzicale Cântarea Moldovei. Talentat compozitor, s-a 

înscris prin creaţiile sale corale, culegerile şi armonizările de folclor, 

studiile de folclor, ca una din personalităţile muzicale din România. 

Autor a numeroase cântece pe versurile marelui nostru poet, compo-

zitorul a adus astfel nu numai un original omagiu lui Mihai Emines-

cu, dar s-a dovedit şi un subtil interpret, un fin tălmăcitor pe note al 

unor creaţii lirice eminesciene. 

 

CONSTANTINESCU, Radu T.  120 de ani de la naștere 

muzician (n. 24 ian. 1900, Iaşi – m. 20 iun. 1986,  
Bucureşti) 

Pianist, compozitor, muzicolog, animator cultural şi 

profesor, el a făcut parte din generaţia de aur a intelectua-

lităţii ieşene din perioada interbelică. De-a lungul a mai 

bine de jumătate de veac cât a lucrat la Iaşi şi pentru Iaşi, 

a fost iniţiatorul şi sufletul vieţii muzicale a oraşului. A fost profesor 

la clasa de pian a Conservatorului din Iaşi şi Cernăuţi. A concertat cu 

valoroşi instrumentişti din Iaşi şi Bucureşti. A contribuit la fondarea 

şi conducerea Filarmonicii Moldova din Iaşi (1942). A publicat Isto-

ricul înfiinţării Academiei de Muzică şi Artă Dramatică George 

Enescu din Iaşi (1940) şi volumul memorialistic Temă cu variaţiuni 

(1986). 
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STURZU, Corneliu 85 de ani de la naștere 

poet şi eseist (n. 26 ian. 1935, Paşcani, jud. Iaşi –  
m. 27 iun. 1992, Iaşi) 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. A 

fost una dintre figurile proeminente ale Iaşului cultural. 

A fost redactor şef adjunct al revistei Cronica (1966-

1969), director al Teatrului Naţional V. Alecsandri 

(1969-1973), redactor şef al Editurii Junimea (1973-1977) şi, în ul-

timii ani ai vieţii, redactor şef al revistei Convorbiri literare (1977-

1990). A publicat, de-a lungul anilor, 10 volume de poezie, două 

romane şi numeroase studii şi articole. 

 

KONYA, Samuel Gh.  175 de ani de la naștere 

chimist şi farmacist (n. 27 ian. 1845, Braşov –  
m. 2 apr. 1940, Bucureşti) 

Patronul farmaciei cu acelaşi nume din Iaşul de 

odinioară, Samuel Gh. Konya este considerat printre 

cei dintâi chimişti care a cercetat apele minerale de la 

Repedea, Breazu, Strunga, Bălţăteşti şi în special de la 

Slănic, despre care a publicat aproape 30 de studii ştiinţifice în care 

sunt vizibile cunoştinţele interdisciplinare: igienă, balneologie, hidro-

logie. O menţiune specială o merită activitatea sa ca membru, vice-

preşedinte şi preşedinte al Societăţii de Medici şi Naturalişti din 

Iaşi, la al cărei prestigiu a contribuit din plin. 

 

TAIŞLER, Saul 95 de ani de la naștere 

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

Interpret cu un robust temperament, cu talent şi 

dăruire, el a slujit scena ieşeană, vreme de patru 

decenii. A debutat încă din perioada studenţiei la 

Teatrul Naţional din Iaşi. Minuţios în elaborarea 

rolurilor, a fost atent întotdeauna la locul personajului în economia 

acţiunii, la genul şi stilul piesei. A abordat atât repertoriul naţional, 
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cât şi cel universal, cu aceeaşi dezinvoltură. Printre altele, a realizat 

personajul Mihail Kogălniceanu în Povestea Unirii de Tudor Şoi-

maru. A făcut regie artistică şi regie de teatru radiofonic. 

 

APETROAIE, Ion 90 de ani de la naștere 

poet şi folclorist (n. 30 ian. 1930, Petricani, judeţul 
Neamţ – m. 21 iul. 1995, Iaşi) 

A publicat versuri şi reportaje, a fost un exemplu 

de acţiune pusă în slujba culturii. În 1964 a fondat 

Cenaclul literar şi de artă Viaţa din Iaşi, căruia i-a 

consacrat peste trei decenii, i-a condus destinul cu tact, răbdare şi 

pricepere. În 1971 a înfiinţat şi revista Viaţa. Creaţia sa literară cu-

prinde: versuri, eseuri, medalioane, reportaje, proză etc. Postum, i-a 

apărut culegerea de folclor Cetioara mea de brad (1996) şi volumul 

de aforisme Carte de înţelepciune (1996). 
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FEBRUARIE 
 

 

IORDĂCHESCU, Valeriu 135 de ani de la naștere 

teolog şi profesor (n. 2 febr. 1885, Sodomeni-
Paşcani, judeţul Iaşi – m. 11 mart. 1975, Bucureşti) 

Părintele Valeriu Iordăchescu a fost una din marile 

figuri ale clerului nostru ortodox. El a activat cu compe-

tenţă ca preot şi profesor de teologie, timp de aproape 

cinci decenii, înscriindu-se între valoroşii clerici pe care i-a dat Mol-

dova în perioada interbelică. A fost profesor de Morală creştină la 

Facultatea de Teologie de pe lângă Universitatea ieşeană, în perioada 

1927-1947. A publicat lucrări de teologie şi cursuri universitare, 

precum şi numeroase studii şi eseuri în presa vremii. 

 

POPOVICI-LESPEZI, Neculai 135 de ani de la naștere 

pictor (n. 2 febr. 1885, Lespezi, judeţul Iaşi –  
m. 11 dec. 1965, Iaşi) 

Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Româ-

nia. Timp de peste trei decenii a funcţionat ca profesor 

de desen la Liceul Grigore Ghica Vodă din Dorohoi şi 

la Liceul Naţional din Iaşi. Din opera sa de pictor, 

desfăşurată de-a lungul a peste 50 de ani, au fost remarcate portretele 

şi florile de grădină. A realizat compoziţii din viaţa celor umili. A 

creat remarcabile peisaje din împrejurimile oraşelor Dorohoi şi Iaşi. 

 

BĂRBAT, Alexandru 115 ani de la naștere 

sociolog şi statistician (n. 7 febr. 1905, Ucea, judeţul 
Braşov – m. 14 dec. 1991, Iaşi) 

Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe 

Sociale şi Politice din România. Este considerat ctitorul 

şcolii ieşene de statistică şi unul din marii dascăli ai 

Universităţii Al. I. Cuza. În 1964, după înfiinţarea Fa-

cultăţii de Economie în cadrul Universităţii, el este invitat să predea 
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cursul de Statistică. Contribuţiile sale ştiinţifice sunt orientate mai 

ales spre reevaluarea unor concepte şi metode ale statisticii sociale, 

prin studii originale de mare profunzime. Printre scrierile sale, se 

remarcă lucrarea Teoria statisticii sociale (1972). 

 

BURLĂ, Vasile 180 de ani de la naștere 

filolog (n. 9 febr. 1840, Opăiţeni-Bucovina – m. 9 ian. 
1905, Iaşi) 

A fost unul dintre cei mai erudiţi şi stimaţi profe-

sori pe care i-a avut Colegiul Naţional din Iaşi, în a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea. El a fost dascălul 

a 30 de generaţii de elevi, printre care s-au numărat 

Nicolae Iorga şi Mihail Sadoveanu. Membru al Socie-

tăţii literare Junimea din 1870, Vasile Burlă a fost şi un colaborator 

al revistei Convorbiri literare. 

 

ŢOPA, Emilian 120 de ani de la naștere 

botanist (n. 9 febr. 1900, Cuciurul Mic, Cernăuţi –  
m. 10 febr. 1987, Iaşi) 

Apreciat specialist în botanica teoretică şi practică, 

cu valoroase studii etnobotanice, ecologice, floristice, 

geobotanice, horticole, de valorificare a resurselor ve-

getale şi ocrotirea naturii, el a fost un mare dascăl şi 

cercetător în domeniul biologiei româneşti. A lucrat în învăţământul 

liceal şi universitar din Iaşi. A organizat Grădina Botanică pe noul 

amplasament din Dealul Copoului. A publicat peste 300 de studii, 

comunicări şi articole de specialitate. 

 

RĂDULESCU, Iulian 95 de ani de la naștere 

artist liric (n. 9 febr. 1925, Ciocăneşti, judeţul 
Argeş – m. 13 iun. 1964, Bacău) 

A fost unul dintre soliştii de bază ai Operei Ro-

mâne din Iaşi, la edificarea căreia a contribuit din 

plin. A debutat cu rolul Giorgio Germont din opera 
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Traviata, de G. Verdi, după care a urmat o serie de personaje din 

opere şi operete. Pe lângă cariera de solist, a fost profesor la Şcoala 

Populară de Artă şi lector la Conservatorul de Muzică George Enes-

cu. 

 

BURGHELE, Theodor Th.  115 ani de la naștere 

chirurg (n. 12 febr. 1905, Iaşi – m. 3 iun. 1977,  
Bucureşti) 

Membru al Academiei Române şi al Academiei 

de Ştiinţe Medicale din România. Om de ştiinţă şi pro-

fesor renumit, el a desfăşurat o bogată şi îndelungată 

activitate didactică, ştiinţifică şi obştească, pusă în slujba ştiinţei şi 

învăţământului românesc. A fost profesor, şef de catedră şi rector la 

Institutul de Medicină şi Farmacie din Bucureşti. Activitatea ştiinţifi-

că a fost concretizată în importante monografii şi lucrări care au des-

chis căi noi în urologie, chirurgia cardiovasculară şi în alte domenii ale 

medicinii. A înfiinţat şi organizat Spitalul Panduri din Capitală, specia-

lizat în urologie. În chirurgie, a introdus tehnici şi metode moderne, a 

creat aparate noi ca: defibrilatorul cardiac, electro-excitatorul nervului 

frenic şi altele. A fost ministrul Sănătăţii şi preşedinte al Academiei 

Române. 

 

GOIA, Ion 100 de ani de la naștere 

muzician (n. 12 febr. 1920, Miceştii de Câmpie, 
judeţul Bistriţa-Năsăud – m. 29 mai 1986,  

Bucureşti) 

Şi-a înscris numele în cronica muzicală a Iaşului 

ca un entuziast şi dârz animator al vieţii artistice şi ca 

un profesor cu vocaţie. A funcţionat la Conservatorul 

de Muzică George Enescu (1960-1980). S-a numărat printre cei mai 

hotărâţi susţinători ai activităţii de consolidare şi dezvoltare a vieţii 

muzicale ieşene. A susţinut înfiinţarea Corului Gavriil Musicescu al 

Filarmonicii Moldova, în 1953, a Operei Române (1956) şi a militat 

pentru reluarea activităţii Conservatorului de Muzică George Enescu, 

în 1960. 
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GUSTI, Dimitrie 140 de ani de la naștere 

sociolog, filosof şi etician (n. 13 febr. 1880, Iaşi – 
m. 30 oct. 1955, Bucureşti) 

Membru al Academiei Române. Cunoscut ca re-

prezentant de seamă al sociologiei monografice rurale, 

el s-a impus, mai ales în perioada interbelică, atât în 

mişcarea sociologică din ţara noastră, cât şi peste hotare. A iniţiat şi 

îndrumat acţiunea de cercetare monografică a satelor din România 

(1925-1948), care a dezvăluit, printre altele, situaţia grea a ţărănimii 

române în perioada interbelică, contribuind în acelaşi timp la lărgirea 

cunoştinţelor despre obiceiurile şi cultura mediului rural al epocii. În 

afară de articole în presa cotidiană, a publicat numeroase studii socio-

logice, printre care cităm: Sociologia militans, Cunoaştere şi acţiune 

în serviciul naţiunii; Problema sociologiei etc. A fost profesor la Uni-

versitatea din Iaşi (1910-1920) şi la cea din Bucureşti (1920-1945). 

 

MAIORESCU, Titu 180 de ani de la naștere 

critic literar, estetician şi om politic (n. 15 febr. 
1840, Craiova – m. 1 iul. 1917, Bucureşti) 

Membru al Academiei Române. Personalitate 

complexă şi marcantă a epocii, conducătorul spiritual al 

Societăţii literare Junimea şi al revistei Convorbiri lite-

rare, prin care a reuşit să direcţioneze creaţia literară 

spre naţional şi spre european, Titu Maiorescu a desfăşurat la Iaşi şi 

o vastă muncă didactică la Liceul Naţional, Şcoala Normală Vasile 

Lupu şi la Universitatea Al. I. Cuza, unde a fost şi rector. A realizat 

lucrări ce stau la baza literaturii române cum sunt scrierile sale de 

critică literară, articolele sale şi celelalte opere din care amintim: O 

cercetare critică asupra poeziei române la 1867; În contra direcţiei 

de azi în cultura română; volumele de Critice; Literatura română şi 

străinătatea; Discursuri parlamentare din vremea cât a fost prim-

ministru şi ministru de Externe al României. Mentor de prestigiu al 

literaturii române într-o epocă de mare avânt, a militat pentru o limbă 

literară izvorâtă din limba populară, pentru măiestrie artistică, a spri-
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jinit estetica realismului în literatură. A dovedit un remarcabil talent 

de orator şi polemist, creând în aceste domenii o adevărată şcoală. 

 

CONSTANTINESCU, Grigore 145 de ani de la naștere 

teolog, ziarist şi publicist (n. 15 febr. 1875, Iaşi – 
m. 8 apr. 1932, Năpădeni, jud. Bălţi) 

Ieşean prin naştere şi basarabean prin adopţiune, 

prin activitatea de preot, profesor şi ziarist desfăşura-

tă timp de trei decenii, el a luptat cu condeiul şi cu-

vântul pentru păstrarea limbii şi tradiţiilor româneşti 

în Basarabia. A fost profesor de limbă română la Seminarul teologic 

şi Şcoala eparhială de fete din Chişinău, secretar al tipografiei epar-

hiale, secretar de redacţie al revistei Luminătorul, redactor şi direc-

tor al ziarului Glasul Basarabiei. În paginile ei au fost publicate 

numeroase articole, militând pentru unirea Basarabiei cu România şi 

pentru românizarea vieţii culturale şi bisericeşti din aceste provincii. 

 

CHIPAIL, Gheorghe 115 ani de la naștere 

medic (n. 15 febr. 1905, Durneşti, jud. Botoşani –  
m. 2 aug. 1997, Iaşi) 

Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din 

România. Om de ştiinţă cu îndelungată experienţă 

chirurgicală, de peste 60 de ani, şeful Clinicii de Chi-

rurgie din Iaşi, timp de 40 de ani, titularul Catedrei de specialitate de 

la Institutul de Medicină şi Farmacie, 30 de ani, creatorul unei adevă-

rate şcoli de chirurgie, el a fost o personalitate remarcabilă, de auten-

tic prestigiu a medicinii româneşti. A continuat la cote valorice supe-

rioare şi în direcţii noi experienţa înaintaşilor, prin lucrări de valoare 

ştiinţifică (peste 300), ca şi printr-o practică chirurgicală deosebită 

(peste 5000 de operaţii). 
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ANGELESCU, Constantin C.  115 ani de la naștere 

istoric (n. 16 febr. 1905, Bucureşti – m. 5 oct. 
2000, Iaşi) 

Prin întreaga sa activitate, didactică şi ştiinţifică, 

s-a înscris ca o personalitate complexă a vieţii cultu-

rale ieşene. A funcţionat la Facultatea de Drept a 

Universităţii din Iaşi, din 1937 până în 1956. Apoi a 

fost încadrat cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie A. D. Xenopol, 

unde a lucrat până la pensionare (1975). Variate sub raport tematic, 

preocupările sale ştiinţifice depăşesc şase decenii şi semnifică contri-

buţii de marcă în domeniile dreptului constituţional, dreptului admi-

nistrativ, istoriei şi istoriei literare româneşti, concretizate în aproape 

o sută de lucrări. 

 

BOUREANUL, Eugen 135 de ani de la naștere 

prozator (n. 18 febr. 1885, Tecuci, judeţul Galaţi – 
m. 28 nov. 1971, Bucureşti) 

Prezent în viaţa culturală şi socială a Iaşului 

timp de aproape trei decenii, a activat ca profesor 

secundar, avocat şi ziarist. Majoritatea nuvelelor şi 

povestirilor sale îşi scot subiectele din istorie şi din mediul social. 

Dintre scrierile sale: O istorie din alte vremuri (1921), Comoara 

logofătului (1922), Sărmanii oameni! (1925), Povestiri de pe dea-

luri (1928), Povestiri de prin văi (1928), Omul fără noroc (1931), 

Hatmanul Tomşa (1968), Vijelia (1969). 

 

ANTONIU, Costache 120 de ani de la naștere 

actor (n. 26 febr. 1900, Ţigănaşi, judeţul Iaşi – m. 15 
iun. 1979, Bucureşti) 

Remarcabilă personalitate care a dominat teatrul 

românesc timp de cinci decenii, fruntaş al unei mari gene-

raţii actoriceşti, el a înscris în istorie şcoala modernă ro-

mânească de comedie. A evoluat pe scenele teatrelor din 

Iaşi, Sibiu, Craiova, dar, mai ales, la Bucureşti. A fost, în primul 
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rând, maestru în interpretarea rolurilor româneşti, făcând parte din 

marea şi strălucita pleiadă a actorilor aşa-zis caragialeeni. A inter-

pretat, în epoci diferite, aproape toţi eroii teatrului lui I. L. Caragiale. 

A desfăşurat, totodată, o bogată activitate didactică la Institutul de 

Artă Teatrală şi Cinematografică I. L. Caragiale din Bucureşti, al 

cărui rector a fost peste un deceniu. A fost încununat cu titlul de Ar-

tist al Poporului. 
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MARTIE 
 

 

PASTIA, Mihai 160 de ani de la naștere 

pedagog şi publicist (n. 1 mart. 1860, Huşi,  
judeţul Vaslui – m. 16 iun. 1928, Iaşi) 

La Bucureşti, în 1905, a înfiinţat revista Comoa-

ra tinerimii. A fost administratorul şi casierul revistei 

Viaţa românească, în paginile căreia a publicat o 

parte din lucrările sale literare. În afară de neobosita şi bogata sa 

activitate publicistică, Mihai Pastia s-a afirmat ca prozator. A publi-

cat o serie de istorioare cu tâlc, cu conţinut satiric. 

 

BUCUR, Nicolae 110 ani de la naștere 

pedolog (n. 2 mart. 1910, Bughea de Jos, judeţul 
Argeş – m. 14 ian. 1969, Iaşi) 

Personalitate marcantă a ştiinţei solului şi învă-

ţământului superior agronomic din România. În 1940 

a venit la Iaşi, unde a funcţionat până la sfârşitul 

vieţii la Facultatea de agronomie. Între 1948-1957 a 

predat şi cursul de Geografia solurilor la Facultatea de Ştiinţe natura-

le şi geografie a Universităţii Al. I. Cuza. Cele 125 de lucrări publica-

te se referă la sistematizarea solurilor din România, la studiul tole-

ranţei la salinitate a diverselor specii şi soiuri de plante cultivate, 

probleme de fizica solului, ameliorarea însuşirilor fizice şi chimice 

ale solurilor saline şi ale celor podzolice etc. A contribuit la elabora-

rea hărţii solurilor din ţara noastră. 

 

PUŞCARIU-DENSUŞIANU, Elena 145 de ani de la naștere 

medic (n. 3 mart. 1875, Făgăraş, judeţul Braşov –  
m. 20 mai 1965, Bucureşti) 

Prima româncă deţinătoare a titlului de profesor 

universitar din ţara noastră (1910). Numită medic pri-

mar al serviciului de Oftalmologie de la Spitalul Sf. 
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Spiridon din Iaşi, în 1916, apoi profesor titular la Clinica Oftalmolo-

gică a Facultăţii de Medicină, din 1920, ea şi-a desfăşurat activitatea 

didactică şi ştiinţifică mai bine de două decenii, până în 1940. Este 

considerată întemeietoarea şcolii de oftalmologie din Iaşi şi organiza-

toarea primei clinici de specialitate. În opera sa a investigat aproape 

toate implicaţiile oftalmologice ale patologiei generale. 

 

MOISESCU, Iustin 110 ani de la naștere 

mitropolit (n. 5 mart. 1910, Cândeşti, judeţul 
Argeş – m. 31 iul. 1986, Bucureşti) 

Prea Fericitul Părinte Iustin a fost al patrulea 

Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (1977-1986), 

dar înainte de aceasta a păstorit ca Arhiepiscop al 

Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Sucevei timp de 

două decenii (1957-1977). În timpul păstoriei sale la Iaşi, au fost 

ridicate noi clădiri – adevărate monumente de arhitectură – în incinta 

Centrului Eparhial Iaşi, iar catedrala şi reşedinţa au fost refăcute. Au 

fost restaurate numeroase mănăstiri şi biserici – monumente istorice din 

eparhie. Sub directa sa îndrumare, a apărut revista Mitropolia Moldovei 

şi Sucevei. 

 

LUPU, Eugen 165 de ani de la naștere 

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

A fost unul dintre primii socialişti români, pioni-

er în organizarea cercurilor socialiste din ţara noastră. 

La 5 martie 1875, Eugen Lupu şi alţi studenţi din Iaşi 

au înfiinţat Clubul studenţilor Universităţii din Iaşi, 

organizaţie dominată de ideologia socialistă. Prin întreaga sa activita-

te politică, Eugen Lupu s-a înscris ca o figură de seamă, care a mili-

tat pentru punerea bazelor primelor organizaţii socialiste, în Româ-

nia. 
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HURMUZESCU, Dragomir 155 de ani de la naștere 

fizician (n. 13 mart. 1865, Bucureşti – m. 31 mai 
1954, Bucureşti) 

Membru corespondent al Academiei Române. 

Decanul fizicienilor români, el ocupă un loc deosebit 

de important în istoria fizicii româneşti, cercetător 

fecund şi experimentator priceput, figură reprezentati-

vă a generaţiei sale. Numit în învăţământul universitar în anul 1896, 

el a onorat Facultatea de Ştiinţe până în 1913. A organizat primul 

laborator de electricitate din ţară, transformat apoi în Şcoala de Elec-

tricitate de pe lângă Universitatea din Iaşi (1910). În general, perioa-

da ieşeană se caracterizează printr-o activitate fecundă, prin susţine-

rea şi publicarea celor mai multe din lucrările sale de bază cu privire 

la razele X, prin cercetarea radioactivităţii petrolului şi apelor mine-

rale din România. De numele lui este legată şi fondarea publicaţiei 

periodice Analele ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi 

(1900) care apar şi astăzi. Această revistă şi-a câştigat în curând re-

nume mondial şi a contribuit mult la dezvoltarea şi prestigiul centru-

lui ştiinţific de cercetare academică. 

 

PANAITESCU, Petre P.  120 de ani de la naștere 

istoric şi filolog (n. 13 mart. 1900, Iaşi – m. 14 nov. 
1967, Bucureşti) 

Membru corespondent al Academiei Române. Este 

considerat unul din marii istorici români şi cel mai mare 

istoric al culturii vechi româneşti din epoca sa. A func-

ţionat ca profesor la Universitatea din Bucureşti, în perioada 1927-

1941. Continuator al acad. Ioan Bogdan (1864-1917) în domeniul 

slavisticii, el şi-a legat numele de editarea critică a documentelor 

Ţării Româneşti din cele mai vechi timpuri şi până la sfârşitul seco-

lului a XV-lea. A publicat cca. 160 de lucrări ştiinţifice de istoriogra-

fie şi a avut contribuţii esenţiale în dezbaterea şi rezolvarea unor 

probleme fundamentale ale filologiei româneşti. A fost membru fon-

dator al Asociaţiei Slaviştilor din România. 
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GHIŢESCU, Traian 105 ani de la naștere 

actor (n. 17 mart. 1915, Iaşi – m. 27 mart. 1987, Iaşi) 

Ca director, a condus destinele Teatrului Naţional 

din Iaşi, în perioada 1954-1960. Angajat în 1932 la 

Naţionalul ieşean, a slujit scena acestuia timp de mai 

bine de patru decenii, până în 1977, întruchipând o 

galerie vastă şi variată de personaje, în piese autohtone şi străine. A 

pus în scenă mai multe spectacole, dintre care memorabile rămân: 

Baba Hârca de Matei Millo şi Bădăranii de Carlo Goldoni. A fost 

asistentul actorului Ion Lascăr la Clasa de Teatru a Conservatorului 

din Iaşi. 

 

ISAC, Mihail 80 de ani de la naștere 

biolog (n. 17 mart. 1940, Focşani, jud. Vrancea –  
5 mai 1997, Iaşi) 

Prin întreaga sa activitate didactică şi ştiinţifică, 

a contribuit în mod substanţial la dezvoltarea Biofizi-

cii din cadrul Universităţii ieşene. A funcţionat în 

învăţământul superior din Iaşi, la Facultatea de Bio-

logie, în perioada 1962-1997. A fondat împreună cu academicianul 

Petru Jitariu, Laboratorul de Biofizică. A publicat peste 150 de lu-

crări ştiinţifice. În sprijinul activităţii didactice, a publicat manualele: 

Biofizica (1980), Biofizica – de la Big Band la Ecosisteme (1999) şi 

trei ediţii ale Cursului de Biofizică. 

 

CUZA, Alexandru Ioan 200 de ani de la naștere 

domnitor (n. 20 mart. 1820, Bârlad – m. 15 mai 
1873, Heidelberg-Germania) 

Cel care avea să fie una dintre cele mai proemi-

nente figuri politice ale vremii. Eminent om de stat, 

militant neobosit al luptei pentru făurirea statului naţio-

nal român modern, iniţiator a numeroase reforme socia-

le cu un profund caracter progresist, Al. I. Cuza a rămas pentru ieşeni 

personalitatea carismatică de mare simpatie publică. La 5 ianuarie 
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1859, Adunarea Electivă a Moldovei îl alege ca domn, unioniştii 

repurtând astfel un strălucit succes. La 24 ianuarie 1859 este votat şi 

domn al ţării Româneşti. Această dublă alegere a însemnat un pas 

înainte către Unirea completă a ţărilor Române. În timpul domniei lui 

Al. I. Cuza, au fost elaborate Codul penal şi Codul civil. În principa-

lele centre ale ţării s-au creat instituţii de cultură şi învăţământ, dintre 

care la Iaşi: Universitatea, Şcoala de Arte Frumoase, Pinacoteca, 

Conservatorul de muzică etc. S-a elaborat o nouă Constituţie, o nouă 

Lege Electorală, iar în 1864 s-a decretat Legea rurală, prin care s-a 

desfiinţat iobăgia. Nu există domeniu de activitate economică, social-

politică, administrativă, culturală, militară din ţară, în care Cuza să 

nu fi adus îmbunătăţiri şi înnoiri. Adversitatea politică stârnită, pre-

cum şi contextul european ostil au favorizat „Monstruoasa coaliţie”, 

cum avea să fie numită, să-i silească abdicarea la 11 februarie 1866. 

S-a stins din viaţă departe de ţară. Osemintele sale se află, în prezent, 

în biserica Trei Ierarhi din Iaşi. 

 

CIOBANU, Constantin 105 ani de la naștere 

inginer electromecanic (n. 20 mart. 1915,  
Uricani, judeţul Iaşi – m. 1 iun. 1979, Iaşi) 

A fost un deschizător de drumuri în domenii de 

vârf ale Mecanicii fluidelor şi Maşinilor hidraulice. A 

funcţionat la Institutul Politehnic Gh. Asachi din Iaşi, 

din 1945 şi până în 1977, la Catedra de Hidraulică şi 

Catedra de Mecanoenergetică. Activitatea ştiinţifică s-a concretizat 

în peste 60 de lucrări publicate şi 6 brevete în domeniul său de activi-

tate. 

 

RUSU, Dumitru 105 ani de la naștere 

economist (n. 25 mart. 1915, Bulzeştii de Sus,  
judeţul Hunedoara – m. 9 iul. 1998, Iaşi) 

Membru fondator al Societăţii Economice din 

România. A acţionat energic pentru dezvoltarea ştiinţe-

lor economice la Universitatea Al. I. Cuza, unde a func-

ţionat în perioada 1963-1983, în cadrul Facultăţii de 
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Ştiinţe Economice. Cele peste 150 de lucrări ştiinţifice reprezentând 

tratate, cursuri şi manuale universitare, studii şi articole, stau mărtu-

rie pentru contribuţia sa la dezvoltarea ştiinţei şi culturii economice 

româneşti. 
 

 

BÂRSĂNESCU, Ştefan 125 de ani de la naștere 

pedagog (n. 28 mart. 1895, Vipereşti, judeţul Buzău – 
m. 5 nov. 1984, Iaşi) 

Membru corespondent al Academiei Române. Ctitor 

de frunte al istoriei şcolii şi pedagogiei româneşti, perso-

nalitate proeminentă a învăţământului şi ştiinţei din Ro-

mânia. A fost unul dintre cei mai însemnaţi dascăli pe 

care i-a avut Universitatea Al. I. Cuza de-a lungul anilor în domeniul 

ştiinţelor pedagogice. A fost încununat cu titlul de Profesor Univer-

sitar Emerit. Opera sa însumează peste 30 de volume şi 500 de stu-

dii şi articole. 
 

 

NEGRU, Vasile 120 de ani de la naștere 

jurist (n. 28 mart. 1900, Poieni, judeţul Suceava –  
m. 11 iun. 1984, Iaşi) 

Profesor şi cercetător, a slujit cu pasiune, timp de 

mai bine de o jumătate de secol, învăţământul superior 

şi ştiinţa dreptului românesc. A funcţionat la Catedra de 

Drept Civil a Facultăţii de Drept din Cernăuţi (1931-1940) şi la cea 

din Iaşi (1940-1970). Concomitent, a fost preşedinte al Colegiului de 

Avocaţi din Iaşi. A redactat numeroase manuale universitare, apărute 

în mai multe ediţii. A fost prezent în revistele de specialitate cu stu-

dii, articole şi note ştiinţifice. 

 

RAŞCU, Ion M.  130 de ani de la naștere 

poet (n. 31 mart. 1890, Iaşi – m. 6 dec. 1971,  
Bucureşti) 

A făcut parte din falanga acelor poeţi de mare sen-

sibilitate modernistă care l-au secondat pe Ovid Densu-
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şianu, în opera de creare a unui drum nou-simbolist în literatura ro-

mână din primele două decenii ale secolului trecut. A iniţiat şi con-

dus revista Versuri şi proză (Iaşi, 1911-1916). Volumele de versuri 

publicate: Sub cupole de vis (1913), Oraşele dezamăgite (1914), La 

Lisieux cu Sfânta Tereza (1934), Renunţările luminoase (1939), îl 

definesc ca pe unul dintre simboliştii de seamă ai literaturii române. 

 

GRECIANU, Alexandru 90 de ani de la naștere 

medic veterinar (n. 31 mart. 1930, Râmnicu Vâlcea 
– m. 17 sept. 1998, Iaşi) 

Şi-a început activitatea didactică la Universitatea 

Agronomică şi de Medicină Veterinară Ion Ionescu de 

la Brad în 1965, unde a predat cursuri de Microbiolo-

gie-Imunologie la Facultatea de Medicină Veterinară 

şi de Patologie animală la Facultatea de Zootehnie. Activitatea de 

cercetare ştiinţifică s-a concretizat în elaborarea a 140 de lucrări, 

publicate în diverse reviste de specialitate. 
 

 

MURGESCU, Viorel Camil 90 de ani de la naștere 

matematician (n. 31 mart. 1930, Iaşi – m. 10 mai 
1979, Iaşi) 

A fost un model de competenţă şi devotament 

pentru învăţământul ieşean. A funcţionat neîntrerupt la 

Facultatea de Matematică a Institutului Politehnic Gh. 

Asachi din Iaşi, în perioada 1952 și 1979. A fost şi 

cercetător la Institutul de Matematică al Filialei Iaşi a Academiei 

Române (1952-1958). Activitatea de cercetare s-a materializat în 43 

de lucrări, dintre care 35 ca autor unic. 

 

PETRESCU, Florin Mihai  90 de ani de la naștere 

poet (n. 31 mart. 1930, Iaşi – m. 3 apr. 1977, Iaşi) 

Din cele opt volume de versuri tipărite, între anii 

1959 şi 1976, se desprinde profilul unui poet autentic, 
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spontan şi fecund, de o remarcabilă sensibilitate şi conştiinţă artisti-

că. A scris o poezie cristalină şi melodioasă, în care bătăile unei 

inimi romantice răzbat prin armonia formelor clasice. 
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APRILIE 
 

 

PHILIPPIDE, Alexandru A.  120 de ani de la naștere 

poet, prozator, eseist şi traducător (n. 1 apr. 
1900, Iaşi – m. 8 febr. 1979, Bucureşti) 

Membru al Academiei Române, laureat al Pre-

miului Internaţional Herder. Fiu al marelui lingvist şi 

filolog A. Philippide (1859-1933), el a fost considerat 

decanul de vârstă al poeziei româneşti contemporane. Şi-a reunit 

poemele în câteva volume: Aur sterp (1922), Stânci fulgerate 

(1930), Visuri în vuietul vremii (1939) şi Monolog în Babilon 

(1967), sinteză programatică a liricii sale şi capodoperă a literaturii 

române dintotdeauna, care aminteşte prin mesajul absolut de Lucea-

fărul lui Eminescu. Opera sa l-a impus ca pe unul dintre cei mai mari 

poeţi români. De-a lungul unei prodigioase cariere literare, în afară 

de versuri, a scris cronici, eseuri, reportaje, portrete literare, studii de 

literatură română şi străină. A desfăşurat o activitate intensă de tra-

ducere din creaţia lirică universală. 

 

BOBESCU, Jean 130 de ani de la naștere 

dirijor (n. 5 apr. 1890, Iaşi – m. 5 aug. 1981,  
Bucureşti) 

Ilustru reprezentant al artei lirice româneşti, el a 

dominat viaţa noastră muzicală, ca dirijor şi profesor, 

timp de mai bine de o jumătate de secol. Titlurile de 

Artist al Poporului, Maestru Emerit al Artei şi Pro-

fesor emerit acordate lui Jean Bobescu vin să încununeze o activita-

te prodigioasă pusă în slujba dezvoltării operei şi a învăţământului 

superior muzical din ţara noastră. 
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MACAROVICI, Neculai 120 de ani de la naștere 

geolog (n. 12 apr. 1900, Negreşti, judeţul Vaslui – m. 26 
iul. 1979, Iaşi) 

Membru corespondent al Academiei Române. 

Format la înalta şcoală a Centrului universitar ieşean, 

el a fost un eminent cercetător în domeniul geologiei, 

un cadru didactic valoros, un excepţional organizator. 

De-a lungul unei cariere didactice de peste cinci dece-

nii la catedra de Geologie-Paleontologie de la Facultatea de Ştiinţe a 

Universităţii din Iaşi, s-a afirmat ca o figură de frunte a şcolii româ-

neşti de geologie. În sprijinul învăţământului superior, a publicat o 

serie de manuale, printre care şi primul curs românesc de Geologie a 

cuaternarului (1968). A elaborat 115 lucrări ştiinţifice, cu o proble-

matică diversă, care pot fi încadrate în următoarele domenii: geologia 

şi paleontologia sudului Moldovei şi a regiunii de nord de Delta Du-

nării; geologia nordului Moldovei; geologia şi paleontologia Sarma-

ţianului din Podişul Moldovenesc de pe stânga Siretului; fauna de 

mamifere din Moldova etc. 

 

BONTEA, Gheorghe 130 de ani de la naștere 

economist agrar (n. 15 apr. 1890, Albeşti, judeţul 
Vaslui – m. 16 aug. 1965, Bucureşti) 

Deşi născut pe meleagurile vasluiene, Gh. Bontea 

s-a considerat întotdeauna ieşean pentru că aici şi-a 

petrecut aproape trei decenii din viaţă ca cercetător şi 

slujitor al învăţământului agronomic. În sprijinul procesului didactic 

a elaborat două cursuri de agronomie. Ca agronom a creat soiul de 

porumb Portocaliu de Ezăreni, răspândit astăzi în cultură sub de-

numirea de Portocaliu de Tg. Frumos. A efectuat cercetări concre-

tizate în o serie de lucrări apreciate în epocă. 
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MICLE, Veronica 170 de ani de la naștere 

poetă (n. 22 apr. 1850, Năsăud, judeţul Bistriţa  
Năsăud – m. 3 aug. 1889, Văratec, judeţul Neamţ) 

Numită de Tudor Vianu drept „primul poet emi-

nescian şi primul discipol al marelui poet”, Veronica 

Micle a rămas în istoria literaturii şi-n simţirea româ-

nească prietenă şi muză a Luceafărului poeziei noastre. 

S-a numit, până la terminarea cursurilor Şcolii Centrale de fete din 

Iaşi (1863), Ana Câmpan, apoi, prin căsătoria cu profesorul univer-

sitar Ştefan Micle şi prin schimbarea numelui de botez, a devenit 

Veronica Micle. La 22 de ani ea l-a cunoscut la Viena pe Eminescu. 

A început să publice proză şi poezie în revistele Noul curier român 

(1872) şi în Columna lui Traian (1874). Consacrarea şi-a făcut-o în 

anii 1876-1887, publicând 54 de poezii în revista Convorbiri literare, 

unde fusese introdusă de Mihai Eminescu. Volumul de debut a apă-

rut în 1887, sub titlul Poezii. Versurile sale oglindesc prietenia ei 

pentru Eminescu. Poeta a rămas în eternitate, nu numai pentru că 

destinul ei se leagă de personalitatea genialului poet, ci şi prin nota 

originală a cântecului său de dragoste înălţat Luceafărului. 

 

LIACU, Anton 110 ani de la naștere 

agronom (n. 23 apr. 1910, Nijopole-Macedonia –  
m. 15 ian. 1991, Iaşi) 

A fost un mare susţinător al ştiinţei pomicole 

româneşti şi cadru didactic de prestigiu al Institutului 

Agronomic Ion Ionescu de la Brad din Iaşi. A funcţi-

onat la Facultatea de Agronomie, între 1954 şi 1974. 

A contribuit la modernizarea Fermei V. Adamachi, prin înfiinţarea 

unor livezi intensive. În cele peste 50 de lucrări ştiinţifice publicate a 

militat pentru folosirea materialului săditor pomicol autohton. 
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POPA, George 100 de ani de la naștere 

artist liric (n. 23 apr. 1920, Arţar, judeţul Ialomiţa – 
m. 2 nov. 2001, Iaşi) 

Unul dintre soliştii de frunte ai Operei Române din 

Iaşi, la edificarea căreia a contribuit din plin. Artist de 

mare sensibilitate, înzestrat cu alese calităţi vocale şi 

scenice, basul George Popa a abordat un repertoriu vast şi complex, 

onorat cu succes de-a lungul anilor. Din paleta creaţiilor sale, menţi-

onăm doar: rolul titular din Boris Godunov de Modest Musorgski, 

rolul titular din Don Pasquale de Gaetano Donizetti, trei roluri – 

Dapertutto, Doctor Miracol şi Lindorf – din Povestirile lui Hof-

fmann de Jaques Offenbach. 
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MAI 
 

 

GRIGORIU, Petru V.  165 de ani de la naștere 

poet şi traducător (n. 1 mai 1855, Iaşi – m. 29 nov. 
1903, Iaşi) 

Aşa cum îl evoca publicistul Ion Dafin, în 1928, 

„Petru V. Grigoriu a fost o figură a Iaşului de pe vre-

muri, a fost un talent superior, un bun român, un patriot 

înflăcărat”. Vreme de un deceniu (1877-1887) a cola-

borat la revista Familia condusă de Iosif Vulcan, unde a publicat 

poezii şi articole. Din 1877 a devenit membru al Societăţii Junimea, 

în revista căreia, Convorbiri literare, a publicat numeroase poezii şi 

traduceri. În creaţia sa, a cultivat imnul, cu deosebire cel eroic, scri-

ind câteva ode bine realizate, cea mai cunoscută fiind La Martinica. 

A fost considerat, în epocă, unul din cei mai buni traducători din 

lirica franceză. 

 

HANGANU, Vasile 100 de ani de la naștere 

inginer electromecanic (n. 1 mai 1920, Iaşi –  
m. 12 dec. 1999, Iaşi) 

Profesor şi cercetător ştiinţific cu contribuţii de-

osebite la dezvoltarea progresului tehnic în industria 

textilă, la afirmarea şi dezvoltarea învăţământului 

tehnic superior pentru textile şi pielărie din România. A funcţionat la 

Facultatea de Textile şi Pielărie, a Institutului Politehnic din Iaşi, în 

perioada 1945-1990. A fost prodecan şi decan al Facultăţii de Textile 

Pielărie (1972-1981). Activitatea ştiinţifică a fost concretizată printr-

un număr mare de lucrări, prin brevete de invenţie şi contracte de 

cercetare. 
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KERNBACH, Mihail 125 de ani de la naștere 

medic (n. 3 mai 1895, Vidra, judeţul Vrancea –  
m. 13 oct. 1976, Iaşi) 

Distins reprezentant al medicinii româneşti, a in-

fluenţat definitoriu evoluţia şi progresul medicinii le-

gale din Iaşi, pe care a slujit-o timp de aproape un sfert 

de veac. A fost profesor la Facultăţile de Medicină din Cluj şi Iaşi. A 

elaborat peste 250 de lucrări ştiinţifice. A fost membru al Societăţii 

de medicină legală din Germania şi Franţa. 

 

VASILIU, Titu 135 de ani de la naștere 

medic (n. 8 mai 1885, Hârlău, judeţul Iaşi –  
m. 18 aug. 1961, Cluj-Napoca) 

Elev şi urmaş al savantului Victor Babeş, Titu 

Vasiliu a desfăşurat o activitate medicală de aproape 

o jumătate de veac (1919-1961), şi a condus Institutul 

de Anatomie Patologică din Cluj, timp de trei decenii, Titu Vasiliu a 

creat şcoala de anatomie patologică din Cluj, bazată pe clinică şi 

morfofiziopatologie. A publicat peste 300 de lucrări: monografii, 

studii, articole şi comunicări. Dintre acestea, cităm: Sângele şi orga-

nele hematopoetice (1923), Tumorile ţesutului reticulo-histocitar 

(1953), Problemele genezei cancerului (1954), Boala canceroasă 

(1956). A fost unul dintre animatorii vieţii sportive şi culturale din 

Clujul interbelic. 

 

BOGDAN, Constantin P.  110 ani de la naștere 

matematician (n. 9 mai 1910, Iaşi – m. 8 aug. 1965, 
Iaşi) 

Fiul acad. Petru Bogdan (1873-1944), profesor şi 

rector al Universităţii din Iaşi. Doctor în matematici, a 

lucrat ca profesor în învăţământul superior ieşean 

(1932-1952). A publicat 15 memorii în domeniul Ge-
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ometriei diferenţiale-proiective. A determinat ecuaţiile unor curbe 

care poartă în geometria proiectivă numele de quadricele lui Bog-

dan. 

 

BOŢAN, Neculai  105 ani de la naștere 

inginer electromecanic (n. 9 mai 1915, Tătărăşti, 
judeţul Lăpuşna – m. 28 iul. 1985, Iaşi) 

Figură marcantă a învăţământului electrotehnic 

românesc, fondatorul şi animatorul şcolii ieşene de 

Acţionări electrice. A onorat Catedra de Maşini elec-

trice din cadrul Facultăţii de Electrotehnică a Institu-

tului Politehnic Gh. Asachi, din 1942 până în anul 1980. A publicat 

peste 100 de lucrări ştiinţifice, reprezentând monografii, tratate, stu-

dii etc. în specialitatea sa. 

 

SAVA, Costache 120 de ani de la naștere 

actor (n. 11 mai. 1900, Bosia, judeţul Iaşi –  
m. 27 mai 1983, Iaşi) 

Unul din cei mai populari slujitori ai scenei ieşe-

ne. A debutat în 1920, după care, timp de 60 de ani a 

realizat un repertoriu bogat, cuprinzând circa 300 de 

roluri (operetă, comedie, dramă, tragedie etc.), jucate cu mult har 

artistic. A realizat mai ales roluri de masivitate şi robusteţe nu numai 

fizică, dar şi sufletească. De neuitat pentru ieşeni au rămas creaţiile 

sale actoriceşti în Bârzoi din Chiriţa în provincie de Vasile Alec-

sandri şi Barbu lăutarul de acelaşi autor. 

 

JITARIU, Petre 115 ani de la naștere 

biolog (n. 11 mai 1905, Giuleşti-Boroaia, judeţul 
Suceava – m. 30 iun. 1989, Iaşi) 

Membru al Academiei Române, distins cu titlul 

de Profesor Universitar Emerit. Cărturar de aleasă 

erudiţie, el a fost o personalitate reprezentativă a Uni-

versităţii ieşene, unde, aproape o jumătate de secol, a desfăşurat o 
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activitate didactică la Catedra de Fiziologia animalelor. Îi revine 

meritul de a fi organizat Laboratorul de Fiziologia animalelor, cât şi 

alte laboratoare ale Facultăţii de Biologie. A iniţiat înfiinţarea Staţi-

unii de Cercetări Stejarul (1958) de la Pângăraţi, pe valea Bistriţei. 

A publicat peste 130 de lucrări ştiinţifice, în domenii de interes ma-

jor: fiziologia mediului intern şi fiziologia inimii, fiziologia splinei şi 

sistemului nervos, fiziologia şi biochimia ficatului şi muşchilor sche-

letici etc. Pentru cercetarea biologică românească, el rămâne un fon-

dator de şcoală şi deschizător de direcţii moderne de cercetare în 

fiziologia comparată. 

 

CLIMESCU, Alexandru 110 ani de la naștere 

matematician (n. 11 mai, 1910, Bacău – m. 7 iun. 
1990, Iaşi) 

Prestigios profesor şi om de cultură enciclopedică, 

el a servit învăţământul superior ieşean timp de 29 de 

ani. A funcţionat la Catedra de Matematică a Institutu-

lui Politehnic Gh. Asachi şi la Facultatea de Matematică de la Uni-

versitatea ieşeană. A fost distins cu titlul de Om de Ştiinţă Emerit. 

Activitatea ştiinţifică s-a concretizat prin publicarea a 71 de lucrări, 

din care la 63 a fost autor unic, în domeniile: Teoria funcţiilor de o 

variabilă complexă, Algebră, Ecuaţii funcţionale, Analiză mate-

matică clasică, Programare matematică. 

 

JUVARA, Ernest 150 de ani de la naștere 

chirurg şi anatomist (n. 14 mai 1870, Bârlad,  
judeţul Vaslui – m. 5 mai 1933, Bucureşti) 

A funcţionat ca profesor la Facultatea de Medicină 

din Iaşi (1898-1912), legându-şi numele de o etapă 

importantă a chirurgiei ieşene. Apoi a lucrat la Faculta-

tea de Medicină din Bucureşti. A lăsat numeroase tehnici chirurgica-

le originale şi a pus la punct aparate şi instrumente utilizate în chi-

rurgie. A publicat peste 225 lucrări ştiinţifice de anatomie, clinică şi 

patologie chirurgicală. A adus contribuţii remarcabile mai ales în 
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domeniul ortopediei. A fost membru al Societăţii Internaţionale de 

Chirurgie. 

 

SAVUL, Mircea Ion 125 de ani de la naștere 

geolog şi geochimist (n. 15 mai 1895, Iaşi –  
m. 13 mai 1964, Iaşi) 

Membru al Academiei Române; fondatorul şcolii 

de geochimie din Iaşi. Doctor în mineralogie al Uni-

versităţii din Iaşi (1924), Mircea Savul a lucrat în învă-

ţământul superior bucureştean între anii 1928-1937. În perioada 

1937-1949 a fost profesor la Catedra de mineralogie generală a Uni-

versităţii din Iaşi, iar între anii 1949-1964, şef al catedrei de minera-

logie şi geologie. A realizat o operă ştiinţifică valoroasă, concretizată 

în peste o sută de lucrări în domeniu. A contribuit la cunoaşterea 

mineralogică a serpentinitelor din Banat şi a zăcămintelor de mangan 

din Carpaţii Orientali ai Moldovei de Nord, aducând importante con-

tribuţii la studiul geologic, petrografic şi genetic al acestei regiuni 

puternic mineralizate. În studiul Dobrogei a cercetat masivul granitic 

de la Coşlugea (1937) şi erupţiile de diabaze şi de porfire cuarţifere 

din părţile centrale şi estice ale Dobrogei nordice (1929-1930), apli-

când pentru prima dată în ţara noastră metoda petrologiei structurale. 

Opere principale: Erupţiile de diabaze din nordul Dobrogei (1931), 

Cristalinul munţilor Bistriţei între Dorna şi Borca (1935). 

 

STÂNCĂ, Ştefan 155 de ani de la naștere 

medic şi om politic (n. 16 mai 1865, Iaşi – m. 11 ian. 
1897, Iaşi) 

Membru post-mortem al Academiei Române. Mi-

litant al mişcării socialiste de la sfârşitul secolului al 

XIX-lea, el a fost totodată şi un deschizător de drumuri 

în ştiinţa românească. Teza sa de doctorat, Mediul so-

cial ca factor patologic (1891), este prima lucrare ştiinţifică originală 

din acest domeniu la noi. Bibliografia lucrărilor sale însumează peste 

100 de titluri, în care abordează varii domenii: probleme de ideolo-
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gie, politice, literatură, popularizarea cunoştinţelor medicale şi de 

igienă etc. 

 

MATEI, Ilie 125 de ani de la naștere 

chimist (n. 20 mai 1895, Cernicari, judeţul Galaţi – 
m. 31 mart. 1969, Iaşi) 

Membru corespondent al Academiei Române. A 

fost profesor la Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi timp 

de 35 de ani, unde a format numeroase generaţii de 

chimişti şi ingineri chimişti. Din 1945 până în 1948 a funcţionat ca 

prodecan al Facultăţii de Chimie Industrială, iar timp de 12 ani a 

condus ca director ştiinţific Institutul de Chimie Macromoleculară 

Petru Poni al Academiei Române, filiala Iaşi. Om de ştiinţă remar-

cabil, cercetările şi studiile sale privind chimia organică au fost pu-

blicate în aproape 100 de lucrări ştiinţifice. 

 

GEORGESCU, Constantin 125 de ani de la naștere 

compozitor (n. 21 mai 1895, Bucureşti – m. 24 mai 
1960, Iaşi) 

A fost profesor la Conservatorul de muzică din 

Iaşi, între anii 1924-1948, la Catedra de armonie, con-

trapunct, fugă şi compoziţie. Creaţia sa cuprinde muzi-

că simfonică, de cameră, corală şi lieduri pe versuri de Mihai Co-

dreanu. A contribuit la înfiinţarea Societăţii Filarmonica Moldova 

din Iaşi. 

 

JIQUIDI, Constantin 155 de ani de la naștere 

desenator şi pictor (n. 22 mai 1865, Iaşi – m. 1 febr. 
1899, Bucureşti) 

A înscris în istoria artistică românească o intere-

santă şi originală pagină. Personalitatea sa artistică a 

fost de o complexitate rară, desenator-caricaturist-

pictor, a lucrat mult şi cu pasiune, o parte din operele 

lui risipindu-se în publicaţiile apărute în ultimul deceniu al veacului 
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al XIX-lea. Consacrarea definitivă îi revine odată cu apariţia, la Iaşi, 

a primului volum al albumului Caricaturi (1889). Urmează o perioa-

dă de muncă febrilă, de mari realizări artistice care-i aduc mari satisfac-

ţii. Timp de două decenii, a realizat sute de lucrări de pictură, guaşe, 

acuarele, gravuri şi mii de caricaturi. 

 

ZUGRĂVESCU, Ioan 110 ani de la naștere 

chimist (n. 29 mai. 1910, Iaşi – m. 12 dec. 1989, 
Bucureşti) 

Membru corespondent al Academiei Române. 

Din 1956 a funcţionat pe postul de profesor la catedra 

de Chimie organică a Universităţii din Iaşi, ceea ce i-a 

dat posibilitatea să-şi găsească adevărata măsură a talentului său de 

dascăl, de organizator şi cercetător. A îndeplinit şi funcţiile de şef de 

secţie (1962-1963) şi director ştiinţific (1963-1971) la Institutul de 

Chimie Petru Poni al Academiei Române, Filiala Iaşi. A activat în 

cercetarea ştiinţifică – teoretică şi aplicativă – în diferite domenii ale 

specialităţii sale de bază: Chimia organică. Lucrările publicate, peste 

200, au intrat în circuitul ştiinţific universal. Dintre volumele publi-

cate, menţionăm: Chimia organică (1956), Polimeri heterociclici (în 

colaborare, 1971), Sinteze organice (1973), Chimia N-ilidelor (în 

colaborare, 1974). A fost distins cu titlul de Doctor Honoris Causa 

al Universităţii din Nantes-Franţa. 
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IUNIE 
 

 

ANDRONIC, Alexandru 105 ani de la naștere 

istoric şi cercetător (n. 2 iun. 1915, Jora de Jos, 
judeţul Orhei – m. 25 mai 1995, Iaşi) 

Istoric, cercetător în domeniul Istoriei medievale 

şi moderne a României. A funcţionat la Catedra de 

Istoria românilor din cadrul Facultăţii de Litere şi Filo-

sofie din Iaşi, între 1943 şi 1951, apoi la Institutul de 

Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol, până în 1970. Timp de 5 ani 

(1970-1975) a fost cadru didactic la Facultatea de Istorie-Geografie 

de la Institutul Pedagogic de 3 ani din Bacău. A publicat peste 100 de 

studii, rapoarte de săpături arheologice, note şi recenzii, care au îm-

brăţişat un spectru larg de probleme, extinse din antichitate până în 

epoca contemporană. 

 

POPA, Adina 85 de ani de la naștere 

actriţă (n. 4 iun. 1935, Bucureşti – m. 23 febr. 
1996, Iaşi) 

Ieşeană prin adopţie, prin cei aproape 40 de ani 

de carieră artistică pe scena din capitala Moldovei, la 

Teatrul Naţional V. Alecsandri încă de la venirea sa 

în Iaşi (1958). Afinităţile pentru rolurile de compoziţie, înclinaţia 

pentru redarea trăirilor adânci, lirismul cu accente grave, i-au permis 

să întruchipeze peste o sută de personaje din dramaturgia naţională şi 

universală. Pentru tot ce a realizat pe scena ieşeană, pentru marea 

galerie de personaje cărora le-a dat viaţă, numele ei va rămâne înscris 

în istoria teatrului românesc. 
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NEGRUZZI, Leon C.  180 de ani de la naștere 

scriitor (n. 5 iun. 1840, Iaşi – m. 16 iul. 1890,  
Trifeşti, judeţul Iaşi) 

Fiu al lui Costache Negruzzi şi frate cu Iacob   

Negruzzi, Leon C. Negruzzi a ocupat la Iaşi funcţiile de 

judecător, procuror general, prefect al judeţului şi pri-

mar. În tradiţia familiei şi în spiritul junimist al vremii a scris nuvele 

şi le-a publicat în Convorbiri literare. 

 

MARTINIUC, Constantin 105 ani de la naștere 

geograf (n. 10 iun. 1915, Ciudeiu, judeţul Storojineţ – 
m. 6 dec. 1990, Iaşi) 

Nume de rezonanţă al şcolii şi ştiinţelor geografice 

româneşti, profesor şi cercetător de prestigiu, el a slujit 

Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi timp de peste 40 de 

ani, la Facultatea de Ştiinţe, secţia Geografie. Cele pes-

te 150 de lucrări ştiinţifice sunt o mărturie a preocupărilor sale, 

definindu-i calităţile de profesor şi om de ştiinţă. Ele se înscriu pe 

linia geomorfologiei regionale, a evidenţierii rolului morfogenetic al 

condiţiilor geologice şi hidro-climatice, a cercetării şi caracterizării 

proceselor de versant, ca şi a preocupărilor pentru regionarea geo-

morfologică. 

 

ENESCU, Ion 90 de ani de la naștere 

matematician (n. 14 iun. 1930, Păţeşti, judeţul 
Vrancea – m. 31 mart. 1989, Iaşi) 

A fost un pedagog de mare sensibilitate şi de alea-

să vocaţie, recunoscut om de ştiinţă. Din 1954 a lucrat 

la Catedra de Matematică a Institutului Politehnic Gh. 

Asachi din Iaşi, până la trecerea sa în nefiinţă. A predat disciplinele 

de Geometrie analitică şi diferenţială şi Matematici speciale şi la 

Facultatea de Mecanică. A publicat cursul de Geometrie analitică şi 

diferenţială (1973), Matematici speciale (1981) şi monografia Alge-

bre (1973, în colaborare). Este autorul a 35 de lucrări ştiinţifice. 
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BUZDUGAN, Ioan 85 de ani de la naștere 

sculptor (n. 15 iun. 1935, Şorogari-Aroneanu,  
judeţul Iaşi – m. 23 mart. 2001, Iaşi) 

Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Româ-

nia. Iscusit cioplitor al pietrei şi lemnului, inspirat 

modelator al argilei şi ipsosului, şi-a pus toate puterile 

artistice înfăţişării omului, redării chipului omenesc, în 

cele mai diverse ipostaze. Portretul a fost tema de meditaţie a artistu-

lui, care i-a adus realizări artistice importante. A fost profesor de 

sculptură la Liceul de Artă Octav Băncilă din Iaşi, mai bine de trei 

decenii. 

 

CUZA, Elena 195 de ani de la naștere 

soţia domnitorului Al. I. Cuza (n. 17 iun. 1825, Iaşi – 
m. 3 apr. 1909, Piatra Neamţ) 

Se numără printre personalităţile feminine repre-

zentative, a căror viaţă şi activitate s-a desfăşurat în 

strânsă legătură cu marile momente ale afirmării înal-

telor idealuri revoluţionare de la 1848, ale eforturilor şi sacrificiilor 

pentru realizarea şi consolidarea Unirii Principatelor Române. La 30 

aprilie 1844 se căsătoreşte cu viitorul domnitor Al. I. Cuza, al cărui 

destin îl va împărtăşi tot restul vieţii. De numele ei se leagă şi înfiin-

ţarea la Bucureşti a unui azil pentru copii orfani, care a primit denu-

mirea de Azilul Elena Doamna. Tot prin efortul ei a luat fiinţă în 

România prima organizaţie de Cruce Roşie. 

 

NEAMŢU, Eugenia  90 de ani de la naștere 

arheolog (n. 17 iun. 1930, Criveşti Strunga, judeţul 
Iaşi – m. 13 oct. 1980, Iaşi) 

În 1956 a fost încadrată la Institutul de Istorie şi 

Arheologie A. D. Xenopol din Iaşi, unde a lucrat până 

la sfârşitul vieţii sale. Dedicându-se cu precădere cer-

cetărilor oraşelor medievale şi curţilor domneşti, a 

participat la lucrările şantierelor arheologice din Moldova. Rezultate-
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le acestor cercetări au fost valorificate în circa 40 de articole şi studii. 

Dintre acestea se remarcă monografia Oraşul medieval Baia în seco-

lele XIV-XVII (2 vol., 1980-1984). 

 

ARBORE, Alexandru P.  130 de ani de la naștere 

istoric şi profesor (n. 20 iun. 1890, Cogeasca-
Leţcani, judeţul Iaşi – m. 26 nov. 1953, Bucureşti) 

Una dintre personalităţile de seamă ale culturii 

româneşti din perioada interbelică, care prin activita-

tea desfăşurată ca profesor, istoric, etnograf şi lin-

gvist, a contribuit la dezvoltarea învăţământului şi 

cercetării din ţara noastră. Şi-a închinat cea mai mare parte a vieţii 

sale studiilor despre Dobrogea, publicând numeroase lucrări despre 

aşezările, populaţia şi etnografia acestui ţinut. A înfiinţat Muzeul de 

Istorie şi Etnografie din Focşani (1928). 

 

RADINSCHI, Constantin 100 de ani de la naștere 

pictor şi grafician (n. 21 iun. 1920, Brăieşti,  
judeţul Botoşani – m. 7 apr. 2003, Iaşi) 

A fost un maestru al acuarelei româneşti, demn 

urmaş al profesorilor săi Jean L. Cosmovici, Corneliu 

Baba, Richard Hette şi alţii. Membru titular al Uniu-

nii Artiştilor Plastici din România, el a expus lucrări 

de grafică şi pictură la mai toate expoziţiile organizate între anii 

1946-2002, în ţară şi peste hotare. A realizat portrete din care mai 

multe dedicate lui George Enescu şi compoziţii bazate pe efecte de 

clarobscur. Peisagist de vocaţie, colorist rafinat, a atins virtuozităţi de 

maestru în arta plastică ieşeană. Dintre peisajele sale, menţionăm: 

Dimineaţa pe Siret; Primăvara la Durău; Case la Bârnova; Se duce 

toamna...; Privelişte spre spus; Dimineaţă de primăvară pe Ceahlău 

etc. 
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DIMITRIU, Petre-Paul 120 de ani de la naștere 

pictor (n. 23 iun. 1900, Răuseni, judeţul Botoşani – 
m. 25 iun. 1979, Iaşi) 

Caracterizat de scriitorul şi cronicarul de artă Au-

rel Leon: „... Truditor în magistratură, dar mai ales 

pictor al vegetaţiei celei fără început şi fără sfârşit”. 

Deşi se recomanda modest, drept pictor amator, picto-

rul a dovedit, prin pânzele sale, că nuanţa peiorativă a termenului nu 

i se potrivea. Au rămas din opera lui: flori, natură statică, peisaje şi 

portrete în ulei. 

 

PARTENI, Cezar Antoni  120 de ani de la naștere 

inginer electrotehnic (n. 23 iun. 1900, Iaşi –  
m. 12 dec. 1956, Bucureşti) 

Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din 

România. A contribuit la consolidarea învăţământului 

electrotehnic superior din Moldova şi la organizarea 

Facultăţii de Electrotehnică ieşene. A fost profesor şi 

rector al Politehnicii Gh. Asachi din Iaşi. A publicat peste 50 de lu-

crări ştiinţifice în domeniul comutaţiei la maşinile de curent, al reţe-

lelor şi sistemelor electrice etc. 

 

BODNĂRESCU, Samson 180 de ani de la naștere 

scriitor (n. 27 iun. 1840, Gălăneşti, județul Suceava 
– m. 3 mart. 1902, Pomârla, jud. Botoşani) 

Membru al Societăţii literare Junimea şi colabo-

rator statornic al revistei Convorbiri literare, prieten 

apropiat cu Mihai Eminescu, Samson Bodnărescu a 

fost o prezenţă de seamă în viaţa culturală a Iaşului din 

a doua jumătate a secolului al XIX-lea. A fost bibliotecar la Bibliote-

ca Centrală Universitară, profesor şi director al Şcolii Normale Vasi-

le Lupu din Iaşi, director al Institutului Anastasie Başotă din Pomâr-

la-Botoşani (1879-1902). În două decenii de activitate literară a scris: 
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poezii, epigrame, drame istorice. Opera sa a fost reeditată, în 1968, 

prin volumul antologic Scrieri. 

 

BĂBĂLEAN, Pavel 110 ani de la naștere 

pomolog (n. 28 iun. 1910, Gălăneşti, judeţul Suceava 
– m. 24 febr. 1950, Iaşi) 

Unul dintre reprezentanţii generaţiei de profesori 

care a contribuit la punerea bazelor ştiinţei pomicole 

româneşti şi care a depus multă energie pentru afirma-

rea învăţământului agronomic din Moldova. A elaborat 

numeroase lucrări cu caracter ştiinţific. Este considerat printre primii 

care iniţiază studii de Biologie pomicolă. A desfăşurat şi o bogată 

activitate practică în domeniul organizării pepinierelor pomicole. 

Prin studiile sale a deschis calea studierii materialului pomicol auto-

hton. 

 

CULIANU, Petru N.  150 de ani de la naștere 

matematician (n. 29 iun. 1870, Iaşi – m. 26 ian. 
1951, Iaşi) 

Fiu al cunoscutului academician, matematician şi 

junimist Nicolae Culianu (1832-1915). Ca formaţie 

intelectuală şi matematică, aparţine şcolii ieşene, care 

a dat oameni de seamă cunoscuţi în ţară şi peste hota-

re. De-a lungul anilor, a instruit şi educat peste 40 de generaţii de 

studenţi şi elevi. Petru Culianu s-a ocupat timp îndelungat şi de Soci-

etatea pentru învăţătura poporului, fiind şi vicepreşedintele secţi-

unii Iaşi. 
 

 

NICORESCU, Paul 130 de ani de la naștere 

istoric şi arheolog (n. 29 iun. 1890, Gioseni, judeţul 
Bacău – m. 24 iun. 1946, Iaşi) 

A fost profesor de Istorie Antică, Epigrafie şi An-

tichităţi la Universitatea din Iaşi (1927-1946), director 

al Muzeului de Antichităţi şi al Seminarului Pedagogic 
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Universitar ieşean. A publicat o serie de lucrări cu conţinut arheolo-

gic şi epigrafic, aducând contribuţii valoroase în legătură cu vechi-

mea creştinismului în Dobrogea şi stăpânirea romană în nordul Pon-

tului Euxin. 

 

DEMETRESCU, Paul I.  120 de ani de la naștere 

jurist (n. 29 iun. 1900, Craiova – m. 8 iun. 1968, Iaşi) 

A funcţionat ca profesor la Facultatea de Drept 

din cadrul Universităţii ieşene, pe o perioadă de peste 

două decenii, între 1947 şi 1968 şi a publicat o serie de 

studii şi cercetări valoroase în domeniu. 

 

 

 
MIHAIL, Paul 115 ani de la naștere 

teolog şi istoric (n. 29 iun. 1905, Cornova, judeţul 
Orhei – m. 12 oct. 1994, Bucureşti) 

Promotor al culturii şi spiritualităţii româneşti, el 

a fost un venerabil preot, dar şi un mare cercetător-

istoric şi bibliograf. Considerată în ansamblu, opera sa 

contribuie la cunoaşterea mai îndeaproape a sufletului poporului 

român din Basarabia. A publicat peste 450 de studii, articole, recen-

zii, note, în volume şi în peste 40 de ziare şi reviste din România şi 

din străinătate. Sensul major al activităţii sale îl constituie punerea în 

circulaţie a unui imens material documentar referitor la istoria româ-

nilor de pretutindeni. 
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IULIE 
 

 

ONICEANU, Mihai 85 de ani de la naștere 

geolog (n. 1 iul. 1935, Criveşti, judeţul Vaslui –  
m. 15 iun. 1984, Iaşi) 

În istoria Catedrei de Geologie-Mineralogie de la 

Facultatea de Biologie-Geografie-Geologie din cadrul 

Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi, numele lui ocupă un 

loc de onoare, un loc pentru care a muncit cu pasiune 

timp de peste două decenii. Rezultatele cercetărilor efectuate au fost 

materializate în peste 20 de lucrări ştiinţifice. Tematica abordată a 

fost variată, cuprinzând aspectele mineralogice, petrografice, petro-

chimice, structurale şi palinologice privind formaţiuni cristalofiliene 

din Carpaţii Orientali. 

 

IONAŞCU, Remus 115 ani de la naștere 

actor (n. 2 iul. 1905, Iaşi – m. 22 nov. 1965, Iaşi) 

Cel despre care Anny Braesky scria că „a fost 

un actor de mare onestitate profesională, suflet deli-

cat, discret şi om de cultură”. Remus Ionaşcu a ono-

rat scena Teatrului Naţional din Iaşi timp de 40 de 

ani. A jucat un amplu repertoriu, mergând de la comicul-buf la nuan-

ţele amare, interiorizate. A fost atras de cercetarea istorică şi a fost 

organizatorul entuziast al primului muzeu al Teatrului Naţional din 

Iaşi (1950) care funcţiona în foaierul instituţiei artistice ieşene. 

 

MATEI, Paul 85 de ani de la naștere 

profesor (n. 2 iul. 1935, Fălticeni, judeţul Suceava – 
m. 24 mart. 1995, Iaşi) 

A aparţinut elitei învăţământului universitar ie-

şean, profesor de excepţie şi cercetător în domeniul 

Mecanicii fluidelor. Întreaga activitate didactică a 

desfăşurat-o la Facultatea de Mecanică şi la cea de Electrotehnică de 
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la Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi, în perioada 1958-1995. 

A publicat cursurile: Mecanica fluidelor; Acţionări hidraulice şi 

pneumatice: Culegeri de probleme de dinamica fluidelor şi hidrau-

lică. Activitatea ştiinţifică s-a concretizat în peste 200 de lucrări. 

 

STRAT, Constantin 115 ani de la naștere 

medic (n. 3 iul. 1905, Mândreşti, județul Galaţi –  
m. 29 ian. 1982, Iaşi) 

Distins reprezentant al şcolii ieşene de medicină, 

el s-a format şi a activat toată viaţa în centrul universi-

tar din capitala Moldovei. Activitatea didactică înce-

pută în anul 1929 la Institutul de Anatomie, s-a desfă-

şurat pe parcursul a patru decenii la Institutul de Medicină şi Farma-

cie din Iaşi. Cercetările sale, din care publică 150 de lucrări, au cu-

prins domeniul afecţiunilor renale, pulmonare, cardiovasculare şi mai 

ales digestive. 

 

STOIA, Achim 110 ani de la naștere 

compozitor, dirijor şi profesor (n. 8 iul. 1910, 
Mohu, judeţul Sibiu – m. 2 apr. 1973, Iaşi) 

A fost un reprezentant de seamă în cultura muzi-

cală şi învăţământul artistic din ţara noastră. Stabilit la 

Iaşi (1943), a desfăşurat – pe parcursul a trei decenii – 

o complexă activitate în calitate de profesor şi rector al Conservato-

rului George Enescu, dirijor şi director al Filarmonicii Moldova şi 

secretar al Filialei Iaşi a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din 

România. Şi-a consacrat întreaga sa activitate valorificării comorilor 

cântecului popular românesc, lăsând peste 1300 culegeri folclorice şi 

aproape 50 de muzică populară. Opera sa componistică este formată 

din 13 lucrări simfonice, 63 muzică de cameră, 10 orchestrale şi pes-

te 100 de piese corale. A dirijat peste 400 de concerte simfonice în 

ţară şi peste hotare. 
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CANTACUZINO, Matei 165 de ani de la naștere 

jurist şi om politic (n. 10 iul. 1855, Fântâna-Mare, 
judeţul Suceava – m. 9 aug. 1925, Iaşi) 

A fost un eminent profesor al Facultăţii de Drept 

de la Universitatea din Iaşi (1900-1925), mare orator şi 

remarcabil avocat. În 1921 a publicat volumul Elemen-

tele dreptului civil, carte unică în literatura juridică a 

epocii. A contribuit la ridicarea pe o treaptă superioară a învăţămân-

tului juridic şi ştiinţa dreptului din România. 

 

BACIU, Constantin I.  135 de ani de la naștere 

compozitor şi dirijor (n. 13 iul. 1885, Vaslui –  
m. 8 sept. 1959, Bucureşti) 

A fost unul dintre cei ce au ilustrat epoca de con-

struire a culturii muzicale moderne. A activat ca pro-

fesor în Iaşi timp de peste patru decenii. A fost un bun 

cunoscător şi un mare iubitor al folclorului muzical românesc, pre-

cum şi un talentat dirijor de cor. A condus corurile Şcolii Normale V. 

Lupu, Reuniunii Femeilor Române şi Conservatorului de Muzică. 

Apreciat compozitor, lucrările sale îl situează alături de clasicii mu-

zicii corale româneşti. A publicat două volume de Melodii populare 

româneşti pentru solo, cor şi pian (1926-1927). 

 

HAREA, Vasile 125 de ani de la naștere 

pedagog şi sociolog (n. 13 iul. 1895, Susleni-
Orhei – m. 30 ian. 1987, Iaşi) 

Format spiritual în cercul revistei Viaţa Româ-

nească, Vasile Harea a fost un intelectual de seamă 

al Iaşului, un cărturar de elită care a ilustrat filosofie, 

critica literară şi pedagogia, cât şi sociologia, etno-

grafia, etica şi altele. A fost profesor la Universitatea Al. I. Cuza, la 

Şcoala Normală V. Lupu din Iaşi, precum şi la liceele A. Donici şi B. 

P. Hasdeu din Chişinău. A desfăşurat o vastă şi variată activitate 

publicistică. 
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CERNĂTESCU, Aurel 130 de ani de la naștere 

inginer, profesor şi om de ştiinţă (n. 14 iul. 1890, 
Piatra Neamţ – m. 1967, Iaşi) 

O personalitate a învăţământului şi cercetării ieşe-

ne. În 1945 a fost numit profesor la catedra de Arhitec-

tură şi Urbanistică de la Politehnica Gh. Asachi. Înce-

pând cu această dată, el a început bogata sa activitate la 

catedră, iar din 1951 şi până în 1960 decan al Facultăţii de Construc-

ţii. A editat cursul de Geotehnică şi fundaţii. Sub conducerea sa, ia 

fiinţă în 1956, în cadrul Institutului regional de proiectări Iaşi, un 

atelier şi un laborator de studii geotehnice, care deserveau tot terito-

riul Moldovei. 

 

BĂDĂRĂU, Gheorghe 105 ani de la naștere 

medic (n. 15 iul. 1915, Iaşi – m. 19 iul. 1992, Iaşi) 

Membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale 

din România. Discipol şi continuator al operei savantu-

lui Ioan Enescu (1884-1972) în domeniul Cardiologiei, 

el s-a înscris ca o personalitate de prestigiu a medicinii 

româneşti. Dotat cu deosebite calităţi de medic, profesor şi cercetă-

tor, el s-a remarcat prin studii de o deosebită valoare în domeniul 

electrocardiografiei, vectocardiografiei, dinamicii cardiace, fonome-

canocardiografiei şi explorărilor electrice endocavitare. A condus 

Clinica a III-a Medicală de la Spitalul Sf. Spiridon, timp de peste trei 

decenii. Concomitent, a desfăşurat o amplă activitate didactică la 

Facultatea de Medicină din cadrul Institutului de Medicină şi Farma-

cie, unde a parcurs toate treptele ierarhiei universitare. A contribuit la 

afirmarea şcolii medicale ieşene prin publicarea unor studii şi lucrări 

în reviste de specialitate din ţară şi de peste hotare. În calitate de 

preşedinte al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi, a avut o 

contribuţie substanţială la organizarea şi dezvoltarea acestei prestigi-

oase asociaţii ştiinţifice. 
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BARNA, Mircea 80 de ani de la naștere 

medic (n. 16 iul. 1940, Blaj, județul Alba – m. 18 
dec. 1997, Iaşi) 

Şi-a dăruit energia şi priceperea, timp de 34 de 

ani, activităţii de medic şi profesor al Clinicii de Chi-

rurgie Orală şi Maxilo-Facială, a învăţământului sto-

matologic ieşean. A funcţionat la Facultatea de Stomatologie a Insti-

tutului de Medicină şi Farmacie din Iaşi. Dotat cu mult bun simţ 

clinic şi având o experienţă îndelungată, a ajuns la o mare siguranţă 

în rezolvarea cazurilor, atât în diagnosticul bolilor din teritoriul ma-

xilo-facial, cât şi a tratamentului operator. A scris şi publicat peste 

150 de lucrări ştiinţifice. 

 

SIMIONESCU, Cristofor 100 de ani de la naștere 

chimist şi eseist (n. 17 iul. 1920, Dumbrăveni,  
județul Suceava – m. 6 aug. 2007, Iaşi) 

A fost membru titular al Academiei Române 

(1963) şi preşedinte al Filialei Iaşi a Academiei Româ-

ne (1963-1974 şi 1990-2000). A lucrat ca profesor şi 

şef de catedră, prorector şi rector la Institutul Politehnic Gh. Asachi 

din Iaşi. A condus ca şef Secţia de Chimie Macromoleculară şi ca 

director al Institutului de Chimie Macromoleculară Petru Poni din 

Iaşi. A efectuat cercetări şi a publicat lucrări de referinţă în domeniul 

chimiei produselor macromoleculari naturali şi sintetici şi în dome-

niul tehnologiei chimice a celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale. A 

editat studii privitoare la istoria chimiei (Figuri de chimişti români, 

1964) şi la relaţia ştiinţe-filosofie, precum şi eseuri (Gânduri, 4 vol., 

1978-1999). A fost membru al academiilor de ştiinţe din New York 

şi Chişinău, al Academiei Europene de ştiinţe şi Arte, al societăţilor 

de chimie din Franţa şi S.U.A., al Societăţii de Chimie Industrială 

din Paris etc. 
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POPOVICI-BAYREUTH, Dimitrie 160 de ani de la naștere 

artist liric (n. 19 iul. 1860, Iaşi – m. 6 apr. 1927, 
Cluj-Napoca) 

A fost una din cele mai complexe, mai pasionan-

te figuri de artişti lirici români pe care ţara noastră i-a 

dăruit marilor scene de pe glob. Dotat cu o frumoasă 

şi puternică voce de bariton, cu un remarcabil simţ 

muzical şi dramatic, s-a afirmat ca un interpret valoros în domeniul 

muzicii de operă. A fost solist al Operelor din Praga, Viena, Bay-

reuth, München, Hamburg şi a întreprins turnee strălucite în toate 

ţările Europei şi în cele două Americi. A condus Conservatorul de 

Muzică din Bucureşti şi a fost directorul Operei Române din Cluj-

Napoca. 

 

OBREGIA, Alexandru 160 de ani de la naștere 

medic (n. 20 iul. 1860, Iaşi – m. 24 iul. 1937,  
Bucureşti) 

Savant de reputaţie mondială, unul din marii cti-

tori ai medicinii româneşti. Remarcabil om de ştiinţă şi 

profesor, el rămâne drept fondatorul şcolii moderne de 

psihiatrie, creator de şcoală nouă de histologie la Facultatea de Me-

dicină din Bucureşti, şi unul din cei mai mari organizatori de sănătate 

pe care i-a dat ţara noastră în trecut. Timp de aproape două decenii, 

Alexandru Obregia a ilustrat Catedra de Histologie din Bucureşti, 

perioadă care a cunoscut o strălucită activitate didactică şi ştiinţifică. 

Paralel a desfăşurat o neobosită muncă de clinician, ca psihiatru, 

medic primar al Ospiciului Mărcuţa, din 1893. Director general al 

serviciului Sanitar al ţării, Alexandru Obregia a conceput şi realizat 

un program vast de construcţii spitaliceşti, contribuind la îmbunătăţi-

rea asistenţei medicale din România. A fondat şi a condus Spitalul 

central de boli nervoase din Bucureşti (1923), dar s-a implicat şi la 

crearea Spitalului Socola din Iaşi. Fratele său, Anastasie Obregia 

(1864-1937), a fost unul din cei mai mari chimişti ai ţării, întemeie-

torul Şcolii de chimie organică din Iaşi. 
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RĂŞCANU, Vasile 135 de ani de la naștere 

medic şi fiziolog (n. 20 iul. 1885, Bârlad, judeţul 
Vaslui – m. 4 mai 1980, Bucureşti) 

Membru al Academiei Române, profesor, cerce-

tător, organizator şi militant pe tărâm social, Vasile 

Răşcanu s-a impus ca una din figurile de seamă ale 

Iaşului din ultimele decenii ale secolului XX. Profe-

sor de Fiziologie la Facultatea de Medicină din Iaşi (1911-1962), a 

iniţiat şi condus cercetări mai ales în domeniul electrofiziologiei. S-a 

preocupat sistematic de fiziologia muncii şi a oboselii. A desfăşurat o 

intensă activitate de organizare a vieţii ştiinţifice medicale în Moldo-

va. A fost membru al Societăţilor internaţionale de fiziologie şi al 

Societăţii de biologie din Paris. 

 

DELION, Pavel 105 ani de la naștere 

muzicolog (n. 20 iul. 1915, Rădăuţi, județul Suceava 
– m. 23 sept. 1997, Iaşi) 

A avut o contribuţie remarcabilă la culegerea, stu-

diul şi valorificarea creaţiei folclorice muzicale din mai 

multe zone ale Moldovei. A funcţionat ca profesor de 

muzică la Şcoala Medie de Muzică din Iaşi (1952-

1968). A lucrat la Academia de Muzică din Iaşi, la disciplina Meto-

dica predării muzicii şi practica pedagogică, între anii 1960 şi 1980. 

Neobosit şi priceput cercetător al tezaurului naţional de cântece şi 

jocuri, el a realizat mai multe culegeri de folclor muzical, reprezen-

tând repertorii diverse: sărbătorile de iarnă, cumetria, nunta, păstori-

tul, cântecul de leagăn, doina etc. 

 

CIUBOTARU, Iuliu 90 de ani de la naștere 

istoric (n. 20 iul. 1930, Drăguşeni, judeţul Botoşani 
– m. 18 dec. 2000, Iaşi) 

Cercetător în cadrul Institutului de Istorie şi Arheo-

logie A. D. Xenopol Iaşi, în perioada 1953-1990. Princi-

palele coordonate tematice ale operei sale le reprezintă: 
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cercetări în domeniul istoriei agrare a Moldovei, cu referire specială la 

unele aspecte juridice, proiectele de reformă pentru organizarea şi admi-

nistrarea statului ce se propuneau şi se dezbăteau în Moldova, în perioa-

da preregulamentară, începând cu anul 1821, corespondenţa lui Grigore 

Alexandru Ghica dintre anii 1849 și 1856 şi cercetări privind meşteşu-

gurile, industria şi comerţul în Moldova în perioada modernă. 

 

NANIESCU, Iosif 200 de ani de la naștere 

mitropolit şi cărturar (n. 27 iul. 1820, Răzălăi, județul 
Soroca – m. 26 ian. 1902, Iaşi) 

Membru de onoare al Academiei Române. De la 

Veniamin Costache, nici un mitropolit al Moldovei nu s-a 

bucurat de atâta preţuire ca Iosif Naniescu. A fost unul 

dintre înalţii prelaţi, care, animat de o mare dragoste pen-

tru cultura naţională, a dăruit Academiei Române una din cele mai valo-

roase biblioteci. Ca mitropolit, a terminat clădirea Mitropoliei, a cărei 

pictură a încredinţat-o prietenului din tinereţe, Gh. M. Tattarescu, a 

cumpărat palatul lui Mihai Vodă Sturdza, unde a instalat Seminarul 

Veniamin, cea dintâi şcoală românească bisericească, a restaurat biserica 

Trei Ierarhi şi biserica Sf. Nicolae Domnesc din Iaşi, a susţinut apariţia 

Revistei teologice, care a văzut lumina tiparului la Iaşi între 1883-1887. 

 

SUŢU, Rudolf  140 de ani de la naștere 

scriitor (n. 27 iul. 1880, Iaşi – m. 27 mai 1949,  
Bucureşti) 

Cunoscut, mai ales, prin cele două volume din lu-

crarea Iaşii de odinioară (1923-1928), Rudolf Şuţu, ală-

turi de Eugen Herovanu, N. A. Bogdan, C. Săteanu, Ioan 

Dafin, a contribuit la fixarea unor profiluri din epocă, la 

comunicarea de întâmplări vechi şi de informaţii necesare întregirii unei 

fresce în care istoria, viaţa socială, cultura, arta, anecdota se unesc pen-

tru a transmite fiorul autenticităţii. A mai publicat: De toate (1909), 

Despre librarii şi librăriile vechi din Iaşi (1929), Jubileul părintelui 

Alexandru Arion (1932), care s-au bucurat de mare succes în epocă.  
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AUGUST 
 

 

TĂNĂSESCU, Ion 145 de ani de la naștere 

chirurg (n. 1 aug. 1875, Fălticeni, judeţul Suceava – 
m. 25 ian. 1954, Bucureşti) 

A fost decan al Facultăţii de Medicină, prorector 

şi rector al Universităţii Al. I. Cuza, preşedinte al Soci-

etăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi, membru al Aca-

demiei de Medicină din România şi membru cores-

pondent al Societăţii de Chirurgie din Paris. Profesorul Ion Tănă-

sescu şi-a legat numele de şcoala de chirurgie din Iaşi, fiind timp de 

aproape trei decenii titularul catedrei de Clinică chirurgicală. A pu-

blicat studii importante, mai ales în domeniul vaselor limfatice. 

 

BUDEANU, Constantin H.  105 ani de la naștere 

chimist (n. 1 aug. 1915, Drăgăneşti, județul Bălţi –  
m. 25 oct. 1987, Iaşi) 

El şi-a dedicat întreaga viaţă dezvoltării şcolii ro-

mâneşti de Chimie. A funcţionat la Facultatea de Chi-

mie a Universităţii din Iaşi şi la Facultatea de Tehnolo-

gie Chimică de la Institutul Politehnic Gh. Asachi, în-

cepând din 1941 şi până în 1980. Este autor a peste 120 de lucrări 

ştiinţifice, al mai multor brevete şi invenţii şi al mai multor studii 

documentare. 

 

GHELERTER, Moni 115 ani de la naștere 

regizor de teatru (n. 3 aug. 1905, Iaşi – m. 4 nov. 
1979, Bucureşti) 

Una din figurile de frunte ale teatrului românesc, 

care timp de peste trei decenii a slujit mişcarea teatrală 

din România. Regizor al Teatrului naţional din Bucu-

reşti, el a creat de-a lungul a peste 30 de ani, numeroase 

spectacole cu piese din dramaturgia naţională şi universală, clasică şi 
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contemporană. De numele său sunt legate momente de seamă ale 

istoriei teatrului românesc. Ani îndelungaţi a fost profesor la institu-

tul de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L. Caragiale din Bucureşti. 

 

SANIELEVICI, Simion 150 de ani de la naștere 

matematician (n. 4 aug. 1870, Botoşani – m. 12 aug. 
1963, Klagenfurt-Austria) 

Membru de onoare al Academiei Române. Prin ac-

tivitatea de aproape două decenii la Universitatea din 

Iaşi (1920-1938), ca profesor şi om de ştiinţă, a contri-

buit la ridicarea pe noi trepte a învăţământului superior 

ieşean. Cursul de Mecanică raţională (1929) este primul în domeniu 

tipărit în româneşte. A făcut cercetări importante în domeniul ecuaţii-

lor diferenţiale, integrale şi integrodiferenţiale. A abordat probleme 

de teoria numerelor, algebră, geometrie diferenţială şi mecanică raţi-

onală. 

 

PAVELCU, Vasile 120 de ani de la naștere 

psiholog (n. 4 aug. 1900, Costuleni-Nisiporeni,  
Basarabia – m. 21 febr. 1991, Iaşi) 

Membru titular al Academiei Române. Prin întrea-

ga sa activitate, s-a înscris ca o personalitate a psiholo-

giei româneşti, întemeietor de şcoală şi deschizător de 

drumuri disciplinei pe care a slujit-o timp de peste patru decenii. A 

condus Catedra de Psihologie a Universităţii ieşene, între anii 1928 şi 

1970. A deţinut posturi de decan al Facultăţii de Litere şi Filosofie şi 

al Facultăţii de Pedagogie-Psihologie. A fost distins cu titlul de Pro-

fesor Universitar Emerit. A abordat numeroase aspecte ale psiho-

logiei teoretice şi practic-aplicative. Prin studiul personalităţii şi 

afectivităţii, însă, este considerat întemeietor de şcoală în psihologia 

românească. A mai publicat o serie de studii şi articole din domeniul 

Filosofiei, al Psihologiei generale şi aplicate, precum şi volume de 

eseuri. Marele său merit îl constituie contribuţia adusă la consolida-

rea psihologiei personalităţii. 
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NIŢULESCU, Iuliu 125 de ani de la naștere 

medic şi fiziopatolog (n. 6 aug. 1895, Piatra Neamţ – 
m. 23 apr. 1975, Iaşi) 

Membru titular al Academiei Române şi membru 

de onoare al Academiei de Ştiinţe Medicale din Româ-

nia. Ilustru reprezentant al culturii ieşene şi al şcolii 

medicale din Iaşi, a onorat Facultatea de Medicină din 

Iaşul nostru timp de peste patru decenii, ca profesor la Catedra de 

Patologie generală şi Medicină experimentală. Din 1950 până în 

1963 a fost directorul Institutului de Cercetări Medicale din cadrul 

Filialei Iaşi a Academiei de Medicină. Ampla sa activitate de cerce-

tare s-a concretizat în peste 250 lucrări ştiinţifice şi peste 200 artico-

le, referate şi comunicări pe probleme diverse. A iniţiat şi a întreprins 

ample cercetări în importante domenii ale medicinii, de fiziopatolo-

gie şi mai ales de fiziopatologie a metabolismului şi nutriţiei. 

 

TIKTIN, Heimann Hariton 170 de ani de la naștere 

lingvist român de origine germană (n. 9 aug. 
1850, Wroclaw-Polonia – m. 13 mart. 1936, Berlin-

Germania) 

Membru onorific al Academiei Române. Strălucit 

reprezentant al lingvisticii româneşti, Heimann Tiktin a 

adus o importantă contribuţie la dezvoltarea studiilor 

despre limba română. Stabilit la Iaşi în anul 1869, a fost profesor de 

latină şi germană la diverse şcoli din acest oraş. Colaborator la revis-

ta Convorbiri literare şi prieten apropiat cu Mi-hai Eminescu, 

Heimann Tiktin a publicat valoroase studii de lingvistică şi filologie. 

Opera care l-a consacrat ca lingvist a fost Studii de filologie româ-

nească (1884), pentru care la Universitatea din Leipzig i s-a acordat 

titlul de doctor. Lucrarea căreia Heimann Tiktin i-a consacrat cea 

mai mare parte din viaţă este Dicţionarul româno-german, apărut 

între anii 1895-1925, operă lexicografică monumentală. 
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HETTE, Richard P.  130 de ani de la naștere 

sculptor (n. 11 aug. 1890, Piatra Neamţ – m. 17 iul. 
1981, Bucureşti) 

S-a format ca artist în climatul spiritual al Iaşului 

interbelic, unde a locuit şi a creat o mare parte din 

opera sa, între anii 1907 şi 1952. A funcţionat la cate-

dra de sculptură şi mulaj de la Academia de Arte Frumoase (1938-

1949). Într-o carieră artistică desfăşurată pe durata a şase decenii, 

Richard Hette a creat peste trei sute de lucrări: busturi, basoreliefuri, 

compoziţii şi altele. Din numeroasele opere lăsate Iaşului, cităm bus-

turile: M. Eminescu, I. Creangă, N. Gane, C. D. Stahi, A. D. Xeno-

pol, C. Ramadan. 

 

MELIK, Ioan Mire 180 de ani de la naștere 

matematician (n. 15 aug. 1840, Bucureşti – m. 29 
ian. 1889, Iaşi) 

Membru al Societăţii literare Junimea din 1865, 

Ioan M. Melik a fost prieten apropiat cu Titu Maiores-

cu, Vasile Pogor şi alţi junimişti. Absolvent al Şcolii 

superioare de mine din Paris, devine inginer în anul 

1864. Reîntors în ţară, a funcţionat ca profesor de matematici la Ca-

tedra de calcul diferenţial şi integral din cadrul Universităţii din Iaşi, 

în care calitate a activat 24 de ani, între 1875-1889. Din 1866 a lucrat 

simultan şi ca profesor de geometrie la Şcoala militară din Iaşi. A 

fost şi director al primului liceu particular din Iaşi Institutul Aca-

demic, devenit ulterior Institutele Unite. În sprijinul învăţământului 

matematic secundar şi universitar, a scris mai multe manuale didacti-

ce. A sprijinit activ tipografia Societăţii Junimea şi a contribuit la 

acumularea fondurilor pentru trimiterea bursierilor în străinătate. 
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CIHAC, Iacob Stanislau Cristian 220 de ani de la naștere 

medic şi naturalist (n. 19 aug. 1800, Aschaffen-
burg-Germania – m. 29 nov. 1888, Aschaffenburg-

Germania) 

Medic şi naturalist român de origine cehă, mem-

bru de onoare al Academiei Române. În 1825 s-a sta-

bilit la Iaşi, unde a depus o multilaterală şi prodigioasă 

activitate, timp de aproape patru decenii. A jucat un rol deosebit de 

important în dezvoltarea sănătăţii publice şi a ştiinţelor în Moldova. 

Lui îi revine meritul de a fi fondat prima societate ştiinţifică din ţările 

româneşti (Societatea de Medici şi Naturalişti din Iaşi, 1833), de a 

fi organizat primul serviciu sanitar militar şi primele spitale militare 

de la Iaşi şi Galaţi din Moldova. A publicat primul manual, în limba 

română, de istorie naturală şi primul manual românesc pentru uzul 

soldaţilor companiei sanitare. Iacob Stanislau Cihac a fost primul 

chirurg-mamoş al oraşului Iaşi. A activat un timp ca profesor de isto-

rie naturală la Academia Mihăileană din Iaşi. Timp de peste un sfert 

de veac a fost medicul şef al oastei moldoveneşti, iar între 1852-1859 

a fost şi proto-medicul Moldovei. Şi-a extins preocupările şi iniţiati-

va sa creatoare în unele domenii ale ştiinţelor naturii şi ale economi-

ei. A fost onorat cu titlul de membru al mai multor societăţi ştiinţifi-

ce din Europa. 

 

ARVENTIEV, Boris 120 de ani de la naștere 

chimist (n. 20 aug. 1900, Hârtopu Mare, judeţul 
Orhei – m. 3 iun. 1984, Iaşi) 

Laborios cercetător în domeniul chimiei organice, 

distins cadru didactic, el a slujit învăţământul şi ştiinţa 

ieşeană timp de peste o jumătate de secol. În cadrul 

Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi a parcurs 

întreaga ierarhie didactică de la asistent (1932) până la profesor titu-

lar (1957). Din 1951 şi până în 1967, a fost cercetător la Institutul de 

Chimie Petru Poni. A elaborat studii asupra stimulatorilor de creştere 

a plantelor, studii de analiză organică elementară, studii asupra solu-

ţiilor de combatere a dăunătorilor din agricultură şi altele. 
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RADVANSCHI, Alfons 105 ani de la naștere 

actor (n. 20 aug. 1915, Iaşi – m. 19 apr. 1999, Iaşi) 

„Actor născut pentru comedie, cu o expresivitate 

şi o mobilitate aparte a chipului, cu o voce inimitabilă, 

puţin piţigăiată, puţin alintată, a fost distribuit în roluri 

pe măsura talentului său”, scria Sorina Bălănescu de-

spre marele actor, care mărturisea în 1998: „Am jucat mai mult de 40 

de ani [1935-1975] pe scenă, am fost cu teatrul pe front, două luni am 

fost director, am o sumedenie de medalii şi de decoraţii”. În istoria 

teatrului românesc el rămâne un neîntrecut Guliţă, în spectacolul de 

referinţă pentru comedia clasică naţională – Coana Chiriţa, de Vasile 

Alecsandri, alături de Miluţă Gheorghiu, Costache Sava şi alţi mari 

actori ieşeni. 

 

FINŢESCU, Gheorghe N.  145 de ani de la naștere 

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

Membru corespondent al Academiei Române. A 

funcţionat ca profesor la Liceul Naţional, unde a 

rămas toată viaţa şi a desfăşurat o rodnică activitate 

didactică şi ştiinţifică. A fost nu numai un eminent profesor de ştiinţe 

naturale, ci şi un vrednic cercetător. A depus o rodnică şi susţinută 

muncă de cercetare în domeniul Entomologiei timp de peste trei de-

cenii, publicând circa 40 de lucrări care se referă la biologia insecte-

lor dăunătoare pomilor fructiferi şi trandafirilor. Gh. N. Finţescu este 

considerat întemeietorul Entomologiei Horticole în România. 

 

EPUREANU, Manolache Costache 200 de ani de la naștere 

jurist şi om politic (n. 22 aug. 1820, Iaşi –  
m. 7 sept. 1880, Wiesbaden-Germania) 

Descendent al unei familii boiereşti cu strămoşi 

pomeniţi în vremea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, Cos-

tache Manolache Epureanu a fost un intelectual mili-

tant pentru Unirea Principatelor Române şi făurirea statului unitar 
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naţional. A fost Membru în Comitetul Central al Unirii din Iaşi, de-

putat în Divanul ad-hoc (1857) şi în Adunarea Electivă a Moldovei 

(1858), fiind şi pe lista candidaţilor la domnie. A fost preşedinte al 

Consiliului de Miniştri, ministru al Justiţiei, ministru de Interne şi de 

Finanţe. 

 

PÂNTEA, Constantin 120 de ani de la naștere 

agronom (n. 26 aug. 1900, Perebicoviţi, judeţul 
Hotin – m. 8 dec. 1991, Iaşi) 

Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Agri-

cole şi Silvice din România. Prin activitatea sa didac-

tică şi ştiinţifică, a contribuit la întemeierea şi consoli-

darea învăţământului superior agronomic la Iaşi. A onorat Facultatea 

de Agronomie şi Institutul Agronomic Ion Ionescu de la Brad timp 

de peste patru decenii. A desfăşurat şi o rodnică activitate ştiinţifică, 

concretizată în peste 100 de lucrări, în care a abordat teme din dome-

niul chimiei agricole, al biochimiei, industriilor agricole, istoriei 

învăţământului agronomic etc. 

 

BURADA, Tudorache  220 de ani de la naștere 

muzician şi vornic (n. 28 aug. 1800, Odobeşti, 
judeţul Vrancea – m. 14 iun. 1866, Iaşi) 

A fost o figură interesantă în viaţa culturală a 

Moldovei din prima jumătate a secolului al XIX-lea. 

A activat la Iaşi timp de 50 de ani. A deţinut succesiv 

diferite ranguri boiereşti până la cea de vornic. În afară de multiple 

funcţii politice şi administrative, s-a ocupat de muzică şi publicistică. 

A fost primul profesor de muzică vocală şi instrumentală din ţara 

noastră, a tipărit primul manual de muzică în limba română, a fost 

iniţiatorul muzicii de cameră din România. În 1831, împreună cu 

soţia sa, Maria Burada, a deschis un pension de fete la Iaşi, cel dintâi 

din Moldova, întemeiat de un român. Un alt merit al vornicului Tu-

dorache Burada este acela de a fi înfiinţat, pe cheltuială proprie, o 

şcoală primară de muzică pentru copiii din cartierul Sărărie şi pentru 
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fiii ţiganilor robi. Este tatăl lui Teodor T. Burada (1839-1923), isto-

riograf al teatrului şi al muzicii şi folclorist. 

 

BRABORESCU, Ştefan 140 de ani de la naștere 

actor (n. 31 aug. 1880, Caracal, judeţul Olt –  
m. 4 ian. 1971, Bucureşti) 

A fost distins cu titlul de Artist al Poporului. 

Actor, regizor, profesor, poet, a fost, mai presus de 

toate acestea, un exemplu de dăruire şi devotament 

faţă de marea pasiune care a însufleţit viaţa sa, aproa-

pe centenară, cea de slujitor al scenei. A onorat timp de un deceniu 

Teatrul Naţional din Iaşi, unde a depus o activitate prodigioasă şi de 

înaltă ţinută artistică, interpretând un repertoriu vast şi variat. A rea-

lizat, totodată, regia la numeroase piese de teatru. 
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SEPTEMBRIE 
 

 

NECRASOV, Olga 110 ani de la naștere 

biolog (n. 1 sept. 1910, Sankt-Petersburg, Rusia – 
m. 3 oct. 2000, Iaşi) 

Membru titular al Academiei Române. Profesor 

de vocaţie şi de talent, cercetător cu recunoaştere 

internaţională, ea este considerată fondatoarea şcolii 

ieşene de Morfologie Animală şi Antropologie. A 

funcţionat, între 1932 şi 1977, în învăţământul superior ieşean, la 

Facultatea de Biologie, Catedra de Morfologie Animală şi Antropo-

logie. A lucrat ca şef de Secţie de Antropologie a Filialei Iaşi a Aca-

demiei Române. În cei peste 60 de ani de activitate ştiinţifică şi 

aproape 45 de muncă la catedră, a publicat peste 260 de lucrări în 

domeniile Anatomiei comparate, Anatomiei umane, Histologiei, 

Embriologiei animale, Antropologiei etc. Între cele mai cunoscute 

lucrări se înscriu: Originea şi evoluţia omului (1971), Strămoşii 

omului şi Anatomie comparată. Pentru meritele sale deosebite, a 

fost distinsă cu numeroase titluri academice, în ţară şi străinătate. 

 

CIHAC, Alexandru 195 de ani de la naștere 

filolog (n. 8 sept. 1825, Iaşi – m. 29 iul. 1887, Mainz-
Germania) 

Membru de onoare al Academiei Române. Fiul 

doctorului Iacob Stanislau Cihac (1800-1888), ceh de 

origine, stabilit la Iaşi în 1825. Consacrându-şi cea mai 

mare parte a activităţii sale etimologiei, el a pus bazele ştiinţifice ale 

acestei discipline în România. În istoria lingvisticii româneşti Ale-

xandru Cihac rămâne ca autor al primului dicţionar exclusiv etimo-

logic, întocmit pe baze ştiinţifice: Dictionnaire d’étymologie daco-

romane (2 vol., 1870, 1879). 
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HOTNOG, Ştefan 100 de ani de la naștere 

pictor (n. 10 sept. 1920, Iaşi – m. 27 iun. 1993, Iaşi) 

Caracterizându-l, sculptorul ieşean Vasile Condu-

rache, vecin de atelier cu Ştefan Hotnog, scria: „Pictor 

de o rară sensibilitate, de o vibrantă forţă cromatică, îşi 

practica zilnic meseria cu o credinţă, cu o perseverenţă 

vrednică de mari creatori ai acestei lumi…” Timp de aproape o ju-

mătate de secol, a executat peste 3000 de lucrări, abordând diferite 

genuri, tehnici şi materiale. Peisajul, natura statică, portretul au fost 

pentru artist temele principale de studiu. A fost, în primul rând, un 

acuarelist de forţă. Semnând peste 2000 de acuarele, pictorul a imor-

talizat peisaje marine, naturi statice, flori şi portrete. Grafica lui, 

numărând câteva sute de lucrări, cuprinde desene, schiţe, crochiuri în 

diverse materiale şi tehnici. De asemenea, el a îmbogăţit plastica 

românească cu peste 500 de lucrări în ulei. Preocupat de ceramică, a 

lăsat peste 100 de vase, plachete, figurine şi talere. 

 

IONESCU, Doru 80 de ani de la naștere 

poet (n. 11 sept. 1940, Botoşani – m. 17 aug. 1978, 
Iaşi) 

Face parte din categoria acelor scriitori care n-au 

publicat nimic în timpul scurtei vieţii. Cele câteva 

manuscrise descoperite indică talentul robust al acestui 

scriitor. Postum, în 1996, i-a apărut volumul Capcana, 

care cuprinde 13 poezii şi 8 proze scurte. Alte două poezii şi o piesă 

de teatru scurtă – Ceainicul îndrăgostit – au fost publicate în revista 

Hyperion din Botoşani. 

 

BOTEZ, Grigore 110 ani de la naștere 

filolog (n. 15 sept. 1910, Hăneşti, judeţul Botoşani – 
m. 2 iun. 1981, Iaşi) 

Cărturar de vastă cultură umanistă, el a fost, înain-

te de toate, un animator al spiritualităţii ieşene, un pasi-

onat organizator şi un excelent conducător de instituţii 
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culturale. Din 1950 şi până în 1970, când s-a retras la pensie, a fost 

director al Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu din Iaşi. 

În perioada de directorat, el a reorganizat biblioteca pe baze ştiinţifi-

ce, moderne. De asemenea, a funcţionat ca prim director al Comple-

xului Muzeal din Iaşi (1955-1960), revenindu-i meritul de a trans-

forma Palatul Administrativ în Palatul Culturii. A elaborat o serie de 

lucrări dedicate istoriei bibliotecii, biblioteconomiei, istoriei literare 

etc. 

 

MARINESCU, I. M.  140 de ani de la naștere 

filolog şi poet (n. 21 sept. 1880, Craiova –  
m. 26 sept. 1965, Iaşi) 

La vârsta de 40 de ani, când a venit la Iaşi pentru a 

rămâne aici definitiv, el era deja un nume cunoscut atât 

în specialitate (limba latină şi franceză), cât şi în litera-

tura beletristică, prin traduceri din limba latină şi poezii originale. 

Numit, în 1920, la Universitatea ieşeană, la Catedra de Limba latină, 

a slujit învăţământul superior până la sfârşitul vieţii. Numele său 

apare citat alături de celebrii traducători George Coşbuc, Şt. O. Iosif, 

George Murnu, Eugen Lovinescu, C. I. Balmuş şi alţii. 

 

MAYER, Octav 125 de ani de la naștere 

matematician (n. 22 sept. 1895, Mizil, judeţul 
Prahova – m. 9 sept. 1966, Iaşi) 

Membru al Academiei Române, distins cu titlul 

de Om de Ştiinţă Emerit. Centrul matematic ieşean 

din jurul Seminarului de Matematici, condus de Al. 

Myller, a dat prin Octav Mayer, un geometru concis şi 

riguros, urmaş al lui Gh. Ţiţeica. Este primul doctor în matematici 

pure de la Universitatea din Iaşi şi din ţară (1920). A slujit Universi-

tatea ieşeană timp de patru decenii, contribuind la ridicarea nivelului 

învăţământului matematic din România. A predat cursuri în diferite 

ramuri ale matematicii, în special în domeniul Geometriei. În spriji-

nul activităţii didactice, a publicat cursuri şi manuale universitare. 

Activitatea sa majoră a fost cea de creaţie matematică. În literatura 
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matematică mondială rămân legate de numele lui noţiuni ca reţele 

generalizate pe suprafeţe, familiile R, domenii ca geometrii diferenţi-

ale centroafină, biaxială, axială etc. 

 

NUBERT, Ioan I.  100 de ani de la naștere 

medic (n. 22 sept. 1920, Iaşi – m. 22 aug. 1980, 
Timişoara) 

Profesor de mare prestigiu al Institutului de Me-

dicină din Timişoara, el s-a format ca dascăl şi cerce-

tător la şcoala ieşeană de obstetrică şi ginecologie, 

sub îndrumarea unor renumite personalităţi, ca: Eugen Aburel, Vasile 

Dobrovici şi alţii. A funcţionat în oraşul de pe Bega, din 1948 şi până 

la sfârşitul vieţii sale. A publicat, în colaborare, Tratatul de Gineco-

logie. Cercetător remarcabil, a elaborat şi publicat peste 200 de lu-

crări ştiinţifice. 

 

FLECHTENMACHER, Christian 235 de ani de la naștere 

jurist (n. 25 sept. 1785, Braşov – m. 1 mai 1843, 
Iaşi) 

A fost unul dintre cei mai de seamă jurişti ro-

mâni din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Timp 

de trei decenii 1812-1843, a ocupat funcţia de pravilist 

al statului bucurându-se de prestigiul unui jurist de 

mare valoare în Moldova acelor timpuri. A fost primul profesor de 

Drept la Academia Mihăileană, revenindu-i merite deosebite în orga-

nizarea învăţământului juridic din Moldova. De numele lui se leagă 

şi elaborarea primului dicţionar juridic românesc, tipărit în anul 1815 

la Iaşi. Ca principal autor al Codului Calimach el are meritul de a fi 

încercat primele generalizări de filosofie juridică la noi. Şi-a adus 

contribuţia la formarea terminologiei juridice la noi, fiind între cei 

dintâi care au căutat să introducă în româneşte cuvinte potrivite pentru 

anumite noţiuni juridice, rămâne de o importanţă definitivă în istoria 

ştiinţelor umaniste româneşti. 
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MICLE, Ştefan 200 de ani de la naștere 

fizician şi chimist (n. 25 sept. 1820, Feleac,  
judeţul Cluj – m. 4 aug. 1879, Iaşi) 

Ştefan Micle a fost primul profesor de Fizică în 

învăţământul superior din România. Timp de aproape 

un sfert de veac a slujit catedrele de Fizică şi Chimie 

de la Academia Mihăileană şi Universitatea din Iaşi, la a cărei orga-

nizare şi dezvoltare a avut un rol de seamă. A fost decan al Facultăţii 

de Ştiinţe, apoi, în 1867, devine rector al Universităţii, demnitate pe 

care a deţinut-o până în 1875. Poate fi recunoscut ca creator de şcoa-

lă, printre elevii săi care au ajuns oameni de seamă, fiind Petru Poni, 

C. Climescu, Anastasie Obregia şi alţii. În 1858, pentru prima oară în 

Moldova, a ţinut un curs public de electricitate şi optică. A fondat 

primul laborator universitar de Chimie la Iaşi. La 7 august 1864, s-a 

căsătorit cu Veronica Câmpeanu. 

 

TRANCU-RAINER, Marta 145 de ani de la naștere 

chirurg (n. 25 sept. 1875, Tg. Frumos, judeţul Iaşi – 
m. 9 ian. 1950, Bucureşti) 

Figură proeminentă în istoria medicinii româneşti 

din prima jumătate a secolului al XIX-lea, prima feme-

ie chirurg din ţara noastră. Tovarăşă de viaţă a medi-

cului Francisc Iosif Rainer (1874-1944), creatorul 

şcolii de anatomie şi ctitorul antropologiei româneşti, Marta Trancu-

Rainer s-a dedicat cu forţă şi abnegaţie cercetării ştiinţifice şi activi-

tăţii medicale, atât în timp de pace cât şi în vremuri de război. A fost 

membră a Academiei de Medicină din România şi membră de onoare 

a Societăţii de Biologie din Bucureşti. 

 

MACOVEI, Gheorghe 140 de ani de la naștere 

geolog (n. 25 sept. 1880, Tansa, judeţul Iaşi –  
m. 31 mai 1969, Bucureşti) 

Membru al Academiei Române, distins cu titlul 

de Om de Ştiinţă Emerit. A funcţionat în învăţămân-
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tul tehnic superior din Bucureşti timp de peste patru decenii. S-a 

dedicat cercetărilor în domeniul stratigrafiei, paleontologiei, tectoni-

cii şi geologiei petrolului şi cărbunilor. O mare parte din activitatea 

sa geologică a fost consacrată rezolvării unor probleme de interes 

deosebit pentru economia naţională, cum sunt cele privind alimenta-

rea cu apă a Dobrogei, descoperirea zăcămintelor de petrol, gaze, 

cărbuni, sare. 

 

MANOLIU, Emanoil 165 de ani de la naștere 

actor şi ziarist (n. 27 sept. 1855, Stejaru, judeţul 
Neamţ – m. 1 apr. 1931, Iaşi) 

A slujit scena Teatrului Naţional din Iaşi timp de 

aproape trei decenii (1877-1906), fiind apreciat pentru 

talentul şi seriozitatea cu care îşi pregătea rolurile. S-a 

bucurat de preţuirea unor artişti ieşeni, printre care 

menţionăm pe Mihail Galino şi Aristizza Romanescu. Datorită calită-

ţilor sale, a ajuns societar clasa I al Naţionalului ieşean. Un timp, 

între 1901-1905, a fost profesor la Catedra de declamaţie a Conser-

vatorului. S-a remarcat ca istoric al teatrului, publicând, în 1925, o 

documentată lucrare intitulată: O privire retrospectivă asupra teatru-

lui moldovenesc. A condus ziarul de orientare naţional-liberală Eco-

ul Moldovei (1890-1909 şi 1914-1918). 
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OCTOMBRIE 
 

 

ALEXANDRESCO, Dimitrie 170 de ani de la naștere 

jurist (n. 4 oct. 1850, Iaşi – m. 9 febr. 1925, Iaşi) 

Face parte din aceeaşi generaţie cu Mihai Emi-

nescu, Vasile Conta şi A. D. Xenopol. A fost profesor 

de Drept civil la Facultatea Juridică din Iaşi. Creaţia sa 

ştiinţifică este concretizată în peste 20 de volume în 

domeniul dreptului. A mai publicat numeroase studii în problemele 

speciale ale dreptului şi comentarii ale practicii judiciare. A scris 

poezii şi lucrări dramatice. 
 

CARP, Mihai 145 de ani de la naștere 

profesor şi publicist (n. 7 oct. 1875, Iaşi –  
m. 16 iul. 1967, Bucureşti) 

Profesor de limba română la Liceul Internat C. 

Negruzzi din Iaşi timp de aproape patru decenii, 1902-

1938 şi la alte instituţii de învăţământ din oraş, Mihai 

Carp a rămas pentru posteritate ca o figură luminoasă de dascăl eru-

dit. A făcut parte din grupul celor care, în 1906, au înfiinţat la Iaşi 

revista Viaţa Românească, fiind un susţinător devotat şi unul dintre 

colaboratorii statornici şi valoroşi ai revistei. 

 

CAMILAR, Eusebiu 110 ani de la naștere 

scriitor (n. 7 oct. 1910, Udeşti, judeţul Suceava –  
m. 27 aug. 1965, Bucureşti) 

Membru corespondent al Academiei Române, s-a 

format ca scriitor în cercul revistei Însemnări ieşene. 

A debutat ca poet (Chemarea cumpenelor, 1937), dar 

s-a impus ca prozator prin volumele Cordun (1949), Prăpădul 

Solobodei (1943) şi Avizuha (1945), în care sunt înfăţişate tragedii 

ale satului de altădată sub efectul unor calamităţi naturale şi sociale. 

Volumul Negura (1949) este unul din primele romane româneşti 
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despre cel de-al doilea război mondial. A mai scris romane şi poves-

tiri, din care cităm: Valea Hoţilor (1948), Poarta Furtunilor (1955), 

Pământul zimbrului (1962), precum şi piese de teatru Focurile şi 

Valea Albă (1957), scrise în colaborare cu tovarăşa sa de viaţă, 

Magda Isanos (1916-1944). Este autorul volumului de reportaje Şan-

tierele lumii (1953) şi a jurnalului de călătorie Împărăţia Soarelui 

(1955). A publicat prelucrări după povestirile din ciclul 1001 de 

nopţi şi a tipărit numeroase volume de povestiri pentru copii. 

 

IANOVICI, Virgil 120 de ani de la naștere 

geolog şi mineralog (n. 13 oct. 1900, Roman,  
judeţul Neamţ – m. 3 nov. 1990, Bucureşti) 

Membru titular al Academiei Române. Profesor 

de prestigiu al Universităţii Al. I. Cuza şi Institutului 

Politehnic Gh. Asachi, la catedra de Mineralogie-

Petrografie. Ca om de ştiinţă, dăruit geologiei, el a îmbrăţişat un 

spectru larg de problematici, scrierile sale, în totalitate peste 150 de 

titluri, axându-se preponderent pe mineralogie, petrografie, zăcămin-

te-metalogenie, geochimie. A coordonat şi participat activ la întocmi-

rea hărţii metalomagnetice a fierului, a hărţii metalomagnetice gene-

rale a României şi a Europei, a unor monografii geologice. 

 

HOTNOG, Titus 130 de ani de la naștere 

prozator (n. 14 oct. 1890, Covasna-Costule 
ni, județul Iaşi – 7 iun. 1957, Iaşi) 

Profesor la Liceul Naţional, Şcoala Normală V. 

Lupu şi Şcoala Comercială, a slujit, timp de aproape 

patru decenii învăţământul secundar românesc. La 

îndemnul lui G. Ibrăileanu, a devenit colaborator la 

revista Viaţa Românească, în paginile căreia a publicat schiţe şi 

nuvele. Ca scriitor, a debutat în 1923 cu nuvela Vrăbioiul alb. Toate 

scrierile sale în proză au fost adunate în volumul intitulat Vrăbioiul 

alb şi... alte păsări, apărut în 1936. Completat, a mai apărut în ediţii-

le din 1943 şi 1972. 
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ZOTTA, Mihai 220 de ani de la naștere 

medic şi naturalist (n. 15 oct. 1800, Chisălău–
Bucovina – m. apr. 1864, Iaşi) 

Va juca un rol deosebit de important în viaţa me-

dicală şi culturală a Moldovei. A urmat Facultatea de 

Medicină din Lemberg şi apoi la Viena, unde a obţi-

nut, în 1826, diploma de doctor, fiind unul dintre cei dintâi medici 

români. În 1827 s-a stabilit la Iaşi, unde a funcţionat ca medic cu 

leafă al oraşului (1829-1831) şi protomedic al Moldovei (1831-

1833), în care calitate a adus importante îmbunătăţiri serviciului sani-

tar al acestei provincii româneşti. A fondat, împreună cu dr. Iacob 

Cihac, Cercul de lectură medicală (1830) şi apoi, în 1833, Societa-

tea de Medici şi Naturalişti din Iaşi, prima societate ştiinţifică din 

România. A făcut cele dintâi studii de patologie profesională la noi în 

ţară şi cele dintâi analize terapeutice ale apelor minerale din Moldova 

(Slănic, Şarul Dornei, Borca, Hangu şi Strunga). A avut contribuţii 

de seamă la înfiinţarea Muzeului de Istorie Naturală din Iaşi (1834), 

cu secţiile mineralogie, zoologie şi arheologie. 

 

DIMA, Alexandru 115 ani de la naștere 

critic şi istoric literar, estetician (n. 17 oct. 1905, 
Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi – m. 19 

mart. 1979, Bucureşti) 

Membru corespondent al Academiei Române. 

Personalitate a învăţământului universitar şi a culturii 

româneşti, el şi-a început cariera didactică la Iaşi, la 

Facultatea de Litere şi Filosofie, onorând-o timp de peste două dece-

nii (1945-1967) şi a continuat-o la Bucureşti, până în 1975. La Iaşi a 

condus Centrul de Lingvistică, Istorie Literară şi Folclor. Lucrările 

sale, peste 20 de volume şi 200 de studii şi articole, îmbrăţişează o 

arie foarte întinsă şi variată de probleme: estetica şi filosofia culturii, 

istoria literaturii române, literatura universală şi comparată. 
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BRATU, Traian 145 de ani de la naștere 

filolog (n. 25 oct. 1875, Răşinari, judeţul Sibiu –  
m. 21 iul. 1940, Iaşi) 

Una dintre figurile reprezentative ale învăţămân-

tului superior din perioada interbelică. A onorat Uni-

versitatea ieşeană aproape patru decenii, la care a 

deţinut şi funcţia de rector. Prin opera didactico-

ştiinţifică şi prin poziţia consecvent antifascistă, şi-a înscris numele 

în cultura românească, în lupta pentru progres şi civilizaţie. A desfă-

şurat o bogată activitate de cercetare, materializată în lucrări de isto-

rie literară, critică, estetică şi filosofie. 

 

BARDASARE, Emanoil 170 de ani de la naștere 

pictor (n. 26 oct. 1850, Burdujeni, judeţul Suceava – 
m. 23 mart. 1935, Iaşi) 

A depus o susţinută activitate pentru ridicarea 

vieţii artistice şi culturale din Moldova. A fost profesor 

de desen şi caligrafie la Liceul Naţional, Gimnaziul 

Alexandru cel Bun, Seminarul Veniamin Costache, Seminarul Peda-

gogic Universitar, director la Şcoala de Arte Frumoase, contribuind 

la organizarea şi dezvoltarea acestei instituţii de învăţământ artistic. 

Ca director al Pinacotecii din Iaşi, a îmbogăţit colecţia cu valoroase 

opere de artă. A înfiinţat în 1881 Societatea Cultura artelor frumoa-

se, care organiza expoziţii ale artiştilor în viaţă. Ca pictor, Emanoil 

Bardasare a creat portrete, autoportrete, peisaje şi pictură de gen. 

 

ROJNIŢĂ, Gheorghe 175 de ani de la naștere 

medic (n. 28 oct. 1845, Fălticeni, judeţul Suceava – 
m. 15 oct. 1910, Paris, Franţa) 

Figură cunoscută a Iaşului din secolul al XIX-lea, 

întemeietorul învăţământului de igienă la Facultatea de 

Medicină din Iaşi şi conducător al Catedrei timp de 

aproape două decenii (1882-1900), Gheorghe Rojniţă a desfăşurat o 

remarcabilă activitate didactică şi ştiinţifică. Autor al unui reputat 
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manual de igienă, el a activat pentru crearea Laboratorului de Igienă 

din Iaşi (1897). A fost membru activ al Societăţii de medici şi natu-

ralişti. Ca student, în capitala Franţei, Gheorghe Rojniţă a participat 

la războiul din 1870 şi la luptele pentru instaurarea Comunei din 

Paris (1871). 

 

RAICIU, Virgil 90 de ani de la naștere 

actor (n. 29 oct. 1930, Iaşi – m. 6 nov. 1985, Iaşi) 

A slujit cu talent timp de peste trei decenii Teatrul 

Naţional din Iaşi, întruchipând peste 150 de personaje. 

Talentul, seriozitatea, puterea de muncă şi disciplina de 

care a dat dovadă, l-au recomandat pentru roluri impor-

tante, de facturi diverse, care i-au adus mari satisfacţii artistice. A 

interpretat, cu aceeaşi dăruire, roluri din dramaturgia naţională, ca şi 

din cea universală. A fost regizor de teatru şi regizor de teatru radio-

fonic. Între anii 1971-1973 a fost director al Teatrului Mihai Emines-

cu din Botoşani. 
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NOIEMBRIE 
 

 

VERNESCU-VÂLCEA, Constantin 155 de ani de la naștere 

actor (n. nov. 1865, Zăvideni, județul Vâlcea – m. 5 
aug. 1947, Iaşi) 

Pionier al teatrului românesc, el a fost unul din 

marii interpreţi ai rolurilor lui I. L. Caragiale din pri-

ma jumătate a secolului XX. Pe scena Teatrului Naţi-

onal din Iaşi a evoluat peste trei decenii, remarcându-

se ca actor de comedie. Elev al lui Matei Millo, C. Vernescu-Vâlcea 

s-a dovedit un remarcabil actor care şi-a însuşit mijloacele de joc 

realiste ale maestrului său. Monumentala creaţie în Cetăţeanul tur-

mentat, nu şi-a egalat-o în carieră decât cu alte trei roluri mari: 

Bartholo din Bărbierul din Sevilla de Beaumanchais, Avarul de 

Molière şi Primarul din Revizorul de Gogol. A făcut parte din cercul 

revistei Viaţa Românească şi a dovedit inegalabile calităţi de poves-

titor şi memorialist. 

 

PĂTRĂŞCANU, Lucreţiu 120 de ani de la naștere 

sociolog, jurist şi om politic (n. 4 nov. 1900, Bacău 
– m. 16 apr. 1954, Bucureşti) 

Fiu al cunoscutului scriitor Dimitrie D. Pătrăşca-

nu (1872-1937), Lucreţiu Pătrăşcanu a îmbrăţişat alte 

domenii ale vieţii sociale şi politice româneşti. A avut 

un rol important în pregătirea Insurecţiei naţionale 

armate din august 1944. A avut preocupări privind istoria modernă şi 

contemporană a României. Unul din subiectele predilecte a fost ana-

liza frământărilor sociale din ţara noastră. În acest sens, a publicat: 

Un veac de frământări sociale 1821-1907 (1945), Sub trei dictaturi 

(1944), Probleme de bază ale României (1944), Curente şi tendinţe 

în filosofia românească (1946) etc. 
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CONTA-KERNBACH, Ana 155 de ani de la naștere 

pedagog (n. 5 nov. 1865, Târgu Neamţ – m. 13 dec. 
1921, Iaşi) 

Sora filosofului Vasile Conta (1845-1882) şi soţia 

poetului Gheorghe din Moldova (Kernbach) (1864-

1909), ea a fost profesoară la Şcoala Normală de învă-

ţătoare „Mihail Sturdza” din Iaşi, timp de peste două 

decenii. Opera sa se grupează în două direcţii: lucrări de pedagogie şi 

scrieri beletristice. Opera pedagogică este alcătuită din manuale di-

dactice, lucrări de didactică şi metodică, studii şi comunicări ştiinţifi-

ce. A lăsat şi unele scrieri cu caracter beletristic-documentar: Biogra-

fia lui Vasile Conta (1916), Pulbere (cugetări), Clipe (1897), poezii 

şi un volum de proză Boabe de mărgean (1922). 

 

SADOVEANU, Mihail 140 de ani de la naștere 

scriitor (n. 5 nov. 1880, Paşcani, judeţul Iaşi –  
m. 19 oct. 1961, Bucureşti) 

Membru al Academiei Române. Supranumit Cea-

hlăul prozei româneşti, el provine din stirpea povesti-

torilor român, care sintetizează şi dezvoltă tradiţia îna-

intaşilor direcţi: Ion Neculce şi Ion Creangă. Opera sa, 

însumând peste o sută de titluri, este o amplă monografie epică a 

poporului român, înţeles în permanenţele lui spirituale, în evoluţia sa 

istorică şi în relaţiile directe cu spaţiul geografic. A realizat schiţe, 

nuvele, povestiri, romane, poezii, pagini memorialistice, piese de 

teatru, traduceri şi altele. Fundamental lirică şi tradiţională, literatura 

sadoveniană realizează o sinteză originală de atitudini romantice, 

realiste şi clasicizante, cu rădăcini în folclor, în cronici şi în cărţile 

populare. 
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PROFIR, Iancu 140 de ani de la naștere 

actor (n. 8 nov. 1880, Murgeni, judeţul Vaslui –  
m. 19 mai 1934, Iaşi) 

Şi-a dedicat cea mai mare parte din activitatea 

sa teatrală scenei ieşene, pe care a slujit-o timp de 

peste trei decenii. În perioada 1901-1933, Iancu Pro-

fir a interpretat peste 200 de roluri din repertoriul românesc vechi şi 

nou, cât şi piese de valoare universală. Datorită calităţilor sale artisti-

ce era interpretul ideal pentru împăraţi, regi, centurioni, generali etc. 

Cu ocazia pensionării, la 23 mai 1932, Ionel Teodoreanu îl prezintă 

ca pe „un artist înzestrat, foarte muncitor şi extrem de variat, folosit 

de Teatrul Naţional, vreme de ani, necontenit, în decursul tuturor 

stagiunilor.” 

 

BANTAŞ, Mihail 130 de ani de la naștere 

profesor (n. 8 nov. 1890, Iaşi – m. 27 iun. 1959, 
Bucureşti) 

La Iaşi a funcţionat la Seminarul Pedagogic Uni-

versitar, Liceul Naţional, Şcoala Normală V. Lupu şi la 

Liceul Militar. În sprijinul procesului didactic a editat 

mai multe manuale de limba franceză pentru şcolile normale şi se-

cundare şi a scris studii şi articole cu caracter pedagogic şi metodo-

logic. A editat, împreună cu poetul I.M. Raşcu, revistele Versuri 

(1911-1912) şi Versuri şi proză (1912-1914), de influenţă simbolistă. 

Debutul publicistic a avut loc în 1911, în paginile revistei Versuri. 

Deşi a continuat toată viaţa să scrie poezie lirică, Mihai Bantaş n-a 

scos decât o singură plachetă, sub pseudonimul Pierrot. A tradus din 

opera unor simbolişti francezi. 

 

DAVIDOGLU, Mihail 110 ani de la naștere 

dramaturg (n. 11 nov. 1910, Hârlău, județul Iaşi –  
m. 17 aug. 1987, Bucureşti) 

Caracterizat de istoricul literar Ion Rotaru drept 

„un dramaturg deosebit de productiv, mult lăudat de 
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critică şi mult jucat în epocă”. A introdus în repertoriul dramatic 

românesc postbelic mediul industrial-muncitoresc, unde a surprins nu 

numai asprimea întâmplărilor, ci şi latura pur omenească, ce include 

atât binele cât şi răul. El se numără printre primii dramaturgi români 

contemporani care a adus pe scenă după moda politică chipuri de 

muncitori: pescari, mineri, oţelari etc. Debutul scenic a avut loc în 

1947 la Teatrul Naţional din Bucureşti cu drama Omul din Ceatal. 

Au urmat Minerii (1949), Cetatea de foc (1950) şi altele. De-a lungul 

anilor, a scris drame, comedie, schiţe dramatice şi scenarii radiofoni-

ce. 

 

PREDA, Nicolae 100 de ani de la naștere 

inginer constructor (n. 11 nov. 1920, Bengeşti, 
judeţul Gorj – m. 3 ian. 1984, Iaşi) 

Unul dintre profesorii de prestigiu ai Facultăţii de 

Construcţii de la Institutul Politehnic Gh. Asachi din 

Iaşi, în perioada 1946-1976. A realizat, la Iaşi, prima 

staţie pilot de încercări rutiere din ţară. A elaborat un număr de 

aproape 70 de lucrări tehnico-ştiinţifice, mai ales în domeniile Rezis-

tenţa materialelor şi Teoria elasticităţii. 

 

CEPRAGA, Constantin 70 de ani de la naștere 

artist liric (n. 13 nov. 1950, Roman, județul Neamţ –  
m. 20 sept. 1992, Iaşi) 

Caracterizat de către cunoscutul dirijor iugoslav 

Vjekolav Sutej, drept un tenor strălucit, unul din cei 

mai dragi cântăreţi, el a fost un artist de mare sensibi-

litate, înzestrat cu alese calităţi vocale şi scenice. A evoluat pe scena 

Operei Române din Iaşi şi la Opera din Split (Iugoslavia), între anii 

1984 şi 1992. Cu colectivele Operei Române din Iaşi, şi din Cluj, a 

cutreierat peste 80 de oraşe din Italia în trei turnee memorabile. A 

interpretat, cu acelaşi talent, roluri de operă şi operetă. 
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STERE, Constantin 155 de ani de la naștere 

scriitor şi om politic (n. 14 nov. 1865, Cerepcău, 
judeţul Soroca – m. 26 ian. 1936, Bucov, judeţul 

Prahova) 

Personalitate deosebit de complexă, cu activita-

te multilaterală – jurist, profesor, ideolog, gazetar, 

scriitor şi om politic – Constantin Stere s-a situat pe 

linia intelectualului deschis spre social. Timp de aproape un sfert de 

veac cât a activat la Iaşi (1892-1916), s-a definit ca teoretician al 

poporanismului, ca fondator al revistei Viaţa Românească, s-a re-

marcat ca o figură a gândirii social-politice româneşti. Autor al ro-

manului ciclic În preajma revoluţiei (8 volume) (1932-1936), cartea 

ce reprezintă un document pentru cei ce vor să cunoască o apusă 

jumătate de veac. 

 

CONTA, Vasile 175 de ani de la naștere 

filosof şi om politic (n. 15 nov. 1845, Ghindăoani-
Bălţăteşti, județul Neamţ – m. 22 apr. 1882, Bucu-

reşti) 

Descendentul „a patru generaţii de preoţi 

otodocşi”. A fost una dintre cele mai interesante figuri 

ale vieţii intelectuale, politice şi universitare din cea 

de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea din ţara noastră, instituindu-

se, graţie scrierilor sale originale, drept reper esenţial al istoriei filo-

sofiei moderne româneşti. Printre principalele lucrări filosofice, ci-

tăm: Teoria fatalismului (1875-1876), Teoria ondulaţiunii univer-

sale (1876-1877), Încercări de metafizică (1879), Bazele metafizicii 

(postum, 1890). Între 1873 şi 1882, a fost profesor de Drept civil la 

Universitatea ieşeană. Din 1873 frecventează şedinţele Junimii, unde 

ţine conferinţe asupra teoriei fatalismului şi îşi publică în revista 

Convorbiri literare primele sale lucrări filosofice. Activitatea sa 

politică este caracterizată de o extrem de expresivă şi eficientă pro-

pagandă pentru cauza naţională precum şi de o perspectivă vizionară 

în favoarea modernizării ţării, el fiind unul dintre membrii fondatori 

ai Partidului Liberal Moderat din Iaşi (1878). Cabinetul liberal con-

dus de I. C. Brătianu îi va oferi portofoliul Ministerului Cultelor şi 
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Instrucţiunii Publice la 20 iulie 1880, din care poziţie va iniţia o serie de 

reglementări severe, de apreciat pentru starea învăţământului din acea 

perioadă. În ultimul an de viaţă va fi numit judecător la Curtea de Casa-

ţie, cel mai înalt post în ierarhia justiţiei. Opera filosofică a lui V. Con-

ta, de talie europeană, rămâne încă material de studiu pentru contempo-

rani. 

 

DUDA, René-Corneliu 85 de ani de la naștere 

medic (n. 15 nov. 1935, Bârlad, judeţul Vaslui –  
m. 4 nov. 1999, Iaşi) 

Personalitate complexă în domeniul sănătăţii pu-

blice şi managementului sanitar, el s-a dedicat, timp de 

patru decenii, şcolii şi ştiinţei medicale ieşene. Din 

1965 şi până la sfârşitul vieţii, a activat la Institutul de Medicină şi 

Farmacie din Iaşi. Activitatea sa ştiinţifică a cuprins o problematică 

largă de preocupări privind studiul unor probleme de igienă şi medi-

cină socială, sănătate publică şi management sanitar. A elaborat peste 

230 de lucrări de specialitate şi 350 de articole şi eseuri medicale. 

 

MEZZETTI, Enrico 150 de ani de la naștere 

muzician (n. 17 nov. 1870, Iaşi – m. 25 mai 1930, 
Iaşi) 

Compozitor şi dirijor, el se numără printre marii 

animatori ai vieţii muzicale ieşene de la începutul 

secolului XX. A fost profesor şi director al Conserva-

torului de Muzică din Iaşi, între anii 1894-1930. A 

înfiinţat în Capitala Moldovei o orchestră simfonică şi Ansamblul 

coral Muzica pe care le-a şi dirijat. A creat romanţe, serenade, lie-

duri, coruri, cantate, piese instrumentale şi muzică de scenă apreciate 

în epocă. 
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ANDRIESCU, Ion C.  125 de ani de la naștere 

profesor (n. 19 nov. 1895, Huşi – m. 15 ian. 1968, 
Iaşi) 

Figură distinctă a învăţământului secundar ie-

şean, a funcţionat, timp de aproape 40 de ani, onorând 

Catedrele de matematici de la Gimnaziul Alexandru 

cel Bun, Liceul Naţional şi Liceul Internat C. Negruzzi. A publicat o 

serie de manuale didactice, apreciate în epocă. În perioada 1942-

1947, a fost inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Şcolar 

Iaşi. 

 

BERLESCU, Natalia 110 ani de la naștere 

muzeograf (n. 20 nov. 1910, Iaşi – m. 11 apr. 1996, 
Iaşi) 

A funcţionat ca muzeograf la Muzeul de Istorie a 

Moldovei (1950-1967), unde s-a distins şi ca o pasio-

nată cercetătoare şi talentată restauratoare, în domeniul 

Arheologiei Comunei Primitive, în special. A participat la activitatea 

de cercetare ştiinţifică pe şantiere arheologice din Moldova, elabo-

rând unele studii bine apreciate de specialişti, în special în domeniul 

Plasticii antropomorfe şi zoomorfe neolitice. 

 

IONAŞCU, Silvia 115 ani de la naștere 

actriţă (n. 22 nov. 1905, Iaşi – m. 10 apr. 1993, Iaşi) 

Caracterizând-o, Anny Braesky, scria: „Silvia Bo-

tez-Ionaşcu a fost o ingenuă plină de gingăşie, putând 

interpreta în prima parte a carierei sale roluri de copii şi 

travestiuri. O actriţă care a evoluat normal, modifi-

cându-şi preferinţele pe măsura maturizării.” A fost angajată la Tea-

trul Naţional din Iaşi în anul 1930, unde a funcţionat timp de trei 

decenii. La 5 iunie 1937 s-a căsătorit cu actorul Remus Ionaşcu 

(1905-1965). Ingenuă comică, a jucat cu vervă şi haz personaje moli-

ereşti. 
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COMARNESCU, Petru 115 ani de la naștere 

scriitor, eseist şi critic de artă (n. 23 nov. 1905, Iaşi 
– m. 27 nov. 1970, Bucureşti) 

A desfăşurat o prodigioasă activitate teoretică în 

variate domenii ale artei şi culturii: plastică, poezie, 

muzică, teatru, cinematografie, sociologie etc. A dedi-

cat monografii şi albume principalilor noştri pictori (Şt. 

Luchian, N. N. Tonitza, Iosif Iser, Fr. Şirato, Ion Ţuculescu etc.) şi a 

publicat câteva volume cu caracter memorialistic din perioada petre-

cută în America. 

 

HORTOLOMEI, Nicolae 135 de ani de la naștere 

chirurg (n. 27 nov. 1885, Huşi, judeţul Vaslui –  
m. 3 ian. 1961, Bucureşti) 

Profesor eminent, clinician remarcabil, chirurg de 

înaltă tehnicitate, creator de şcoală, Nicolae Hortolomei 

este una din gloriile şcolii chirurgicale ieşene şi apoi a 

celei de la Bucureşti. A fost unul dintre primii chirurgi 

români care a abordat problema ulcerului gastroduodenal, a gastrec-

tomiei totale, mai apoi, prin chirurgia inimii, pe care a introdus-o 

printre primii la noi în ţară. Opera sa ştiinţifică cuprinde numeroase 

contribuţii originale şi în domeniul chirurgiei experimentale, iar lu-

crările sale în domeniul urologiei reprezintă o etapă superioară în 

dezvoltarea şi modernizarea urologiei în România. 

 

BRĂESCU, Alexandru 160 de ani de la naștere 

medic (n. 30 nov. 1860, Burdusaci, județul Bacău –  
m. 1917, Iaşi) 

Pionier al psihiatriei româneşti, eminent om de şti-

inţă şi umanist, Al. Brăescu a avut o contribuţie decisi-

vă la înfiinţarea şi dezvoltarea Spitalului Clinic de Psi-

hiatrie Socola din Iaşi, care s-a inaugurat în anul 1905. A creat baze-

le organizatorice ale clinicii psihiatrice, învăţământului şi activităţii 

ştiinţifice de la care a pornit succesorul său, acad. C.I. Parhon. A 
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funcţionat, între 1895-1906 la Facultatea de Medicină din Iaşi, la 

Catedra de Psihiatrie. În perioada 1897-1917, a fost profesor de me-

dicină populară şi igienă la Seminarul Veniamin Costache şi la Şcoa-

la Normală Vasile Lupu. Pe tărâm ştiinţific, Al. Brăescu s-a dedicat 

studiilor neurologice şi psihiatrice, publicând aproape 40 de lucrări 

originale. 

 

MORŢUN, Vasile G.  160 de ani de la naștere 

publicist şi om politic (n. 30 nov. 1860, Roman, 
judeţul Neamţ – m. 30 iul. 1919, Broşteni, judeţul 

Neamţ) 

A fost unul din fruntaşii vieţii politice româneşti 

de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolu-

lui al XX-lea, unul dintre primii iniţiatori ai cercurilor 

socialiste din ţara noastră. A condus direcţia literară a Contempora-

nului şi a înfiinţat gazetele socialiste: Revista socială (1884), Munci-

torul (1887), Ciocoiul (1889), Înainte! (1891). A colaborat la nume-

roase ziare şi reviste cu articole, versuri şi proză. Vasile G. Morţun a 

alcătuit o primă ediţie a scrierilor lui M. Eminescu, intitulată Proză şi 

versuri (1890) şi a pregătit întâia ediţie a operei lui Ion Creangă.  



 92 

DECEMBRIE 
 

 

DRAGOMIR, State 150 de ani de la naștere 

actor (n. dec. 1870, Constanglia-Basarabia –  
m. 15 febr. 1920, Iaşi) 

Un mare actor al Teatrului Naţional din Iaşi, pe 

scena căruia a jucat timp de peste trei decenii. Con-

temporan şi prieten cu Aglae Pruteanu, actor societar, 

regizor şi director de scenă, a fost o figură interesantă 

a Iaşului de altădată. Ca profesor de declamaţie la Conservatorul din 

Iaşi, a pregătit pentru scenă nenumărate talente printre care cităm: Şt. 

Braborescu, C. Ramadan, Miluţă Gheorghiu şi alţii. A desfăşurat şi 

activitate de publicist şi traducător, adaptând pentru scenă opere de 

Mihai Eminescu sau scriind piese originale. 

 

MYLLER-LEBEDEV, Vera 140 de ani de la naștere 

matematiciană (n. 1 dec. 1880, Sankt Petersburg, 
Rusia – m. 12 dec. 1970, Iaşi) 

Prima femeie profesor universitar din România. A 

slujit Universitatea din Iaşi timp de aproape patru de-

cenii. În cercetarea ştiinţifică, dintre domeniile aborda-

te, menţionăm: teoria numerelor, algebra şi analiza 

matematică. Alături de soţul său, Alexandru Myller (1879-1965), a 

participat la întemeierea şi consolidarea Seminarului Matematic al 

Universităţii ieşene. A fost prima femeie de la noi care a dat lucrări 

originale în domeniul Teoriei numerelor şi al Teoriei funcţiilor de o 

variabilă complexă. 
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SAVA, Ion 120 de ani de la naștere 

regizor de teatru, dramaturg şi pictor (n. 10 dec. 
1900, Focşani, județul Vrancea – m. 26 oct. 1947,  

Bucureşti) 

Personalitate complexă, Ion Sava a marcat un 

moment important în evoluţia teatrului şi a graficii 

româneşti. După studii liceale şi universitare (Faculta-

tea de Drept) făcute la Iaşi, în 1930 îşi începe activitatea de regizor la 

Teatrul Naţional. Apoi, timp de un deceniu, a realizat remarcabile 

spectacole de teatru şi operetă. A montat o serie de spectacole valo-

roase cu piese din dramaturgia naţională şi universală. Concomitent 

s-a afirmat ca scenarist, dramaturg, adaptator, traducător şi desenator. 

 

FRANCHE, Oscar 120 de ani de la naștere 

medic (n. 12 dec. 1900, Şuşani, judeţul Vâlcea –  
m. 10 oct. 1988, Bucureşti) 

Slujitor al învăţământului şi ştiinţei medicale ieşe-

ne, timp de aproape trei decenii, el şi-a înscris numele 

ca fondator al şcolii de urologie în centrul universitar 

din Iaşi. A funcţionat la Facultatea de Medicină din 

1942 până în 1969. De asemenea, a condus Clinica a II-a Chirurgica-

lă, ilustrând-o ca strălucit practician în domeniul chirurgiei generale, 

dar mai ales în domeniul urologiei. A publicat peste 100 de lucrări 

ştiinţifice. A fost director al Spitalului Caritatea (1947-1950), al 

Spitalului C. I. Parhon (1950-1953), rector al Institutului de Medici-

nă şi Farmacie din Iaşi (1954-1967). 

 

TURCU, Nicolae V.  85 de ani de la naștere 

filosof şi scriitor (n. 14 dec. 1935, Pufeşti, județul 
Vrancea – m. 2 nov. 1987, Iaşi) 

Cadru didactic universitar, prozator, membru al 

Uniunii Scriitorilor din România, el a fost o prezenţă de 

marcă în peisajul cultural ieşean. A profesat la Catedra 

de Filozofie a Universităţii Al. I. Cuza şi la Institutul Politehnic Gh. 
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Asachi. A publicat poezie, proză, teatru, eseu şi aforisme. O parte din 

proza sa a apărut în volumele: Perturbaţii (1967), Iarba verde de 

acasă (1977) şi Soarele (1979). Postum, i-a apărut volumul de ver-

suri Sfinxul (1988). 

 

MUNTEANU, Octavian 115 ani de la naștere 

inginer electromecanic (n. 16 dec. 1905, Arbore, 
judeţul Suceava – m. 4 oct. 1984, Iaşi) 

Figură de seamă a Politehnicii Gh. Asachi din 

Iaşi, el este cel care a predat cursul de Mecanisme încă 

de la introducerea acestei discipline în învăţământul 

tehnic superior (1948) şi până la ieşirea la pensie, în 

1972. În 1972 a publicat un curs de Teoria Mecanismelor şi Maşini-

lor, o lucrare de referinţă în domeniu. 

 

TEODOREANU, Laurenţiu  150 de ani de la naștere 

inginer electrotehnic (n. 19 dec. 1870, Iaşi –  
m. 1943, Bucureşti) 

A fost primul director al Uzinei electrice a oraşu-

lui Iaşi, în perioada 1898-1907. În funcţia de inginer 

comunal s-a ocupat de Uzina electrică a Teatrului 

Naţional, de iluminatul cu electricitate şi gaz a oraşului şi a suprave-

gheat lucrările de construcţie a noii Uzine electrice a oraşului. El a 

intrat în literatură datorită scriitorului Ionel Teodoreanu care l-a 

imortalizat în rolul de Herr Director din romanul La Medeleni 

(1925). 

 

POPA, Tudorel  95 de ani de la naștere 

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

Rudă artistică cu Miluţă Gheorghiu, Constantin 

Ramadan, Ştefan Ciubotăraşu şi atâţia alţii, el a fost 

actor de teatru, actor de film, actor de televiziune şi 

actor pentru copii. A debutat în 1949 la Institutul de Teatru din Bu-
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cureşti, după care a jucat la Teatrul Municipal, Teatrul Constantin 

Nottara şi apoi la Teatrul Mic din Capitală, pe scena căruia a evoluat 

până la sfârşitul prematur al vieţii. Pe durata unei activităţi actoriceşti 

de aproape trei decenii, el a realizat compoziţii de mare fineţe, îndrăgite 

de spectatorii de toate vârstele. A fost distribuit în peste 20 de filme 

artistice. 

 

GEORGESCU, Cristian 95 de ani de la naștere 

tenor (n. 27 dec. 1925, Moreni-Câmpina, judeţul 
Prahova – m. 7 ian. 1990, Iaşi) 

Prezenţă activă şi valoroasă a scenei lirice ieşene, 

pe care a slujit-o timp de peste două decenii (1961-

1984). A creat roluri de june-prim şi june-comic, în 

opere şi operete, conturându-le prin studiu şi talent scenic. A câştigat 

spectatorii prin seriozitatea şi sensibilitatea cu care a reuşit ca inter-

pretul să se transpună în cele aproape 50 de roluri create pe scenă. A 

fost solicitat şi în recitaluri, concerte, spectacole de varietăţi, inter-

pretând canţonete, lieduri, arii din opere şi operete. 

 

NECULAU, Eugen D.  120 de ani de la naștere 

pedagog şi sociolog (n. 29 dec. 1900, Ungureni, 
judeţul Botoşani – m. 20 oct. 1974, Iaşi) 

Fondator, în 1934, al Universităţii Populare din 

Ungureni, judeţul Botoşani, cu anexe social-

pedagogice pentru stimularea activităţii culturale la 

sate. Această instituţie a fost prima şi singura, în 

această formă şi amploare, din România, în perioada interbelică. El a 

fost şi un teoretician care a deschis drumuri noi în ţara noastră în ce 

priveşte educaţia adultului, precum şi sociologia rurală. A fost profe-

sor de pedagogie la diferite şcoli din Iaşi, timp de aproape un sfert de 

veac. 
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DUMITRESCU, Ivan (Giovanni) 160 de ani de la naștere 

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

A studiat la Conservatorul din Iaşi, între anii 

1879-1885. A debutat în 1885 pe scena Teatrului Na-

ţional din Bucureşti, în prima formaţie românească de 

operă, condusă de George Ştephănescu. A cântat pe 

scenele unor mari teatre de operă din Europa şi America, obţinând 

mari succese, datorită vocii sale omogene şi melodioase. A abordat 

un bogat repertoriu de operă. S-a distins îndeosebi în operele Tan-

nhäuser şi Lohengrin de Richard Wagner, Aida de Giuseppe Verdi, 

Faust de Charles Gounod, Paiaţe de Ruggiero Leoncavallo. 

 

POPOVICI, Victor 100 de ani de la naștere 

artist liric (n. 31 dec. 1920, Iacobeni-Vlădeni,  
judeţul Iaşi – m. 22 dec. 1975, Iaşi) 

Format la şcoala unor renumiţi profesori de canto 

ieşeni: Vasile Rabega, Mansi Barberis, Constantin 

Stroescu, el s-a înscris ca o prezenţă activă şi valoroasă 

a scenei lirice româneşti. A evoluat pe scenele unor prestigioase in-

stituţii muzicale din Iaşi, Bucureşti, Cluj şi Timişoara. De la rolul 

Adam din opereta Vânzătorul de păsări, de Zeller, cu care a debutat 

la Iaşi şi până la ultimul spectacol (21 mai 1975) cu Rodolfo din 

Boema de G. Puccini, el se înscrie cu un repertoriu bogat, interpretat 

cu pasiune şi talent. A dat viaţă la 24 de personaje din opere şi 15 din 

operete. Verva şi temperamentul puse în slujba unei voci calde, erau 

dublate de un joc de scenă convingător prin forţa de transmitere. 
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COMEMORĂRI 
 

[DATA MORȚII NECUNOSCUTĂ] 
 

 

NECULCE, Ion 275 de ani de la moarte 

cronicar (n. 1672, Prigoreni – Tg. Frumos, județul 
Iaşi – m. 1745, Prigoreni – Tg. Frumos, județul Iaşi) 

A fost cel mai însemnat cronicar moldovean din 

secolul al XVIII-lea. Reluând tradiţia cronicilor inde-

pendente din secolul anterior, a reuşit să ridice istorio-

grafia română la cel mai înalt nivel artistic şi este adevăratul continu-

ator al lui Miron Costin. Ion Neculce a făcut pentru literatură mai 

mult decât pentru istorie şi el este primul scriitor care a servit urmaşi-

lor nu numai ca izvor, dar chiar ca model, până în zilele noastre. 

Opera sa capitală este Letopiseţul ţării Moldovei de la Dabija Vodă 

până la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat (1743). Ion 

Neculce fiind martor ocular al majorităţii evenimentelor pe care le 

consemnează în Letopiseţ, cronica lui se remarcă printr-un spirit 

realist deosebit, prin talent literar şi printr-un stil şi o limbă populară. 

Pe baza tradiţiei populare, el scrie în afară de cronică O samă de 

cuvinte (1743). Adevărate schiţe şi nuvele sunt cele 42 de povestiri 

istorice, Ion Neculce fiind cel dintâi cronicar român a cărui operă se 

ridică la nivelul naraţiunii artistice. Opera lui a constituit un bogat 

izvor de inspiraţie pentru scriitorii de mai târziu: Vasile Alecsandri, 

Dimitrie Bolintineanu, Costache Negruzzi, George Coşbuc, Mihail 

Sadoveanu şi alţii. 

 

ASACHI, Lazăr (Leon)  195 de ani de la moarte 

teolog şi traducător (n. 1757, Iaşi – m. 1825, Iaşi) 

În ierarhia valorilor din literatura şi cultura românească, Lazăr-

Leon Asachi, tatăl cărturarului Gheorghe Asachi (1788-1869), ocupă 

un loc important. A fost cel mai apropiat sfătuitor al Mitropolitului 

Veniamin Costache (1768-1846), sprijinindu-i iniţiativele culturale, 

traducerea şi tipărirea de cărţi în limba română, înfiinţarea Seminaru-
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lui de la Socola etc. Veniamin Costache l-a folosit în diferite misiuni 

peste hotare şi, în 1820, l-a numit arhimandrit al Mitropoliei Moldo-

vei. Ca teolog, Lazăr-Leon Asachi a fost un cărturar de seamă. A 

realizat peste 60 de lucrări, în majoritate traduceri. A tradus integral 

şi pentru prima oară în româneşte Logica lui Condillac. 

 

 

BOGDAN, George 90 de ani de la moarte 

medic legist (n. 18 mai 1859, Iaşi – m. 1930, Iaşi) 

Şi-a înscris numele în istoria ştiinţei româneşti ca 

fondator al şcolii de medicină judiciară din capitala 

Moldovei. Profesor la Catedra de Medicină legală a 

Facultăţii de Medicină din Iaşi timp de aproape patru 

decenii (1891-1930), G. Bogdan a fost printre primii profesori din 

România care a vorbit studenţilor săi despre deontologie. Este auto-

rul unui Curs de medicină legală (1921-1925) în patru volume, pri-

ma lucrare de acest gen apărută în ţara noastră. A fost decan al Facul-

tăţii de Medicină din Iaşi şi rector al Universităţii Al. I. Cuza între 

1907-1913. A fost preşedintele Societăţii franco-române din Iaşi, 

Luteţia. 

 

PROFIR, Natalia 45 de ani de la moarte 

actriţă (n. 1879, judeţul Iaşi – m. 1975,  
Bucureşti) 

Actriţă din vechea galerie a artiştilor Teatrului 

Naţional din Iaşi, crescuţi în cultul artei lui Matei 

Millo, care a servit scena românească aproape patru 

decenii. Repertoriul actriţei a fost divers ca şi resursele ei dramatice, 

jucând cu egală sinceritate şi dezinvoltură în tragedii, drame şi co-

medii din dramaturgia universală şi naţională. Melodrama, ca şi ope-

reta, i-au oferit Nataliei Profir o largă arie pentru  a-şi pune în lumină 

calităţile ei multiple. 
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IANUARIE 
 

 

HERFFNER, Joseph  155 de ani de la moarte 

dirijor şi compozitor (n. 1795, Presburg-Ungaria 
– m. ian. 1865, Iaşi) 

A fost primul organizator al fanfarelor militare 

din Iaşi, cea dintâi formaţie muzicală din oştirea ro-

mână (1830). Muzician distins, Joseph Herffner s-a 

impus ca un reprezentant strălucit al creatorilor militari care au con-

tribuit la întemeierea şcolii muzicale naţionale. A fost profesor la 

Conservatorul Filarmonic-Dramatic din Iaşi, unde a predat lecţii de 

pian, vioară şi violoncel. Dirijorului Joseph Herffner i s-au datorat 

înfiinţarea primei fanfare militare din Iaşi (1830), a Muzicii stabului 

Oştirii din Iaşi, Muzicii militare din Galaţi (1851) şi Fanfarei jan-

darmeriei din Iaşi (1853). De asemenea, a format o orchestră la Tea-

trul de varietăţi din Iaşi, unde a activat ca dirijor şi compozitor. A 

compus numeroase lucrări în diferite genuri, excelând în domeniul 

fanfarei. 

 

POPESCU, Florin-Neculai 20 de ani de la moarte 

chimist (n. 9 iul. 1932, Iaşi – m. 3 ian. 2000, Iaşi), 

Pasionat cercetător, creator de şcoală şi modelator 

de valoroase cadre de tineri cercetători. A funcţionat la 

Catedra de chimie generală din cadrul Institutului de 

Medicină şi Farmacie din Iaşi (1955-1962) şi la Institu-

tul de Chimie Petru Poni (1962-1999). A elaborat 230 de lucrări 

diverse din care 146 publicate în reviste de specialitate româneşti şi 

străine. 
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TRANCU-IAŞI, Grigore 80 de ani de la moarte 

economist şi om politic (n. 23 oct. 1873,  
Tg. Frumos, judeţul Iaşi – m. 7 ian. 1940, Bucureşti) 

Membru fondator al Partidului Muncii (Iaşi, 

1917), întemeietorul şi titularul Ministerului Muncii şi 

Ocrotirii Sociale (1920), autorul legii pentru reglemen-

tarea conflictelor colective de muncă (1920) pionier al gândirii eco-

nomice, profesor universitar şi publicist, Grigore Trancu-Iaşi a fost o 

prezenţă marcantă a societăţii româneşti din prima jumătate a secolu-

lui trecut. Cadru didactic timp de mai bine de un sfert de veac (1913-

1939) la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din 

Bucureşti, el a contribuit la dezvoltarea învăţământului economic din 

ţara noastră. 

 

GEORGESCU, Cristian 30 de ani de la moarte 

tenor (n. 27 dec. 1925, Moreni-Câmpina, judeţul 
Prahova – m. 7 ian. 1990, Iaşi) 

Prezenţă activă şi valoroasă a scenei lirice ieşene, 

pe care a slujit-o timp de peste două decenii (1961-

1984). A creat roluri de june-prim şi june-comic, în 

opere şi operete, conturându-le prin studiu şi talent scenic. A câştigat 

spectatorii prin seriozitatea şi sensibilitatea cu care a reuşit ca inter-

pretul să se transpună în cele aproape 50 de roluri create pe scenă. A 

fost solicitat şi în recitaluri, concerte, spectacole de varietăţi, inter-

pretând canţonete, lieduri, arii din opere şi operete. 

 

BURLĂ, Vasile 115 ani de la moarte 

filolog (n. 9 febr. 1840, Opăiţeni-Bucovina – m. 9 ian. 
1905, Iaşi) 

A fost unul dintre cei mai erudiţi şi stimaţi profe-

sori pe care i-a avut Colegiul Naţional din Iaşi, în a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea. El a fost dascălul 
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a 30 de generaţii de elevi, printre care s-au numărat Nicolae Iorga şi 

Mihail Sadoveanu. Membru al Societăţii literare Junimea din 1870, 

Vasile Burlă a fost şi un colaborator al revistei Convorbiri literare. 
 

 

TRANCU-RAINER, Marta 70 de ani de la moarte 

chirurg (n. 25 sept. 1875, Tg. Frumos, judeţul Iaşi – 
m. 9 ian. 1950, Bucureşti) 

Figură proeminentă în istoria medicinii româneşti 

din prima jumătate a secolului al XIX-lea, prima feme-

ie chirurg din ţara noastră. Tovarăşă de viaţă a medi-

cului Francisc Iosif Rainer (1874-1944), creatorul şcolii de anatomie 

şi ctitorul antropologiei româneşti, Marta Trancu-Rainer s-a dedicat 

cu forţă şi abnegaţie cercetării ştiinţifice şi activităţii medicale, atât 

în timp de pace cât şi în vremuri de război. A fost membră a Acade-

miei de Medicină din România şi membră de onoare a Societăţii de 

Biologie din Bucureşti. 

 

CARAMAN, Petru 40 de ani de la moarte 

filolog şi folclorist (n. 14 dec. 1898, Vârlezi, judeţul 
Galaţi – m. 10 ian. 1980, Iaşi) 

Membru post-mortem al Academiei Române 

(1991). Distins profesor şi eminent cercetător, el a 

slujit cu pasiune învăţământul şi ştiinţa românească 

timp de aproape şase decenii. S-a ilustrat ca specialist în etnografie, 

folclor şi slavistică. A fost profesor la Facultatea de Litere şi Filoso-

fie a Universităţii din Iaşi, la Catedra de slavistică. Autor a numeroa-

se lucrări de profil complex, etnologic, folcloristic şi lingvistic, el a 

abordat multiple aspecte ale culturii noastre populare, între care valo-

rile baladei şi colindului deţin un loc central. Obiceiul colindatului 

la slavi şi la români (1933) este o monografie rămasă model de 

abordare în domeniu. Prin întreaga sa activitate, Petru Caraman ră-

mâne unul dintre cei mai temeinic pregătiţi cercetători şi unul din 

profesorii cei mai pasionaţi pentru ştiinţă, pe care i-a avut universita-

tea ieşeană. 

 



 102 

ANTONESCU, Teohari 110 ani de la moarte 

istoric şi arheolog (n. 1 sept. 1866, Bucureşti –  
m. 11 ian. 1910, Iaşi) 

Între anii 1895-1910, a fost profesor de Arheolo-

gie şi Antichităţi la Universitatea din Iaşi, unde a des-

făşurat o bogată activitate didactică şi publicistică. În 

revistele ieşene Convorbiri literare şi Arhiva a publicat studii de 

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

mul Lumi uitate (1910). Epigrafist şi istoric, preocupările sale ştiinţi-

fice au fost concretizate în volumele: Monumentul de la Adamclisi 

(1905), Cetatea Sarmisegetusa, reconstruită (1906), Columna lui 

Traian, studiată din punct de vedere arheologic, geografic şi artis-

tic (1910). Graţie iniţiativei sale, s-a fondat, în cadrul Universităţii 

din Iaşi, un muzeu de arheologie şi antichităţi. 

 

MOTAŞ, Constantin 40 de ani de la moarte 

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

Membru al Academiei Române. Personalitate a 

biologiei româneşti, savant de talie internaţională, 

distins profesor universitar, Constantin Motaş şi-a 

închinat întreaga viaţă slujirii învăţământului şi ştiin-

ţelor naturii. A funcţionat ca profesor la Catedra de Zoologie descrip-

tivă la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi şi la Facultatea de Agronomie, 

unde a ţinut primul curs de hidrobiologie şi piscicultură din ţara 

noastră. Activitatea didactică şi ştiinţifică desfăşurată de Constantin 

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

contribuit la dezvoltarea şcolii de biologie, a continuat în mod strălu-

cit cursul de zoologie, ilustrat de marele său predecesor – Ioan Bor-

cea, a participat la organizarea învăţământului agricol superior în 

Moldova. Între anii 1936-1940 a condus Muzeul de Istorie Naturală 

din Iaşi şi Staţiunea Zoologică Marină de la Agigea, aparţinând Uni-

versităţii Al. I. Cuza, contribuind din plin la organizarea şi dezvolta-

rea acestor instituţii. A publicat peste 250 de lucrări. Aria preocupări-

lor sale a cuprins numeroase domenii ale biologiei, zoologiei genera-
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le, entomologiei, acarologiei, hidrobiologiei, biologiei generale, mu-

zeologiei, ocrotirea naturii etc. 

 

PARASCHIVESCU-PETRONE, Petre 65 de ani de la moarte 

actor (n. 1874, Ploieşti – m. 17 ian. 1955, Iaşi) 

A slujit scena ieşeană timp de şase decenii, ocu-

pând un loc de frunte printre actorii de comedie de la 

Teatrul Naţional, s-a remarcat în special cu piesele lui 

I.L. Caragiale şi Vasile Alecsandri, în care a realizat 

roluri memorabile. A jucat alături de Matei Millo, Aristizza Roma-

nescu, Agatha Bârsescu şi de întreaga pleiadă a marilor actori de la 

începutul secolului al XX-lea. A fost secretar al teatrului în timpul 

directoratelor lui Mihail Sadoveanu şi Mihai Codreanu, a făcut regie, 

s-a ocupat efectiv şi a făcut regie de teatru radiofonic. 

 

MARCOVICI, Nicolae 30 de ani de la moarte 

muzician (n. 29 nov. 1907, Trifeşti, județul Neamţ –  
m. 21 ian. 1990, Iaşi) 

Coleg de generaţie cu muzicienii George Pascu, 

Florica Niţulescu, Lucia Burada, Nicolae Marcovici a 

fost un slujitor devotat şi integru al activităţii muzicale 

din Iaşi. În 1960 a fost încadrat la Conservatorul de 

Muzică G. Enescu din Iaşi, unde a funcţionat timp de peste două 

decenii, ca profesor de pian. Şi-a desfăşurat activitatea pianistică mai 

puţin ca solist, dar a fost un renumit interpret al muzicii de cameră şi 

acompaniator. A fost primul maestru corepetitor după înfiinţarea 

Operei Române din Iaşi. 

 

SANDU-VILLE, Gorun 25 de ani de la moarte 

agronom (n. 7 ian. 1935, Bucureşti – m. 22 ian. 1995, 
Iaşi) 

Recunoscut specialist în viticultură, distins cerce-

tător şi om de ştiinţă, el a contribuit decisiv la organiza-

rea plantaţiilor viticole şi a câmpurilor experimentale, la 
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dezvoltarea Staţiunii de Cercetări Viticole din Iaşi, pe care a condus-

o ani îndelungaţi. Specialist în tehnologia, chimia şi microbiologia 

vinului şi viticultură, el a desfăşurat o vastă activitate ştiinţifică, con-

cretizată în peste 150 de lucrări. A fost unul dintre fondatorii revistei 

Cercetări agronomice în Moldova (1967). 

 

ZAVATE, Olga 20 de ani de la moarte 

medic (n. 15 dec. 1927, Cetatea Albă – m. 23 ian. 
2000, Iaşi) 

Membru al Academiei de Ştiinţe din România. În 

cei peste 30 de ani de activitate în cadrul Institutului de 

Sănătate Publică Iaşi, a participat direct la combaterea 

în focar a unor boli transmisibile şi în campaniile de 

imunizare. În anul 1968 a pus bazele unui laborator modern de viru-

sologie, unde a experimentat noi metode de izolare a virusurilor he-

patice. A realizat 320 de lucrări ştiinţifice. 
 

 

COSMOVICI, Neculai I.  55 de ani de la moarte 

naturalist (n. 27 apr. 1889, Iaşi – m. 27 ian. 1965, 
Bucureşti) 

Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe. 

Profesor la Universitatea din Iaşi (1915-1940) şi la cea 

din Bucureşti (1940-1950), om de ştiinţă, autor a peste 

65 de lucrări ştiinţifice originale, el a fost un ilustru reprezentant al 

domeniului fiziologiei animale generale şi comparate. În lucrările 

sale ştiinţifice a abordat, printre altele, studiul tensiunilor superficiale 

ale lichidelor biologice, studiul biofizic al laptelui, nutriţia şi rolul 

fiziologic al vacuomului şi al aparatului lui Golgi la protozoare şi 

altele. 

 

  



 105 

FEBRUARIE 
 

 

STURDZA-ŞCHEIANU, Dimitrie 100 de ani de la moarte 

om politic (n. 19 mai 1839, Iaşi – m. 6 febr. 1920, 
Bucureşti) 

Membru de onoare al Academiei Române. „Acel 

care a fost şi unul din cei mai de seamă – deşi din cei 

mai modeşti – cărturari ai ţării, Dimitrie Sturdza-

Şcheianu a reprezentat într-o formă deosebit de simpatică pe boierul 

român, mai precis, pe boierul moldovean de viţă veche”, scria savan-

tul Nicolae Iorga. Om de vastă cultură, colecţionar pasionat, a cola-

borat cu vărul său, Dimitrie A. Sturdza, la publicarea unor importan-

te colecţii de documente referitoare la istoria modernă a României. A 

donat Academiei Române întreaga sa bibliotecă de la Şcheia, judeţul 

Iaşi, formată, în cea mai mare parte, din cărţi rare. A fost membru 

marcant al Partidului Conservator. 

 

COLIBABA, Nicolai 20 de ani de la moarte 

profesor (n. 30 dec. 1918, Răşcani, judeţul Bălţi – 
m. 6 febr. 2000, Iaşi) 

S-a înscris în galeria dascălilor de la Liceul Inter-

nat C. Negruzzi din Iaşi, care a continuat tradiţia inter-

belică. A funcţionat ca profesor de matematici din 

1952 şi până în 1979. Pentru activitatea didactică de excepţie, a fost 

distins cu titlul de Profesor Emerit. Sute de foşti elevi care au ajuns 

academicieni, profesori universitari, medici, ingineri, profesori în 

învăţământul preuniversitar, îi recunosc aportul la formarea lor. 

 

HUMIŢĂ, Ion 25 de ani de la moarte 

artist liric (n. 4 iul. 1932, Borlovenii Noi, județul 
Caraş-Severin – m. 7 febr. 1995, Iaşi) 

Membru fondator al Operei Române din Iaşi, pe 

care a slujit-o peste trei decenii. Baritonul Ion Humiţă 
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a fost o prezenţă de marcă în viaţa culturală şi artistică a cetăţii, cari-

era lui artistică desfăşurându-se în aproape 70 de roluri din creaţia de 

operă şi operetă. Între anii 1979 şi 1981 a întreprins turnee în Italia 

cu operete de mare succes, cântând în peste 40 de localităţi. 

 
POPOVICI, George 45 de ani de la moarte 

actor (n. 4 sept. 1897, Iaşi – m. 8 febr. 1975, Iaşi) 

A slujit scena ieşeană timp de peste 50 de ani, în-

sufleţind circa 300 de personaje dintre cele mai celebre 

şi mai dificile ale literaturii dramatice româneşti şi 

universale. George Popovici a făcut parte din generaţia 

lui Miluţă Gheorghiu, Constantin Ramadan, Costache Antoniu, 

George Calboreanu, Neculai Şubă, figuri de prestigiu ale teatrului 

românesc. A funcţionat ca profesor de artă dramatică la Institutul de 

teatru Matei Millo din Iaşi. A fost societar de onoare al Teatrului 

Naţional Vasile Alecsandri, distins cu titlul de Artist emerit. 

 

ALEXANDRESCO, Dimitrie 95 de ani de la moarte 

jurist (n. 4 oct. 1850, Iaşi – m. 9 febr. 1925, Iaşi) 

Face parte din aceeaşi generaţie cu Mihai Emi-

nescu, Vasile Conta şi A. D. Xenopol. A fost profesor 

de Drept civil la Facultatea Juridică din Iaşi. Creaţia sa 

ştiinţifică este concretizată în peste 20 de volume în 

domeniul dreptului. A mai publicat numeroase studii în problemele 

speciale ale dreptului şi comentarii ale practicii judiciare. A scris 

poezii şi lucrări dramatice. 
 

GROSARIU, Mihai 25 de ani de la moarte 

actor (n. 1908, Cernăuţi – m. 9 febr. 1995, Iaşi) 

Înzestrat şi devotat slujitor al scenei româneşti, 

prezenţă prestigioasă pe afişele Teatrului Naţional V. 

Alecsandri din Iaşi, el a slujit scena ieşeană timp de 

peste patru decenii (1932-1973). În lunga-i carieră artis-

tică a abordat numeroase roluri, diverse ca factură dramatică, exce-
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lând în cele comice. În decursul anilor a jucat în compania unor ac-

tori de seamă ai scenei ieşene, din „generaţia de aur” ca Margareta 

Baciu, Mărioara Davidoglu, Anny Braesky, George Popovici, Miluţă 

Gheorghiu, Ştefan Dăncinescu, Costache Sava, dar şi din „generaţia 

tânără” din care menţionăm pe Teofil Vâlcu, George Macovei, Vir-

giliu Costin, Adrian Tuca şi alţii. 

 

NICULESCU, Iosif  35 de ani de la moarte 

medic chirurg, profesor şi cercetător (n. 13 febr. 
1914, Cernavodă, judeţul Constanţa – m. 14 febr. 1985, 

Iaşi) 

Prin întreaga sa activitate, a contribuit la dezvolta-

rea ştiinţei şi învăţământului chirurgical ieşean. Timp de 

aproape patru decenii de activitate spitalicească, el s-a 

distins nu numai ca un mare chirurg, dar şi un foarte bun organizator. 

A desfăşurat o strălucită activitate didactică şi ştiinţifică, la Institutul 

de Anatomie şi la Clinica a II-a Chirurgicală şi Urologică de la Spita-

lul C. I. Parhon. A publicat peste 150 de lucrări în care a abordat 

probleme de Chirurgie generală şi Urologie. 

 

HOLBAN, Ion 25 de ani de la moarte 

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

Considerat ca unul dintre cei mai străluciţi cerce-

tători în domeniul Ştiinţelor Sociale şi Educative, el a 

slujit cu dăruire timp de peste patru decenii Psihologia 

şi Pedagogia românească. A participat activ la organizarea Institutu-

lui Psihotehnic şi a Oficiului de orientare profesională din Iaşi. 

Între 1954 şi 1967, a lucrat la Laboratorul psihologic al Regionalei 

de căi ferate Iaşi, apoi, ca cercetător principal la Centrul de ştiinţe 

social-umane al Universităţii Al. I. Cuza, unde a funcţionat până în 

1985. Lucrările, publicate în 15 volume, reflectă preocupările sale 

dominante, puncte de vedere original formulate. 
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DRAGOMIR, State 100 de ani de la moarte 

actor (n. dec. 1870, Constanglia-Basarabia – m. 15 
febr. 1920, Iaşi) 

Un mare actor al Teatrului Naţional din Iaşi, pe 

scena căruia a jucat timp de peste trei decenii. Con-

temporan şi prieten cu Aglae Pruteanu, actor societar, 

regizor şi director de scenă, a fost o figură interesantă 

a Iaşului de altădată. Ca profesor de declamaţie la Conservatorul din 

Iaşi, a pregătit pentru scenă nenumărate talente printre care cităm: Şt. 

Braborescu, C. Ramadan, Miluţă Gheorghiu şi alţii. A desfăşurat şi 

activitate de publicist şi traducător, adaptând pentru scenă opere de 

Mihai Eminescu sau scriind piese originale. 

 

DOBROVICI, Viorica 20 de ani de la moarte 

filolog (n. 13 ian. 1913, Roman, judeţul Neamţ –  
m. 16 febr. 2000, Iaşi) 

A desfăşurat activitate didactică universitară din 

1955 până în 1973, la disciplina Limba engleză, la 

Institutul de Medicină şi la Universitatea Al. I. Cuza 

din Iaşi. În 1963, prin eforturi proprii, reuşeşte să reînfiinţeze catedra 

de engleză şi apoi catedra de limbi germanice, pe care o consolidează 

şi o conduce cu rezultate meritorii. Activitatea ştiinţifică înregistrea-

ză manuale didactice, studii şi recenzii. 

 

COSMULESCU, Paul-Petru 25 de ani de la moarte 

inginer constructor  (n. 17 dec. 1927, Slatina, 
județul Olt – m. 18 febr. 1995, Iaşi) 

Timp de două decenii, între 1968 şi 1990, profe-

sor la disciplina Construcţii Metalice, la Facultatea de 

Construcţii a Institutului Politehnic Gh. Asachi din 

Iaşi. A publicat 3 manuale didactice (Construcţii Me-

talice, 1975; Construcţii Metalice Uşoare, 1984 şi Construcţii Meta-

lice Spaţiale, 1991), 3 cursuri şi îndrumare de Construcţii Metalice, 
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peste 50 de lucrări ştiinţifice. În perioada 1982-1984, a fost profesor 

la Universităţile din Batna şi Constantin, din Algeria. 

 

SILION, Tudor 20 de ani de la moarte 

inginer constructor (n. 30 iul. 1924, Cernăuţi –  
m. 20 febr. 2000, Iaşi) 

Ca profesor şi om de ştiinţă, el s-a dedicat învă-

ţământului superior de construcţii, timp de peste cinci 

decenii. A funcţionat la Catedra de căi ferate de la 

Facultatea de Construcţii a Institutului Politehnic Gh. Asachi, din 

1948 până în anul 2000. A editat 23 de cursuri universitare în limba 

română şi 4 cursuri în limba engleză. A publicat peste 140 de lucrări 

ştiinţifice. Prin întreaga sa activitate, a creat şi dezvoltat la Iaşi o 

şcoală recunoscută de geotehnică şi fundaţii. 

 

TOMA, Mihai 25 de ani de la moarte 

botanist (n. 30 apr. 1934, Buteni, judeţul Arad –  
m. 21 febr. 1995, Iaşi) 

Cercetător de prestigiu în domeniul Micologiei, 

figură de seamă a ştiinţei şi învăţământului academic 

ieşean. Şi-a desfăşurat întreaga activitate la disciplina 

de Botanică de la Institutul Agronomic Ion Ionescu de la Brad din 

Iaşi. A studiat flora de macromicete a României, în special a Moldo-

vei, şi a publicat 55 de lucrări ştiinţifice în acest domeniu. A fondat 

şi organizat Societatea Micologică din România (1988), pe care a 

condus-o ca preşedinte până la sfârşitul vieţii. 

 

MĂNUCĂ, Mihai 50 de ani de la moarte 

teolog şi publicist (n. 19 iul. 1909, Flămânzi, 
judeţul Botoşani – m. 22 febr. 1970, Iaşi) 

A slujit la Biserica Toma Cozma din Iaşi, în 

perioada 1940-1970. A început să publice articole de 

istorie literară, predici, studii de istorie bisericească, 

din 1935. A publicat şi versuri. Cea mai mare parte din opera sa de 
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istoric se întemeiază pe cercetarea şi publicarea documentelor de 

arhivă. Multe din volumele sale se referă la trecutul unor biserici 

româneşti. 

 

CONSTANTINESCU, Constantin 35 de ani de la moarte 

profesor, compozitor, dirijor şi muzicolog (n. 28 
oct. 1903, Truşeşti, judeţul Botoşani – m. 23 febr. 

1985, Iaşi) 

A desfăşurat o îndelungată şi bogată activitate în 

domeniul învăţământului şi creaţiei muzicale din ţara 

noastră. A funcţionat la Conservatorul G. Enescu, din 

1939-1950 şi la Liceul de Artă Octav Băncilă (1950-1960). A desfă-

şurat şi o bogată activitate cultural-artistică, ca dirijor şi animator al 

vieţii muzicale ieşene. A lăsat creaţii mai puţin cunoscute în dome-

niul muzicii de teatru, lucrări simfonice, vocal-simfonice şi corale. 

 

BĂBĂLEAN, Pavel 70 de ani de la moarte 

pomolog (n. 28 iun. 1910, Gălăneşti, judeţul Suceava 
– m. 24 febr. 1950, Iaşi) 

Unul dintre reprezentanţii generaţiei de profesori 

care a contribuit la punerea bazelor ştiinţei pomicole 

româneşti şi care a depus multă energie pentru afirmarea 

învăţământului agronomic din Moldova. A elaborat numeroase lu-

crări cu caracter ştiinţific. Este considerat printre primii care iniţiază 

studii de Biologie pomicolă. A desfăşurat şi o bogată activitate prac-

tică în domeniul organizării pepinierelor pomicole. Prin studiile sale 

a deschis calea studierii materialului pomicol autohton. 

 

ISPIR, Mircea 15 ani de la moarte 

pictor (n. 1 mart. 1939, Cernăuţi – m. 24 febr. 2005, 
Iaşi) 

A debutat ca pictor în 1968, la Expoziţia absol-

venţilor Academiei de Arte Plastice din Bucureşti. În 

decursul anilor a participat la peste 30 de expoziţii per-
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sonale şi colective din ţară şi de peste hotare. Membru titular al Uni-

unii Artiştilor Plastici din România, lucrările sale se află în colecţii 

particulare din America, Canada, Germania, Elveţia, Franţa, Basara-

bia şi, bine înţeles, la Iaşi, inclusiv la Muzeul de Artă. Din creaţia sa 

se detaşează portretele, dintre care menţionăm: Bunicul; Paznicul 

pădurii; Rapsodii; Copilărie; Copil sau poetica trandafirului; Fata 

cu ochii albaştri. A pictat cu sensibilitate flori şi naturi statice. Con-

comitent cu creaţia artistică, pictorul a desfăşurat şi activitate didac-

tică la Liceul de Artă O. Băncilă (1968-1995) şi la Facultatea de 

Teologie din Iaşi, Catedra de pictură (1992-2001). 

 

NICULESCU, Nicolae 35 de ani de la moarte 

chirurg și profesor (n. 16 nov. 1924, Iaşi – m. 26 
febr. 1985, Iaşi) 

Profesor al Institutului de Medicină şi Farmacie 

din Iaşi, şef al Clinicii de Chirurgie infantilă şi Ortope-

die a Spitalului de Pediatrie, a fost o personalitate a 

vieţii medicale şi culturale ieşene. A desfăşurat o asiduă 

activitate de îndrumare tehnică a serviciilor de chirurgie infantilă din 

Moldova şi s-a remarcat prin capacitatea organizatorică a Spitalului 

Caritatea, cât şi a Spitalului Clinic de copii din Iaşi, al cărui prim 

director a fost timp de 5 ani. Cele 200 de lucrări ştiinţifice se referă 

la probleme importante din patologia chirurgicală şi ortopedică a 

nou-născutului şi copilului. 

 

XENOPOL, Alexandru D.  100 de ani de la moarte 

istoric, filosof, sociolog şi economist (n. 23 mart. 
1847, Iaşi – m. 27 febr. 1920, Bucureşti) 

Personalitate proeminentă a culturii româneşti, cu 

preocupări în diverse domenii ale ştiinţei. Aşa şi-a 

înscris numele în galeria celor care au contribuit la 

ridicarea prestigiului culturii noastre. Pentru întreaga sa operă, a fost 

membru al Academiei Române, membru de onoare al Societăţii de 

arheologie din Bruxelles, membru titular al Academiei de ştiinţe 

morale şi politice din Paris, membru de onoare la Societatea Acade-
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mică Română din Cernăuţi etc. A fost profesor la Catedra de Istoria 

românilor a Universităţii din Iaşi şi rectorul acesteia între anii 1898-

1901. A. D. Xenopol a dat culturii noastre opere de mare valoare care 

au contribuit la afirmarea spiritualităţii româneşti pe plan european. 

Istoria românilor din Dacia Traiană, apărută în 13 volume, reprezintă 

prima mare sinteză a istoriei românilor de pe ambele versante ale 

Carpaţilor. 

 

TONITZA, Nicolae N.  80 de ani de la moarte 

pictor, grafician şi publicist (n. 13 apr. 1886,  
Bârlad, judeţul Vaslui – m. 27 febr. 1940, Bucureşti) 

Format la Academia de Arte Frumoase din Iaşi, 

sub îndrumarea pictorilor Gh. Popovici şi Emanoil 

Bardasare, Nicolae Tonitza a devenit, peste ani, profe-

sor şi rector al acestei prestigioase instituţii de învăţă-

mânt artistic. Ca pictor s-a dezvoltat sub influenţa lui Ştefan Luchian, 

dovedind un deosebit rafinament coloristic. Nicolae Tonitza s-a 

afirmat cu deosebită strălucire în diferite genuri ale creaţiei: portret, 

peisaj, compoziţii, tablouri cu flori şi de gen. Portretele de copii i-au 

adus o binemeritată celebritate. Grafica, pictura şi articolele de critică 

de artă sunt mărturii ale participării sale la viaţa României interbelice în 

care a trăit şi a creat. 

 

MIHĂESCU, Haralambie 35 de ani de la moarte 

lingvist şi filolog (n. 7 febr. 1907, Udeşti, județul 
Suceava – m. 28 febr. 1985, Iaşi) 

Membru corespondent al Academiei Române. 

Între anii 1935-1952, până la plecarea la Bucureşti, 

a fost profesor la Facultatea de Filologie a Universi-

tăţii din Iaşi, la Catedra de limbi clasice. A tradus, în 

colaborare cu scriitorul Eusebiu Camilar, volumul Teatru, de Aristo-

fan. A tradus din opera unor scriitori bizantini. Ca o încununare a 

operei sale didactice şi ştiinţifice de la Iaşi, a tipărit, în 1947, Istoria 

literaturii latine, lucrare de referinţă în filologia clasică românească. 

  



 113 

MARTIE 
 

 

CHIRIAC, Romeo 25 de ani de la moarte 

medic (n. 21 febr. 1947, Mihăileni, județul Botoşani 
– m. 3 mart. 1995, Bucureşti) 

Cadru didactic de seamă al învăţământului medi-

cal superior ieşean, el s-a stins din viaţă la numai 48 de 

ani, înainte de a-şi încheia cariera începută în mod 

promiţător. A funcţionat la Institutul de Medicină şi 

Farmacie din Iaşi, la disciplina Anatomie Umană. În acelaşi timp a 

fost medic principal de specialitate în Psihiatrie. A participat la ela-

borarea şi redactarea a 17 manuale destinate studenţilor. A publicat 

studii, note şi comunicări în domeniul Anatomiei. Post mortem, i s-a 

editat lucrarea Embriologie umană. Sinteze didactice (1996). 

 

CÂMPAN, Teodor I.  60 de ani de la moarte 

fizician (n. 9 mai 1899, Arbore, judeţul Suceava –  
m. 5 mart. 1960, Iaşi) 

Doctor în ştiinţe fizice, a fost profesor la Univer-

sitatea Al. I. Cuza şi Institutul Politehnic Gh. Asachi 

din Iaşi, decan al Facultăţii de Electrotehnică. De-a 

lungul a 36 de ani, a depus o vastă muncă didactică şi 

ştiinţifică, realizând peste 20 de lucrări originale de fizică. A elaborat 

primul curs românesc de transmiterea căldurii. 

 

BRÂNZEI, Petre P.  35 de ani de la moarte 

medic (n. 28 nov. 1916, Ţibăneşti, judeţul Iaşi –  
m. 9 mart. 1985, Iaşi) 

Personalitate de prestigiu în viaţa medicală naţiona-

lă, strălucit conducător al şcolii de psihiatrie ieşene, pro-

fesor la Institutul de Medicină şi Farmacie din Iaşi, di-

rector al Spitalului Clinic de Psihiatrie Socola, el a făcut cunoscută 

ştiinţa medicală românească pe multe meridiane ale lumii. Reprezen-
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tant al intelectualităţii ieşene, a fost, vreme de peste trei decenii, unul 

dintre glasurile cele mai autorizate ale Psihiatriei contemporane. În 

domeniul cercetării ştiinţifice, sunt cunoscute cele 220 de lucrări, 

studii, manuale de psihiatrie, publicate în ţară şi străinătate. 

 

IORDĂCHESCU, Valeriu 45 de ani de la moarte 

teolog şi profesor (n. 2 febr. 1885, Sodomeni-Paşcani, 
judeţul Iaşi – m. 11 mart. 1975, Bucureşti) 

Părintele Valeriu Iordăchescu a fost una din marile 

figuri ale clerului nostru ortodox. El a activat cu compe-

tenţă ca preot şi profesor de teologie, timp de aproape 

cinci decenii, înscriindu-se între valoroşii clerici pe care 

i-a dat Moldova în perioada interbelică. A fost profesor de Morală 

creştină la Facultatea de Teologie de pe lângă Universitatea ieşeană, 

în perioada 1927-1947. A publicat lucrări de teologie şi cursuri uni-

versitare, precum şi numeroase studii şi eseuri în presa vremii. 

 

CARAMAN, Zoe 50 de ani de la moarte 

medic (n. 1 aug. 1894, Galaţi – m. 11 mart. 1970, 
Iaşi) 

Dintre elevii şcolii de neurologie din Iaşi înfiinţa-

tă de acad. C.I. Parhon, Zoe Caraman a fost primul şef 

de clinică neurologică care a iniţiat şi a deschis per-

spectivele unui învăţământ de prestanţă în domeniul 

Neurologiei în oraşul nostru. A condus Clinica Neurologică timp de 

peste patru decenii. Cercetarea sa ştiinţifică a cuprins o serie de proble-

me interdisciplinare: clinică, biochimie, morfopatologie, totalizând peste 

120 de lucrări. Unul din domeniile fundamentale de cercetare a fost 

problema neuro-virozelor în Moldova, pe care l-a abordat în toată com-

plexitatea lui. 
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POPOVICI junior, Mihail 60 de ani de la moarte 

actor (n. 1865, Iaşi – m. 13 mart. 1960, Bucureşti) 

Pilon de bază al scenei ieşene, Mihail Popovici-

junior a dedicat teatrului românesc aproape 40 de ani 

din viaţa sa. În 1884 a fost angajat la Teatrul Naţional 

din Iaşi, pe care l-a slujit cu talent şi dăruire până în 

anul 1923. De-a lungul timpului, el a fost partenerul unor mari actori 

ca Matei Millo, Agatha Bârsescu, Aristizza Romanescu, Aglae Pru-

teanu, State Dragomir şi alţii. Actor complex, a abordat drama, me-

lodrama, vodevilul etc. A funcţionat şi ca profesor la Conservatorul 

din Iaşi, la Catedra de Declamaţiune, între cele două războaie mondi-

ale. 

 

NIŢU, Anton 25 de ani de la moarte 

arheolog (n. 27 nov. 1911, Roman, judeţul Neamţ – 
m. 13 mart. 1995, Iaşi) 

Arheolog la Catedra de Arheologie a Facultăţii de 

Litere şi Filosofie, la Catedra de Istorie Veche a Facul-

tăţii de Istorie şi Geografie, la Muzeul de Istorie a 

Moldovei şi la Institutul de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol din 

Iaşi, în perioada 1941-1975. A publicat aproape 50 de studii şi artico-

le, a căror problematică se întinde din neolitic şi până în perioada 

prefeudală. 

 

MARINO, Adrian 15 ani de la moarte 

istoric literar (n. 5 sept. 1921, Iaşi – m. 16 mart. 
2005, Bucureşti) 

Discipol al lui George Călinescu, a debutat în pu-

blicaţia acestuia Jurnalul literar (Iaşi, 1939), pe când 

era elev la Liceul Internat. S-a impus de la început prin 

vastul eseu de interpretare biografică Viaţa lui Alexandru Mace-

donski (1965), urmat de volumul Opera lui Alexandru Macedonski 

(1967). A publicat, în continuare, Introducere în critica literară 

(1968), Dicţionar de idei literare (1973), Critica ideilor literare 
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(1974), Modern. Modernism. Modalitate (1969), Carnete europene 

(1976), Hermeneutica lui Mircea Eliade (1980). S-a impus prin 

masiva lucrare Biografia ideii de literatură, în mai multe volume. 

Au reţinut atenţia şi lucrările: Evadări din lumea liberă (1993), Pen-

tru Europa. Integrarea culturală (1996), Comparatism şi teoria 

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

mânia, membru al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor Literari. Între 

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

tru că a activat în cadrul Tineretului Universitar Naţional Ţărănesc. 

 

IANCULESCU, Magda 25 de ani de la moarte 

artist liric (n. 30 mart. 1929, Iaşi – m. 16 mart. 
1995, Bucureşti) 

Personalitate de primă mărime a Operei Române 

din Bucureşti, soprana Magda Ianculescu a debutat în 

rolul Rosinei din Bărbierul din Sevilla de G. Rossini, 

rol ce va rămâne de atunci unul din succesele permanente ale carierei 

sale. O voce excepţională prin amploare, timbru, agilitate, o muzica-

litate fină, o tehnică de cânt stăpânită la perfecţiune, au propulsat-o 

pe firmamentul artei lirice româneşti. Repertoriul i-a fost mare şi 

divers – peste 35 de roluri principale – de la opereta vieneză la opera 

contemporană românească. A fost distinsă cu titlul de Artist Emerit. 

 

TĂZLĂUANU, Ioan 45 de ani de la moarte 

profesor şi naturalist (n. 17 ian. 1906, Botoşani – 
m. 18 mart. 1975, Iaşi) 

Se înscrie, la loc de cinste, în galeria slujitorilor 

învăţământului secundar ieşean, unde şi-a consacrat 

aproape patru decenii din viaţă şcolii şi ştiinţei româ-

neşti. A predat ştiinţele naturii la cele mai prestigioase şcoli: Liceul 

Internat şi Liceul Naţional, al cărui director a fost între anii 1945-

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

drul cărora a adus o contribuţie de seamă îndeosebi în domeniul Et-

nobotanic. 

 



 117 

NAUM, Teodor A.  40 de ani de la moarte 

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

Unul dintre cei mai iluştri reprezentanţi ai filo-

logiei clasice româneşti, cel care, timp de peste şapte 

decenii a desfăşurat o prodigioasă activitate didactică 

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

gruparea filologilor de la Muzeul Limbii Române, condusă de Sextil 

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

Îndreptarului şi vocabularului ortografic (1932), pentru uzul învă-

ţământului de toate gradele. A desfăşurat o bogată şi rodnică activita-

te de traducător din opera unor poeţi aparţinând marilor culturi euro-

pene. 

 

BARDASARE, Emanoil 85 de ani de la moarte 

pictor (n. 26 oct. 1850, Burdujeni, judeţul Suceava – 
m. 23 mart. 1935, Iaşi) 

A depus o susţinută activitate pentru ridicarea 

vieţii artistice şi culturale din Moldova. A fost profe-

sor de desen şi caligrafie la Liceul Naţional, Gimna-

ziul Alexandru cel Bun, Seminarul Veniamin Costache, Seminarul 

Pedagogic Universitar, director la Şcoala de Arte Frumoase, contri-

buind la organizarea şi dezvoltarea acestei instituţii de învăţământ 

artistic. Ca director al Pinacotecii din Iaşi, a îmbogăţit colecţia cu 

valoroase opere de artă. A înfiinţat în 1881 Societatea Cultura arte-

lor frumoase, care organiza expoziţii ale artiştilor în viaţă. Ca pictor, 

Emanoil Bardasare a creat portrete, autoportrete, peisaje şi pictură de 

gen. 

 

MATEI, Paul 25 de ani de la moarte 

profesor (n. 2 iul. 1935, Fălticeni, judeţul Suceava – 
m. 24 mart. 1995, Iaşi) 

A aparţinut elitei învăţământului universitar ie-

şean, profesor de excepţie şi cercetător în domeniul 
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Mecanicii fluidelor. Întreaga activitate didactică a desfăşurat-o la 

Facultatea de Mecanică şi la cea de Electrotehnică de la Universita-

tea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi, în perioada 1958-1995. A publicat 

cursurile: Mecanica fluidelor; Acţionări hidraulice şi pneumatice: 

Culegeri de probleme de dinamica fluidelor şi hidraulică. Activita-

tea ştiinţifică s-a concretizat în peste 200 de lucrări. 

 

SPĂTĂRELU, Vasile 15 ani de la moarte 

compozitor (n. 21 apr. 1938, Tâmna, judeţul Caraş-
Severin – m. 24 mart. 2005, Iaşi) 

Din anul 1963 şi până la sfârşitul vieţii sale, a fost 

profesor la catedra de Contrapunct şi forme muzicale la 

Conservatorul George Enescu din Iaşi, contribuind la 

dezvoltarea şi consolidarea învăţământului muzical din capitala Mol-

dovei. Concomitent cu munca la catedră, a desfăşurat o intensă şi 

îndelungată activitate componistică. Din creaţia sa, notăm: şase piese 

simfonice, cinci lucrări vocal-simfonice, piese pentru muzică de ca-

meră, nouă compoziţii de muzică instrumentală, lieduri, muzică vo-

cală, colinde, coruri mixte etc. Remarcându-se ca unul dintre cei mai 

prolifici compozitori ieşeni, a fost distins cu importante premii ale 

Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi ale Acade-

miei Române. 

 

BURADA, Gheorghe 150 de ani de la moarte 

dirijor şi compozitor (n. 2 aug. 1831, Iaşi –  
m. 25 mart. 1870, Iaşi) 

Gheorghe Burada a fost cel dintâi fiu de boier 

moldovean care, învingând prejudecăţile timpului a 

cutezat să se arate în faţa publicului, pe scena Teatru-

lui de la Copou, cu vioara în mână, cântând la 18 decembrie 1852 

Concertul de violină nr. 1 de Ch. de Beriot. Numele lui a rămas însă 

legat nu de cariera de instrumentist, ci de cea de dirijor de cor şi pro-

fesor de teorie-solfegii. Primele coruri din Moldova de la biserica Sf. 

Atanasie (1854), de la Trei Ierarhi (1860) şi de la Mitropolie (1864) 

s-au înfiinţat prin strădania acestui neobosit muzician. A fost dirijor 
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al orchestrei Teatrului cel Mare de la Copou şi profesor la Conserva-

torul de Muzică şi Declamaţiune din Iaşi, unde a funcţionat aproape 

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

(1852), un imn, Suvenir de Prisăcani (1860), piese de salon, potpu-

riuri naţionale, liturghii şi piese corale. 

 

VASILIU-TĂTĂRUȘI, Alexandru 75 de ani de la moarte 

folclorist (n. 15 ian. 1876, Tătăruşi, judeţul Iaşi –  
m. 25 mart. 1945, Drăghici, judeţul Argeş) 

Considerat cel mai talentat şi important culegător 

de folclor din cercul revistei Şezătoarea, Alexandru 

Vasiliu-Tătăruşi a desfăşurat o bogată activitate peda-

gogică şi folcloristică. Din primul an al absolvirii Şco-

lii normale V. Lupu din Iaşi, în 1895, şi până în 1929, când iese la 

pensie, a fost învăţător în satul natal. De la talentaţii creatori şi păs-

trători ai folclorului din satul Tătăruşi, a cules comori nepieritoare pe 

care le-a publicat în volumele: Cântece, urături şi bocete de-ale 

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

bucurat de aprecierea unor oameni de cultură, printre care cităm: Titu 

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

T. Kirileanu. 

 

CAPŞA, Scarlat 150 de ani de la moarte 

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

Membru, din 1865, al Societăţii literare Junimea 

din Iaşi, Scarlat Capşa s-a bucurat de prietenia lui Ia-

cob Negruzzi, Nicolae Gane, Vasile V. Pogor, Mihail 

D. Cornea şi alţii. A colaborat, cu preponderenţă, la revista Convor-

biri literare, organul de presă al Junimii. S-a manifestat în viaţa lite-

rară ieşeană ca poet şi dramaturg. Demnă de reţinut este fantezia 

dramatică într-un act intitulată Îndoială şi Realitate, proverb în genul 

celor scrise de Iacob Negruzzi. 
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APRILIE 
 

 

PONI, Petru 95 de ani de la moarte 

chimist şi mineralog (n. 4 ian. 1841, Secăreşti-
Cucuteni, judeţul Iaşi – m. 2 apr. 1925, Iaşi) 

Membru al Academiei Române. Profesor univer-

sitar la Iaşi. Părintele chimiei minerale din ţara noastră, 

deschizător de drumuri în cercetarea petrolului româ-

nesc, savant recunoscut şi în Europa pentru contribuţiile la studiul 

mineralelor din Carpaţii Orientali, apelor minerale, zăcămintelor de 

sare etc. A efectuat primele observaţii meteorologice din Moldova. 

Autorul primelor manuale de fizică şi chimie în limba română şi orga-

nizatorul primelor laboratoare de chimie, în scopul cercetării ştiinţifi-

ce. A colaborat la înfiinţarea Societăţii române de ştiinţe (1890). 

 

KONYA, Samuel Gh.  80 de ani de la moarte 

chimist şi farmacist (n. 27 ian. 1845, Braşov – m. 2 
apr. 1940, Bucureşti) 

Patronul farmaciei cu acelaşi nume din Iaşul de 

odinioară, Samuel Gh. Konya este considerat printre 

cei dintâi chimişti care a cercetat apele minerale de la 

Repedea, Breazu, Strunga, Bălţăteşti şi în special de la 

Slănic, despre care a publicat aproape 30 de studii ştiinţifice în care 

sunt vizibile cunoştinţele interdisciplinare: igienă, balneologie, hidro-

logie. O menţiune specială o merită activitatea sa ca membru, vice-

preşedinte şi preşedinte al Societăţii de Medici şi Naturalişti din 

Iaşi, la al cărei prestigiu a contribuit din plin. 

 

GĂINĂ, Silvestru 50 de ani de la moarte 

pedagog  (n. 21 iul. 1899, Cernăuţi – m. 5 apr. 1970, 
Iaşi) 

A fost un valoros reprezentant al pedagogiei ro-

mâneşti şi unul dintre dascălii de seamă ai Universităţii 
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Al. I. Cuza. Între anii 1928 şi 1940 a funcţionat la Facultatea de Lite-

re şi Filosofie a Universităţii din Cernăuţi. Apoi, se transferă la Uni-

versitatea din Iaşi, la Facultatea de Istorie şi Filosofie, la catedra de 

Pedagogie, unde a lucrat timp de peste trei decenii. Activitatea ştiin-

ţifică  s-a concretizat în peste 30 de studii, articole şi recenzii. În 

lucrările sale ştiinţifice a abordat probleme ale pedagogiei generale, 

ale didacticii, ale pedagogiei universale şi istoriei pedagogiei. 

 

OLCESCU, Paul 20 de ani de la moarte 

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

A funcţionat la Facultatea de Drept a Universită-

ţii ieşene, din 1958 până în 1990, la disciplinele de 

Drept internaţional public şi Drept financiar. Între anii 

1978-1981 a fost prodecan al Facultăţii de Drept. 

Dintre lucrările sale ştiinţifice se detaşează tratatul Drept financiar 

(1981, 1999). 

 

CHIFAN, Mircea 20 de ani de la moarte 

medic (n. 28 mart. 1926, Stănileşti, judeţul  
Vaslui – m. 7 apr. 2000, Iaşi) 

Prin activitatea sa de peste patru decenii, a 

contribuit la dezvoltarea învăţământului chirurgical 

ieşean şi la formarea a numeroase generaţii de me-

dici. A lucrat la Catedra de Anatomie descriptivă şi topografică a 

Facultăţii de Medicină şi la Clinica I Chirurgicală de la Spitalul Sf. 

Spiridon din Iaşi. A publicat peste 170 de lucrări ştiinţifice şi a avut 350 

de comunicări pe probleme de chirurgie digestivă, toracică, esofagiană, 

tiroidiană şi altele. 

 

POPA, Dumitru 25 de ani de la moarte 

artist liric (n. 1 mart. 1922, Brăila – m. 8 apr. 1995, 
Iaşi) 

A venit la Iaşi în 1956, anul constituirii Operei 

Române, la edificarea căreia a contribuit din plin. A 
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debutat ca solist în rolul Spoleta din opera Tosca de Giaccomo Puc-

cini. A interpretat, ulterior, toate rolurile principale de tenor liric, 

culminând cu Alfredo din Traviata de Giuseppe Verdi. Succesele 

repurtate l-au recomandat pentru turnee în mai multe ţări din Extre-

mul Orient. A evoluat pe scenele lirice din Egipt, Iran, Libia, Tuni-

sia, Kuweit, Algeria. 
 

 

BĂNCIULESCU, Gheorghe 85 de ani de la moarte 

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

În 1926 a fost ales pentru a executa primul zbor fă-

ră escală pe ruta Paris-Bucureşti. Din cauza condiţiilor 

atmosferice, avionul s-a prăbuşit în Munţii Tatra. Pilotul 

a scăpat cu viaţă, dar cu picioarele zdrobite. Biruind destinul, el şi-a 

făcut aripi din materialul cel mai de preţ: pasiunea şi voinţa. Cu pro-

teze la ambele picioare, a efectuat, între 1933-1935, mii de km de 

zbor pe rutele Bucureşti-Paris, Bucureşti-Varşovia, Bucureşti-

Damasc etc., record admirat de întreaga lume. 

 

PANCU-IAŞI, Octav 45 de ani de la moarte 

scriitor (n. 14 apr. 1929, Iaşi – m. 17 apr. 1975,  
Bucureşti) 

Este unul dintre puţinii creatori români care a ac-

tivat şi a scris numai pentru copii. Stabilit în Bucureşti 

în anul 1947, a funcţionat ca redactor la Radio, Cine-

matografie şi revista Cutezătorii. Prozator, poet şi dra-

maturg, opera lui însumează 30 de volume, dintre care cităm romane-

le Marea bătălie de la Iazul mic (1953) şi Cartea cu ochi albaştri 

(1959). Scrierile sale au creat o direcţie în literatura română contempora-

nă, caracterizată prin sclipitoare vervă şi fantezie, prin căldură şi dragoste 

pentru cei mici. 
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ORLOVSCHI, Nicolae 25 de ani de la moarte 

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

Închinându-şi întreaga viaţă formării multor gene-

raţii de ingineri constructori, dezvoltării conceptelor de 

calcul a structurilor de inginerie civilă şi introducerii în 

practica construcţiilor din ţara noastră a rezultatelor 

cercetării ştiinţifice proprii, el a rămas în istoria învăţământului teh-

nic de construcţii o figură remarcabilă. A fost profesor al Facultăţii 

de Construcţii a Institutului Politehnic Gh. Asachi din Iaşi timp de 

peste 35 de ani. A publicat 8 cursuri şi manuale universitare şi 140 de 

studii şi comunicări de specialitate. 

 

CIOPRAGA, Aurel 20 de ani de la moarte 

jurist (n. 21 oct. 1933, Paşcani, judeţul Iaşi –  
m. 21 apr. 2000, Iaşi) 

A fost unul dintre cei mai reputaţi criminalişti ai 

ţării. A funcţionat la catedra de Drept Penal de la Fa-

cultatea de Drept a Universităţii Al. I. Cuza. A publi-

cat cursul de Tactică criminalistică, Cursul de crimi-

nalistică şi volumul Evaluarea probei testimoniale în procesul pe-

nal. De asemenea, a publicat peste 40 de studii, recenzii şi articole în 

reviste de specialitate. 

 

CRISTESCU, Maria 20 de ani de la moarte 

biolog (n. 6 mart. 1929, Slobozia, judeţul Ialomiţa – 
m. 22 apr. 2000, Iaşi) 

A contribuit la ridicarea prestigiului şcolii ieşene 

de Antropologie şi Anatomie comparată. Între 1958 şi 

1990, a fost cercetător ştiinţific la Colectivul de Antro-

pologie al Filialei Iaşi a Academiei Române. Activitatea ştiinţifică s-

a concretizat în peste 130 de lucrări, în următoarele domenii: Antro-

pologia populaţiilor contemporane, Ecologia umană, Paleoantropo-

logie şi anatomie comparată. 
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NIŢULESCU, Iuliu 45 de ani de la moarte 

medic şi fiziopotolog (n. 6 aug. 1895, Piatra Neamţ – 
m. 23 apr. 1975, Iaşi) 

Membru titular al Academiei Române şi membru 

de onoare al Academiei de Ştiinţe Medicale din Româ-

nia. Ilustru reprezentant al culturii ieşene şi al şcolii 

medicale din Iaşi, a onorat Facultatea de Medicină din 

Iaşul nostru timp de peste patru decenii, ca profesor la Catedra de 

Patologie generală şi Medicină experimentală. Din 1950 până în 

1963 a fost directorul Institutului de Cercetări Medicale din cadrul 

Filialei Iaşi a Academiei de Medicină. Ampla sa activitate de cerce-

tare s-a concretizat în peste 250 lucrări ştiinţifice şi peste 200 artico-

le, referate şi comunicări pe probleme diverse. A iniţiat şi a întreprins 

ample cercetări în importante domenii ale medicinii, de fiziopatolo-

gie şi mai ales de fiziopatologie a metabolismului şi nutriţiei. 

 

ATANASIU, Mihaela 25 de ani de la moarte 

coregraf (n. 12 iul. 1944, Bucureşti – m. 25 apr. 
1995, Bari-Italia) 

În 1963, a fost angajată balerină şi asistent de 

balet la Opera Română din Iaşi, unde lucrează timp 

de un deceniu. În 1968 obţine atestatul de maestru 

coregraf şi devine coregraful Compartimentului de balet de la Opera 

ieşeană. De-a lungul anilor, a realizat multe spectacole coregrafice şi 

câteva divertismente de balet din operete. Din 1973 se transferă în 

calitate de coregraf la Teatrul de Operă din Bucureşti, unde activează 

până în anul 1989. Apoi pleacă la Ginosa, în Italia, ca profesor de 

dans, unde se stinge din viaţă, în anul 1995. 
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MAI 
 

 

RĂŞCANU, Vasile 40 de ani de la moarte 

medic şi fiziolog (n. 20 iul. 1885, Bârlad, judeţul 
Vaslui – m. 4 mai 1980, Bucureşti) 

Membru al Academiei Române, profesor, cerce-

tător, organizator şi militant pe tărâm social, Vasile 

Răşcanu s-a impus ca una din figurile de seamă ale 

Iaşului din ultimele decenii ale secolului XX. Profe-

sor de Fiziologie la Facultatea de Medicină din Iaşi (1911-1962), a 

iniţiat şi condus cercetări mai ales în domeniul electrofiziologiei. S-a 

preocupat sistematic de fiziologia muncii şi a oboselii. A desfăşurat o 

intensă activitate de organizare a vieţii ştiinţifice medicale în Moldo-

va. A fost membru al Societăţilor internaţionale de fiziologie şi al 

Societăţii de biologie din Paris. 

 

PRISACARIU, Ion 20 de ani de la moarte 

artist liric (n. 23 dec. 1927, Iţcani, județul Suceava –  
m. 6 mai 2000, Iaşi) 

Cântăreţ de operă (bas cantabil), lied şi oratoriu, 

prezenţă activă şi valoroasă a scenei lirice ieşene, pe care 

a slujit-o cu devotament timp de aproape trei decenii. A 

fost solist al Operei Române din Iaşi, încă de la înfiinţarea acestei 

prestigioase instituţii artistice (1956) până în 1984. Vocea de bas 

înalt, i-a permis abordarea unui repertoriu divers, interpretând zeci de 

personaje din opere şi operete. Prin căldura şi timbrul său original a 

câştigat spectatorii ieşeni şi nu numai. A participat la realizarea filmului 

Aproape de soare, după un scenariu de Paul Anghel, în anul 1961. 
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JITARIU, Matilda 30 de ani de la moarte 

biolog (n. 11 apr. 1909, Piatra Neamţ – m. 9 mai 
1990, Iaşi) 

Prin activitatea sa didactică şi ştiinţifică, prin 

rezultatele sale apreciate pe plan naţional şi interna-

ţional şi prin rolul deosebit avut în formarea multor 

specialişti în domeniul Fiziologice animale, ea s-a 

înscris ca una din personalităţile Universităţii Al. I. 

Cuza din Iaşi. Şi-a desfăşurat întreaga activitate didactică în cadrul 

Laboratorului de Fiziologie animală al Universităţii ieşene, între anii 

1940-1967. A desfăşurat şi o susţinută muncă de cercetare ştiinţifică, 

materializată în numeroase lucrări publicate în ţară şi străinătate. 

 

BĂRBULESCU, Dumitru 25 de ani de la moarte 

inginer electrotehnic (n. 20 dec. 1919, Iaşi –  
m. 11 mai 1995, Iaşi) 

Aparţinând elitei învăţământului universitar ie-

şean, el a fost un dascăl de excepţie, care şi-a dedicat 

mai bine de patru decenii, în egală măsură, activităţii 

didactice şi cercetării ştiinţifice. A lucrat la Facultatea 

de Electrotehnică a Institutului Politehnic Gh. Asachi. În sprijinul 

studenţilor, a elaborat un manual de Măsurări electrice şi electroni-

ce. A fost prodecan şi decan al Facultăţii de Electrotehnică. A publi-

cat peste 90 de lucrări ştiinţifice, orientate cu prioritate în direcţia 

realizării unor noi metode de măsurare electrică, şi a înregistrat 6 

brevete de invenţie. 

 

ŢURCANU, Louis 30 de ani de la moarte 

medic (n. 8 dec. 1919, Iaşi – m. 12 mai 1990,  
Timişoara) 

Născut şi format ca medic şi cadru didactic la 

şcoala ieşeană, el a devenit, peste ani, o personalitate 

proeminentă a medicinii româneşti şi creator de şcoală 

Pediatrică la Timişoara. A lucrat la Catedra de Pediatrie 
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a Institutului de Medicină din oraşul de pe Bega şi la Clinica Pedia-

trie I. Prin întreaga sa activitate ca profesor şi clinician, a contribuit 

la formarea şi dezvoltarea şcolii timişorene de pediatrie. Cercetările 

sale s-au materializat în peste 150 de lucrări ştiinţifice. 

 

BARAN, Neculai 15 ani de la moarte 

filolog (n. 2 aug. 1909, Tomeşti, judeţul Iaşi –  
m. 14 mai 2005, Iaşi) 

Şi-a început activitatea didactică în învăţământul 

preuniversitar la Liceul Naţional şi Liceul Internat din 

Iaşi, după care a profesat la Tighina, Chişinău, Ismail 

etc. Ulterior a trecut la Facultatea de Litere, Catedra de 

Latină a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi, unde a parcurs toate grade-

le didactice, până la cea de profesor. În 1971 a obţinut titlul de doctor 

în filologie clasică. Autor a numeroase articole, studii şi traduceri, 

publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. A fost mem-

bru al unor Societăţi de studii clasice din România, Franţa, Brazilia, 

Italia şi Germania. Dintre volumele publicate, cităm: Maxime şi 

cugetări latine în opera lui Mihai Eminescu (1997), Jurământul lui 

Hippocrate (1998). A fost coautor la volumul Contribuţii arheologi-

ce la istoria Tomeştilor în epoca feudală. A publicat ample studii 

despre Lucreţiu, Ovidiu, Cicero, Petrarca, Horaţiu şi alţii. 

 

JEREA, Hilda 40 de ani de la moarte 

compozitoare şi pianistă (n. 17 mart. 1916, Iaşi – 
m. 14 mai 1980, Bucureşti) 

Cadru didactic la Conservatorul din Bucureşti, 

ea s-a dăruit ca interpretă pianistă, şi a fost o compo-

zitoare de talent. În 1966 a înfiinţat formaţia de muzi-

că de cameră Musica Nova, pe care a condus-o de-a 

lungul anilor. Artista a reuşit să tălmăcească, în calitate de dotată 

pianistă, cu multă sensibilitate, un număr apreciabil de piese de mu-

zică de cameră românească şi universală. S-a ilustrat ca o compozi-

toare de inspirată muzicalitate, abordând aproape toate genurile. 
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MIHĂILESCU, Traian 45 de ani de la moarte 

dirijor şi compozitor (n. 17 nov. 1916, Brăila –  
m. 19 mai 1975, Iaşi) 

Membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologi-

lor din România. Timp de peste trei decenii a slujit cu 

pasiune viaţa muzicală românească, atât pe tărâm dirijo-

ral, cât şi componistic, din care aproape 15 ani la Iaşi. 

Din 1962 până la sfârşitul prematur al vieţii sale a fost dirijor la Ope-

ra Română, iar între anii 1964-1969, a lucrat ca profesor de vioară la 

Şcoala de Muzică şi Arte plastice Octav Băncilă, iar între 1970-1975 

ca profesor la Catedra de Orchestraţie din cadrul Conservatorului G. 

Enescu. A creat muzică simfonică, coral-instrumentală, de cameră şi 

muzică de operă. 

 

PUŞCARIU-DENSUŞIANU, Elena 55 de ani de la moarte 

medic (n. 3 mart. 1875, Făgăraş, judeţul Braşov –  
m. 20 mai 1965, Bucureşti) 

Prima româncă deţinătoare a titlului de profesor 

universitar din ţara noastră (1910). Numită medic pri-

mar al serviciului de Oftalmologie de la Spitalul Sf. 

Spiridon din Iaşi, în 1916, apoi profesor titular la Clinica Oftalmolo-

gică a Facultăţii de Medicină, din 1920, ea şi-a desfăşurat activitatea 

didactică şi ştiinţifică mai bine de două decenii, până în 1940. Este 

considerată întemeietoarea şcolii de oftalmologie din Iaşi şi organiza-

toarea primei clinici de specialitate. În opera sa a investigat aproape 

toate implicaţiile oftalmologice ale patologiei generale. 

 

GEORGESCU, Constantin 60 de ani de la moarte 

compozitor (n. 21 mai 1895, Bucureşti – m. 24 mai 
1960, Iaşi) 

A fost profesor la Conservatorul de muzică din 

Iaşi, între anii 1924-1948, la Catedra de armonie, con-

trapunct, fugă şi compoziţie. Creaţia sa cuprinde muzi-

că simfonică, de cameră, corală şi lieduri pe versuri de 



 129 

Mihai Codreanu. A contribuit la înfiinţarea Societăţii Filarmonica 

Moldova din Iaşi. 

 

AILINCĂI, Gheorghe 25 de ani de la moarte 

inginer electromecanic (n. 21 apr. 1921, Petia-
Buneşti, judeţul Suceava – m. 24 mai 1995, Iaşi) 

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

superioare şi ştiinţei româneşti. A funcţionat la Institu-

tul Politehnic Gh. Asachi din Iaşi, unde a parcurs trep-

tele ierarhiei didactice, de la asistent (1946), până la conferenţiar 

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

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

contribuţii de seamă în domeniile: tratamente termochimice, corozi-

unea metalelor, tratamentele aliajelor de aluminiu, tratamente necon-

venţionale etc. A elaborat, în colaborare, cursuri şi îndrumare de 

laborator. 

 

MEZZETTI, Enrico 90 de ani de la moarte 

muzician (n. 17 nov. 1870, Iaşi – m. 25 mai 1930, 
Iaşi) 

Compozitor şi dirijor, el se numără printre marii 

animatori ai vieţii muzicale ieşene de la începutul 

secolului XX. A fost profesor şi director al Conserva-

torului de Muzică din Iaşi, între anii 1894-1930. A 

înfiinţat în Capitala Moldovei o orchestră simfonică şi Ansamblul 

coral Muzica pe care le-a şi dirijat. A creat romanţe, serenade, lie-

duri, coruri, cantate, piese instrumentale şi muzică de scenă apreciate 

în epocă. 

 

ANDRONIC, Alexandru 25 de ani de la moarte 

istoric şi cercetător (n. 2 iun. 1915, Jora de Jos, 
judeţul Orhei – m. 25 mai 1995, Iaşi) 

Istoric, cercetător în domeniul Istoriei medievale 

şi moderne a României. A funcţionat la Catedra de 
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Istoria românilor din cadrul Facultăţii de Litere şi Filosofie din Iaşi, 

între 1943 şi 1951, apoi la Institutul de Istorie şi Arheologie A. D. 

Xenopol, până în 1970. Timp de 5 ani (1970-1975) a fost cadru di-

dactic la Facultatea de Istorie-Geografie de la Institutul Pedagogic de 

3 ani din Bacău. A publicat peste 100 de studii, rapoarte de săpături 

arheologice, note şi recenzii, care au îmbrăţişat un spectru larg de 

probleme, extinse din antichitate până în epoca contemporană. 

 

NUBERT, Ioan Gr.  45 de ani de la moarte 

medic (n. 18 nov. 1886, Paşcani, judeţul Iaşi –  
m. 28 mai 1975, Timişoara) 

Exponent al generaţiei care a impulsionat dezvol-

tarea culturală şi ştiinţifică a Iaşului din prima jumăta-

te a secolului XX, Ioan Nubert a slujit învăţământul 

medical superior timp de trei decenii, înscriindu-se 

printre profesorii de prestigiu ai Facultăţii de Medicină din Capitala 

Moldovei. Activitatea didactică şi-a desfăşurat-o numai la Catedra de 

Anatomie Topografică, unde a parcurs toate treptele învăţământului 

superior. A lucrat şi ca extern, intern, medic secundar şi şef de lucrări 

la Clinica oftalmologică de la Spitalul Sf. Spiridon din Iaşi. A desfă-

şurat şi o bogată activitate ştiinţifică, concretizată în numeroase stu-

dii şi comunicări. 

 

LAZĂR, Alexandru 30 de ani de la moarte 

inginer agronom (n. 4 febr. 1927, Fărcăşeni–
Strunga, județul Iaşi – m. 28 mai 1990, Iaşi) 

Membru al Academiei de Ştiinţe Agricole din 

România. A funcţionat în învăţământul agronomic 

ieşean din 1951 până în 1990. A fost prodecan al Fa-

cultăţii de Agronomie, decan la Facultăţii de Horticul-

tură şi rector al Institutului Agronomic Ion Ionescu de la Brad. Acti-

vitatea sa ştiinţifică s-a înscris în următoarele direcţii: micologie, 

fitopatologie, virologie, ecologie, elaborând peste 120 de lucrări. 
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VELISAR-TEODOREANU, Ştefana 25 de ani de la moarte 

scriitoare (n. 17 oct. 1897, Saint Moritz, Elveţia –  
m. 30 mai 1995, Bucureşti) 

Povestitoare de superioară înzestrare, ea aparţine 

familial şi spiritual grupului Ionel Teodoreanu, a cărui 

soţie a fost, din 1920. A rămas ultima dintr-o lume 

strălucită a unei epoci trecute, reprezentând un caz fericit în care 

durata vieţii a coincis cu longevitatea unui spirit elegant şi lucid. În 

tot ceea ce a scris, a fost o poetă a copilăriei şi adolescenţei, a vacan-

ţelor, petrecute în ambianţa idilică a conacelor de la ţară de la înce-

putul veacului trecut. Volumul de memorialistică Ursitul. Evocări, 

amintiri (1970), evocă o parte din cei pe care i-a cunoscut şi iubit. 

 

SOCOR, Matei 40 de ani de la moarte 

compozitor (n. 15 sept. 1908, Iaşi – m. 30 mai 1980, 
Bucureşti) 

Membru corespondent al Academiei Române, dis-

tins cu titlul de Maestru Emerit al Artei. Valoros 

creator şi muzician de o mare sensibilitate, el s-a în-

scris ca o personalitate a muzicii româneşti, deţinând un important 

rol în viaţa artistică a ţării în perioada postbelică. S-a manifestat ca 

dirijor în diferite concerte simfonice, în ţară şi străinătate, în care a 

abordat lucrări din repertoriul românesc şi universal. S-a făcut cu-

noscut prin creaţia muzicală, în care se remarcă măiestria polifoniei 

şi subtilitatea armoniei. A realizat creaţii memorabile în mai toate 

genurile muzicale. 

 

  



 132 

IUNIE 
 

 

BĂRBULESCU, Ilie 75 de ani de la moarte 

lingvist şi filolog (n. 3 dec. 1873, Bucureşti –  
m. 5 iun. 1945, Iaşi) 

Membru al Academiei Române. Personalitate 

marcantă a lingvisticii româneşti, întemeietor al şco-

lii slavistice ieşene, autor a numeroase lucrări ştiinţi-

fice, director al revistei Arhiva (1921-1940), titular al primei Catedre 

de Slavistică de la Universitatea din Iaşi (între 1905-1938) şi, în 

această calitate, îndrumător a numeroase generaţii de filologi, Ilie 

Bărbulescu a lăsat o bogată moştenire ştiinţifică şi culturală. Între 

principalele lucrări care i-au fixat profilul de slavist, cităm: Cercetări 

istorico-filologice (1900), Studii privitoare la limba şi istoria româ-

nilor (1902), Problemele capitale ale slavisticii la români (1906), 

Individualitatea limbii române şi elementele slave vechi (1929). 

Acestor lucrări li se adaugă o serie de cursuri universitare. De ase-

menea, a publicat studii, articole, recenzii şi note din domeniul isto-

riei şi filologiei. 

 

NĂSTASE, Gheorghe 45 de ani de la moarte 

medic (n. 14 iul. 1887, Mărăşti, județul Bacău –  
m. 5 iun. 1975, Iaşi) 

A avut un rol deosebit în dezvoltarea dermatolo-

giei româneşti. Creator de şcoală, a fost promotorul 

cercetării de istorie medicală din Moldova. Profesor 

desăvârşit, a predat cursuri de înaltă ţinută ştiinţifică. 

A editat manuale de dermatologie. Activitatea de cercetare a fost 

concretizată în peste 300 de lucrări publicate în reviste din ţară şi 

străinătate. Numele lui s-a impus şi prin identificarea pentru prima 

dată a unor boli ca Dermatoza gangrenoasă acută produsă de ra-

zele solare şi Granulomul gangrenos candido-micozic. A făcut 

studii aprofundate în ulcerul de gambă, penifigus, factorul de difuzi-

une în colagenoze, bolile profesionale etc. Pentru merite deosebite în 
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activitatea didactică şi ştiinţifică, a primit titlurile de Profesor eme-

rit şi Medic emerit. 

 

HEROVANU, Mircea 60 de ani de la moarte 

meteorolog (16 dec. 1904, Iaşi – 5 iun. 1960,  
Bucureşti) 

A desfăşurat o susţinută activitate ştiinţifică în ca-

drul Institutului Meteorologic din Bucureşti. În paralel a 

organizat şi condus Centrul actinometric Băneasa 

(1931-1939), Observatorul bioclimatologic Mangalia 

(1938-1939) şi Observatorul de fizica atmosferei Afumaţi (1940-

1950) – unic pe atunci în sud-estul Europei. Activitatea sa de cerceta-

re a fost dirijată în trei direcţii: difuzia radiaţiei solare în aerosolul 

atmosferic şi capacitatea aerului; electricitatea atmosferică; biomete-

orologia. 

 

CLIMESCU, Alexandru 30 de ani de la moarte 

matematician (n. 11 mai, 1910, Bacău – m. 7 iun. 
1990, Iaşi) 

Prestigios profesor şi om de cultură enciclopedică, 

el a servit învăţământul superior ieşean timp de 29 de 

ani. A funcţionat la Catedra de Matematică a Institutu-

lui Politehnic Gh. Asachi şi la Facultatea de Matemati-

că de la Universitatea ieşeană. A fost distins cu titlul de Om de Şti-

inţă Emerit. Activitatea ştiinţifică s-a concretizat prin publicarea a 

71 de lucrări, din care la 63 a fost autor unic, în domeniile: Teoria 

funcţiilor de o variabilă complexă, Algebră, Ecuaţii funcţionale, 

Analiză matematică clasică, Programare matematică. 

 

ANDREESCU-SKELETTY, Mihai 55 de ani de la moarte 

compozitor (n. 19 iul. 1882, Iaşi – m. 8 iun. 1965, 
Cluj-Napoca) 

Ca profesor la Conservatoarele din Bucureşti şi 

Cluj, a contribuit la ridicarea învăţământului muzical, a 
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nivelului predării muzicii în şcoli prin elaborarea de cursuri de armo-

nie, de contrapunct, de forme muzicale şi de orchestraţie. A fost rec-

tor al Conservatorului din Cluj (1945-1948) şi dirijor al Filarmonicii 

Gh. Dima. A lăsat peste 80 de compoziţii, variate ca gen şi dimensi-

une. Şase opere, din care se detaşează Regina Dunăreană (1935). 

Influenţe ale vieţii ieşene apar în liedurile scrise pe versurile lui M. 

Eminescu: La steaua care-a răsărit, Mama, La mijloc de codru des, 

Lacul, Şi dacă ramuri… 
 

BLEHAN, Alexandru 25 de ani de la moarte 

actor (n. 12 dec. 1916, Iaşi – m. 16 iun. 1995, Iaşi) 

Iaşul a avut actori care şi-au legat întreaga viaţă şi 

carieră de Teatrul Naţional V. Alecsandri. Alexandru 

Blehan a fost un asemenea statornic, întruchipând peste 

100 de roluri. Actor de talent, cu înclinaţii speciale pen-

tru comedie, a excelat în roluri de plan secund pe care, însă, 

interpretându-le cu umor şi o fermecătoare jovialitate, le-a impus, 

întotdeauna, atenţiei publicului. Nu mai puţin valoroase au fost inter-

pretările pe care le-a realizat în spectacolele pentru copii. A interpre-

tat rolul Gh. Lungu în filmul Zile de vară, după un scenariu de Fă-

nuş Neagu. 

 

STAHI, Constantin D.  100 de ani de la moarte 

pictor şi gravor (n. 14 nov. 1844, Dobreni, judeţul 
Neamţ – m. 18 iun. 1920, Iaşi) 

A fost unul dintre promotorii de seamă ai vieţii 

artistice din Moldova. S-a impus ca unul din pedagogii 

prestigioşi ai învăţământului artistic, ca profesor şi 

director al Şcolii de Arte Frumoase din Iaşi şi director al Pinacotecii 

ieşene. Ca pictor, C. D. Stahi a abordat cu predilecţie portretul şi 

natura statică, reuşind să surprindă sensurile adânci ale realităţii pe 

care o reflectă în lucrările sale. Printre numeroasele portrete se dis-

ting în mod deosebit cele care înfăţişează figuri de ţărani români, 

precum şi cele care reprezintă personalităţi importante ale vieţii 

noastre culturale din secolul trecut. 
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JACOTĂ, Mihai  75 de ani de la moarte 

profesor şi publicist (n. 21 nov. 1881, Viişoara, 
judeţul Vaslui – m. 21 iun. 1945, Ploieşti) 

A fost profesor de greacă la Liceul Internat C. 

Negruzzi din Iaşi (1907-1941). A făcut parte din gru-

pul de intelectuali ieşeni ataşaţi Vieţii româneşti, fiind 

unul din membrii fondatori ai prestigioasei reviste. 

Făcând parte din redacţia Vieţii româneşti, a colaborat la rubrica 

Miscellaneea, dovedind în polemici un spirit de observaţie rar şi o 

ironie caustică. A publicat, de asemenea, note, recenzii şi articole de 

filologie clasică. A tradus din operele lui Platon, Plutarh şi Tucidide. 

 

CHELĂRESCU, Alexandru 55 de ani de la moarte 

inginer constructor (n. 5 mai, 1902, Dorohoi, 
județul Botoşani – m. 24 iun. 1965, Iaşi) 

A fost profesor titular la Catedra de Materiale de 

Construcţii din Iaşi, unde a funcţionat timp de peste 

două decenii. A îndeplinit funcţiile de prodecan şi 

decan al Facultăţii de Construcţii din Iaşi. Doctor în 

ştiinţe (1936), cu o teză de mineralogie şi petrografie aplicată, activi-

tatea sa este strâns legată de valorificarea materialelor de construcţii 

locale. A pus bazele primului laborator de specialitate de la Faculta-

tea de Construcţii din Iaşi, a condus lucrările de reconstrucţie a Uni-

versităţii Al. I. Cuza şi a altor clădiri importante din Iaşi. 
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IULIE 
 

 

BOTEZ-PENEL, Constantin 85 de ani de la moarte 

actor şi profesor (n. 14 mai 1872, Iaşi – m. 4 iul. 
1935, Iaşi) 

Cunoscut în epocă sub numele de C.B. Penel, da-

torită activităţii sale de pictor şi profesor de desen la 

Liceul Internat din Iaşi. A făcut parte din trupa drama-

tică condusă de Gr. Manolescu în turneul de la Viena 

din 1891, primul turneu românesc peste hotare. Societar al Teatrului 

Naţional din Iaşi din 1894. A cizelat personaje memorabile din dra-

maturgia românească şi străină. 

 

MYLLER, Alexandru 55 de ani de la moarte 

matematician (n. 3 dec. 1879, Bucureşti – m. 4 iul. 
1965, Iaşi) 

Membru al Academiei Române, distins cu titlul 

de Om de Ştiinţe Emerit. Profesor la Universitatea 

Al. I. Cuza, între 1910-1965, el este considerat ctitor 

al învăţământului matematic din Iaşi. A fost un remarcabil om de 

ştiinţă. Domeniul său de predilecţie a fost geometria diferenţială. 

Este creatorul unor reţele în geometrie, care îi poartă numele. Opera 

fundamentală a lui Alexandru Myller constă în înfiinţarea bibliotecii 

Seminarului matematic Alexandru Myller din Iaşi, în crearea unui 

curent de cercetări matematice originale şi în formarea unui corp 

didactic de mare valoare. 

 

CAPATU, Chimon 25 de ani de la moarte 

inginer constructor (n. 9 ian. 1927, Slobozia-
Ciorăşti, județul Vrancea – m. 6 iul. 1995, Iaşi) 

Reprezentant al şcolii de poduri şi şosele din ţara 

noastră, el a servit învăţământul şi ştiinţa ieşeană timp 

de 45 de ani. A funcţionat la Institutul Politehnic Gh. 



 137 

Asachi, la Facultatea de Construcţii, la Catedrele de Beton armat şi 

Geotehnică, Fundaţii, Căi de comunicaţii. A realizat 140 de lucrări 

ştiinţifice, patru cursuri universitare şi 8 brevete de invenţii şi inovaţii. 

 

GALINESCU, Gavriil 60 de ani de la moarte 

muzician şi folclorist (n. 15 dec. 1883, Hangu, 
judeţul Neamţ – m. 10 iul. 1960, Durău, judeţul 

Neamţ) 

A lucrat ca profesor la Liceul Naţional din Iaşi şi 

la Conservatoarele de Muzică din Cernăuţi şi Iaşi. Cer-

cetarea folclorică a constituit un domeniu în care s-a 

afirmat cu pregnanţă. Culegerile sale cuprind peste 1000 de piese din 

cele mai diverse genuri, reprezentative pentru Moldova, în special 

pentru Valea Bistriţei. Dintre lucrările de muzicologie, cităm: Muzica 

în Moldova (1935), Cântecele munţilor noştri (1936) ş.a. În domeniul 

componistic Gavriil Galinescu a creat peste 500 lucrări corale. Poemul 

simfonic Ielele (1916) a primit Premiul George Enescu. 

 

BĂILEANU, Gheorghe 45 de ani de la moarte 

publicist şi istoric (n. 18 apr. 1901, Iaşi – m. 10 iul. 
1975, Iaşi) 

A publicat numeroase studii şi articole despre 

trecutul Iaşilor şi al instituţiilor din acest prestigios 

centru cultural şi ştiinţific: Originea Iaşului; Istoricul 

Spitalului orăşenesc clinic de adulţi din Iaşi; Istoricul Facultăţii de 

Medicină din Iaşi; Curtea Domnească din Iaşi etc. A scris şi bele-

tristică: Răzmeriţa bairamului domnesc (nuvele istorice) şi Volnicii 

norodului (roman). 

 

CERCHEZ-CRISTODULO, Mihail 135 de ani de la moarte 

general, erou al Războiului de Independenţă (n. 8 
iul. 1839, Bârlad – m. 12 iul. 1885, Iaşi) 

Unul dintre numele cel mai des evocate în legătu-

ră cu războiul din 1877, un pilduitor exemplu de slujire 
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devotată a patriei. El este Eroul de la Plevna, căruia i   s-a predat 

Osman Paşa, la 28 noiembrie 1877. Trupele de sub conducerea lui s-

au distins şi în luptele care au dus la cucerirea Smârdanului (17 ianu-

arie 1878). Meritele sale militare au fost răsplătite cu 14 decoraţii. La 

Poradim, în Bulgaria, în parcul Muzeului ostaşului român se află un 

bust al său. Personalitate a vieţii culturale ieşene, Mihail Cerchez-

Cristodulo devine, în 1865, membru al Junimii şi colaborator perse-

verent al revistei Convorbiri literare. 

 

GHYKA, Matila C.  55 de ani de la moarte 

matematician şi estetician (n. 13 sept. 1881, Iaşi 
– m. 15 iul. 1965, Londra-Anglia) 

Filosof şi om de ştiinţă român de limbă france-

ză, cu o contribuţie substanţială în domenii variate 

ale ştiinţelor social-umaniste. În planul esteticii, do-

meniul principal al preocupărilor sale, este un pre-

cursor al esteticii informaţionale şi programate, care a demonstrat 

legătura dintre artă şi matematică. Se numără între cei dintâi cercetă-

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

publicat epică şi memorialistică. 

 

NEGRUZZI, Leon C.  130 de ani de la moarte 

scriitor (n. 5 iun. 1840, Iaşi – m. 16 iul. 1890,  
Trifeşti, judeţul Iaşi) 

Fiu al lui Costache Negruzzi şi frate cu Iacob Ne-

gruzzi, Leon C. Negruzzi a ocupat la Iaşi funcţiile de 

judecător, procuror general, prefect al judeţului şi pri-

mar. În tradiţia familiei şi în spiritul junimist al vremii a scris nuvele 

şi le-a publicat în Convorbiri literare. 
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VOLCINSCHI, Adrian 25 de ani de la moarte 

biolog (n. 31 mart. 1927, Cuciuru Mare–Cernăuţi – 
m. 16 iul. 1995, Iaşi) 

Profesor şi cercetător, prin întreaga sa activitate a 

contribuit la ridicarea prestigiului şcolii româneşti de 

Micologie. A funcţionat la Facultatea de Ştiinţe Natu-

rale din cadrul Universităţii Al. I. Cuza, din 1950 până în 1992. Timp 

de 22 de ani (1963-1985), a fost secretar ştiinţific al Filialei Iaşi a 

Societăţii de Ştiinţe Biologice din România. A studiat micromicetele 

parazite şi saprofite şi parţial lichenii, publicând circa 50 de studii şi 

articole. 

 

BRATU, Traian 80 de ani de la moarte 

filolog (n. 25 oct. 1875, Răşinari, judeţul Sibiu –  
m. 21 iul. 1940, Iaşi) 

Una dintre figurile reprezentative ale învăţămân-

tului superior din perioada interbelică. A onorat Uni-

versitatea ieşeană aproape patru decenii, la care a 

deţinut şi funcţia de rector. Prin opera didactico-

ştiinţifică şi prin poziţia consecvent antifascistă, şi-a înscris numele 

în cultura românească, în lupta pentru progres şi civilizaţie. A desfă-

şurat o bogată activitate de cercetare, materializată în lucrări de isto-

rie literară, critică, estetică şi filosofie. 

 

APETROAIE, Ion 25 de ani de la moarte 

poet şi folclorist (n. 30 ian. 1930, Petricani, judeţul 
Neamţ – m. 21 iul. 1995, Iaşi) 

A publicat versuri şi reportaje, a fost un exemplu 

de acţiune pusă în slujba culturii. În 1964 a fondat 

Cenaclul literar şi de artă Viaţa din Iaşi, căruia i-a 

consacrat peste trei decenii, i-a condus destinul cu tact, răbdare şi 

pricepere. În 1971 a înfiinţat şi revista Viaţa. Creaţia sa literară cu-

prinde: versuri, eseuri, medalioane, reportaje, proză etc. Postum, i-a 
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apărut culegerea de folclor Cetioara mea de brad (1996) şi volumul 

de aforisme Carte de înţelepciune (1996). 

 

IONESCU, Constantin N.  85 de ani de la moarte 

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

Se înscrie a primul cercetător al peşterilor din Ro-

mânia (1910). A funcţionat ca profesor de ştiinţe natu-

rale la Şcoala Normală V. Lupu timp de aproape două 

decenii şi la Universitatea din Iaşi (1913-1933). A adus 

contribuţii remarcabile în domeniul histologiei, morfologiei şi în 

cunoaşterea insectelor colembole din ţara noastră. A fost în acelaşi 

timp un promotor al protecţiei plantelor agricole împotriva insectelor 

dăunătoare agriculturii. 
 

 

EMILIAN, Cornelia 110 ani de la moarte 

publicistă (n. 1840, Zlatna, judeţul Alba – m. 23 iul. 
1910, Bucureşti) 

Lider în lupta pentru emanciparea femeii din ţara 

noastră, prima feministă din Iaşi, Cornelia Emilian a 

fost sufletul acţiunii prin care s-a înfiinţat Liga femei-

lor (1895). Cea dintâi problemă de care s-a ocupat a fost situaţia 

femeii în societate şi faţă de legi. La 8 noiembrie 1867 s-a constituit 

la Iaşi asociaţia Reuniunea Femeilor Române, având ca vicepreşe-

dintă pe Cornelia Emilian şi pe Veronica Micle printre membre. 

Această asociaţie a deschis o Şcoală profesională de fete care se în-

scrie în istoria învăţământului ca prima de acest fel din România. A 

desfăşurat şi o susţinută activitate publicistică. 

 

SPACU, Gheorghe 65 de ani de la moarte 

chimist (n. 5 dec. 1883, Iaşi – m. 23 iul. 1955,  
Bucureşti) 

Membru al Academiei Române. A fost profesor 

de chimie la universităţile din Iaşi, Cluj şi Bucureşti. 

În cei peste 45 de ani de activitate ştiinţifică, a publi-
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cat în ţară şi străinătate 274 lucrări ştiinţifice originale. Cercetările 

din chimia anorganică s-au soldat cu prepararea a circa 1000 de 

combinaţii noi care au îmbogăţit patrimoniul chimiei moderne. A 

introdus în practica de laborator noi reactivi şi metode de analiză, a 

elaborat procedee de valorificare a produşilor. Este socotit întemeie-

torul şcolii de chimie anorganică şi analitică de la Universitatea din 

Cluj. A avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea chimiei româneşti. 

 

MAGAZIN, Mina 25 de ani de la moarte 

biolog (n. 11 nov. 1928, Dorobanţi, judeţul Botoşani – 
m. 26 iul. 1995, Iaşi) 

Se numără printre puţinii biologi care au desfăşurat 

muncă de pionierat în domeniul fabricării antibioticelor 

în ţara noastră. A lucrat la Fabrica de Antibiotice Iaşi, în 

perioada 1955-1985. A contribuit efectiv la producerea penicilinei în 

regim industrial, perioadă care a constituit un moment de referinţă 

pentru iniţierea în domeniu şi de pasiune pentru munca de cercetare, 

experimentare şi producţie. 

 

BOSKOFF, George 60 de ani de la moarte 

compozitor şi pianist (n. 2 sept. 1882, Iaşi – 
 m. 27 iul. 1960, Paris-Franţa) 

Unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai 

muzicii româneşti din prima jumătate a secolului al 

XX-lea. Prieten şi colaborator apropiat cu George 

Enescu. A concertat în peste 70 de oraşe din Europa, Africa şi Ame-

rica Latină. A fost profesor de pian la Conservatorul din Bucureşti şi 

la Academia de Muzică din Atena. A compus lucrări pentru pian, 

unele inspirate din folclorul românesc. Pentru activitatea artistică 

remarcabilă a fost decorat cu Bene Merenti (Bucureşti) şi Legiunea 

de onoare (Paris). 
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BOŢAN, Neculai 35 de ani de la moarte 

inginer electromecanic (n. 9 mai 1915, Tătărăşti, 
judeţul Lăpuşna – m. 28 iul. 1985, Iaşi) 

Figură marcantă a învăţământului electrotehnic 

românesc, fondatorul şi animatorul şcolii ieşene de 

Acţionări electrice. A onorat Catedra de Maşini elec-

trice din cadrul Facultăţii de Electrotehnică a Institutului Politehnic 

Gh. Asachi, din 1942 până în anul 1980. A publicat peste 100 de 

lucrări ştiinţifice, reprezentând monografii, tratate, studii etc. în spe-

cialitatea sa. 
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AUGUST 
 

 

SCRIBAN, August 70 de ani de la moarte 

profesor şi lingvist (n. 12 nov. 1872, Galaţi –  
m. 2 aug. 1950, Galaţi) 

A slujit învăţământul ieşean timp de aproape pa-

tru decenii, dar s-a afirmat ca publicist şi ca lingvist de 

valoare. Autor al unei Ortografii româneşti (1912), al 

unei Gramatici a limbii româneşti (1925), el a rămas cunoscut în 

istoria lingvistică prin numeroase contribuţii etimologice publicate în 

periodicele vremii, dar mai ales prin Dicţionarul limbii româneşti 

(1939). 
 

 

CIUBOTARU, Constantin 20 de ani de la moarte 

inginer mecanic (n. 5 febr. 1924, Tărlungeni, judeţul 
Braşov – m. 3 aug. 2000, Iaşi) 

A contribuit la afirmarea şi dezvoltarea învăţă-

mântului tehnic ieşean, timp de peste patru decenii. A 

funcţionat la Catedra de Mecanizarea agriculturii de la 

Institutul Agronomic Ion Ionescu de la Brad şi la Fa-

cultatea de Mecanică a Institutului Politehnic Gh. Asachi din Iaşi. A 

publicat peste 85 de lucrări ştiinţifice axate pe îmbunătăţirea con-

structivă a maşinilor şi instalaţiilor agricole de fabricaţie românească. 
 

 

BOTEZ, Radu 40 de ani de la moarte 

dirijor (n. 7 mart. 1909, Iaşi – m. 7 aug. 1980,  
Bucureşti) 

După absolvirea cursurilor universitare, a fost an-

gajat violonist în orchestra simfonică a Radiodifuziunii 

Române din Bucureşti, unde a activat până în anul 

1945. Radu Botez se numără printre fondatorii Ansam-

blului Armatei din Capitală, al cărui dirijor a fost până în 1950. La 

înfiinţarea Operei din Timişoara, în 1950, Radu Botez a fost solicitat 
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ca prim dirijor. Când, în 1956, s-a pus problema înfiinţării teatrului 

liric la Iaşi, Radu Botez a răspuns cu entuziasm chemării de a fi prin-

tre ctitorii Operei Române din oraşul natal. Timp de două decenii 

(1956-1975), Radu Botez a oficiat ca prim dirijor la Opera din Iaşi. 

În 1967, a fost distins cu titlul de Artist emerit. Din 1960 a funcţio-

nat şi în cadrul Conservatorului G. Enescu din Iaşi, în calitate de 

lector la clasa de operă. A lăsat Operei ieşene lucrări corale, originale 

şi aranjamente, muzică de scenă şi opereta Paloş Voinicul. 

 

TĂUTU, Gheorghe 135 de ani de la moarte 

poet (n. 17 iul. 1823, Botoşani – m. 8 aug. 1885, Tg. 
Frumos, judeţul Iaşi) 

A participat efectiv, prin scris şi faptă, la mişca-

rea de la 1848 din Moldova. Consecvent susţinător al 

ideilor de esenţă paşoptistă, a colaborat intens la peri-

odicele vremii, cu versuri care exprimau atitudinea sa faţă de eveni-

mentele sociale ale timpului. Dintre volumele publicate, cităm: Poe-

zii (1862), Brânduşe române (1868), Poezii – epistole (1871), Fabu-

le, glume, anecdote (1873). 

 

BOGDAN, Constantin P.  55 de ani de la moarte 

matematician (n. 9 mai 1910, Iaşi – m. 8 aug. 1965, 
Iaşi) 

Fiul acad. Petru Bogdan (1873-1944), profesor şi 

rector al Universităţii din Iaşi. Doctor în matematici, a 

lucrat ca profesor în învăţământul superior ieşean 

(1932-1952). A publicat 15 memorii în domeniul Geo-

metriei diferenţiale-proiective. A determinat ecuaţiile unor curbe care 

poartă în geometria proiectivă numele de quadricele lui Bogdan. 
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OBLU, Nicolae 25 de ani de la moarte 

neurochirurg (n. 7 aug. 1912, Olteniţa, județul 
Ilfov – m. 8 aug. 1995, Iaşi) 

Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din 

România, distins cu titlul de Medic Emerit. A fost o 

personalitate de înaltă ţinută didactică şi ştiinţifică, de 

numele căreia se leagă dezvoltarea neurologiei ieşene timp de peste 

patru decenii. Şi-a început activitatea la Iaşi ca medic de spital 

(1939), iar în perioada 1951-1977 a fost şef de secţie în Serviciul de 

Neurochirurgie Iaşi. De asemenea, a lucrat ca profesor la Clinica de 

Neurochirurgie (1939-1977). Este considerat fondatorul Neurochi-

rurgiei contemporane la Iaşi, iniţiatorul construirii Spitalului Clinic 

de Neurochirurgie, inaugurat la 14 octombrie 1972, numit azi Spita-

lul Sfânta Treime. Într-o vastă şi îndelungată muncă de cercetare, 

concretizată în peste 240 de lucrări ştiinţifice, a abordat numeroase 

probleme teoretice şi practice de Neurochirurgie atât sub aspect teo-

retic, cât şi în plan practic. 

 

CANTACUZINO, Matei 95 de ani de la moarte 

jurist şi om politic (n. 10 iul. 1855, Fântâna-Mare, 
judeţul Suceava – m. 9 aug. 1925, Iaşi) 

A fost un eminent profesor al Facultăţii de Drept 

de la Universitatea din Iaşi (1900-1925), mare orator şi 

remarcabil avocat. În 1921 a publicat volumul Elemen-

tele dreptului civil, carte unică în literatura juridică a 

epocii. A contribuit la ridicarea pe o treaptă superioară a învăţămân-

tului juridic şi ştiinţa dreptului din România. 

 

CORDINEANU, Leon 30 de ani de la moarte 

artist liric (n. 1 iul. 1942, Botoşani – m. 13 aug. 1990, 
Iaşi) 

Încadrat, în 1969, la Opera Română din Iaşi, a evo-

luat pe scena acesteia timp de trei decenii. A făcut multă 

vreme importante roluri solistice de tenor, paralel cu 
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răspunderile de corist. A participat la turneul Operei Române în Ita-

lia, unde s-a remarcat prin voce şi prezenţă scenică. Cel mai complex 

rol din cariera sa, Matei Millo din Tinereţea unui vis de Theodor 

Grigoriu, a reliefat o dată în plus marile sale calităţi interpretative. 

 

BONTEA, Gheorghe 55 de ani de la moarte 

economist agrar (n. 15 apr. 1890, Albeşti, judeţul 
Vaslui – m. 16 aug. 1965, Bucureşti) 

Deşi născut pe meleagurile vasluiene, Gh. Bon-

tea s-a considerat întotdeauna ieşean pentru că aici şi-

a petrecut aproape trei decenii din viaţă ca cercetător 

şi slujitor al învăţământului agronomic. În sprijinul procesului didac-

tic a elaborat două cursuri de agronomie. Ca agronom a creat soiul de 

porumb Portocaliu de Ezăreni, răspândit astăzi în cultură sub de-

numirea de Portocaliu de Tg. Frumos. A efectuat cercetări concre-

tizate în o serie de lucrări apreciate în epocă. 

 

SAIZU, Ioan 15 ani de la moarte 

istoric şi poet (11 ian. 1931, Iaşi – m. 18 aug. 
2005, Iaşi) 

Din anul 1958 a lucrat ca cercetător la Institutul 

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

1972, titlul de doctor în istorie. În activitatea ştiinţifi-

că şi-a canalizat preocupările în direcţia istoriei mo-

derne româneşti, a evoluţiei statului român şi a marilor evenimente 

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

peste 150 de studii şi articole de specialitate. Ca poet a debutat cu 

volumul 77 dedicaţii pentru statornica demnitate (1977), după care 

au urmat: Ca o pasăre plăpândă (1991), Eu ştiu că îngerii nu plâng 

(1993), Fântâni cereşti (1994), Singur la altarul vieţii (1995), Ar-

monii din orgi divine (1995), În faţa veşniciei (1997). A publicat, de 

asemenea, volume de eseuri şi jurnalul memorialistic Însemnări şi 

reflecţii (1999 şi 2000). 
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ALECSANDRI, Vasile 130 de ani de la moarte 

scriitor şi om politic (n. 21 iul. 1821, Bacău – m. 20 
aug. 1890, Mirceşti, judeţul Iaşi) 

Membru fondator şi membru de onoare al Aca-

demiei Române. Poet, prozator şi dramaturg, Vasile 

Alecsandri a fost unul dintre scriitorii cei mai repre-

zentativi ai secolului al XIX-lea, una dintre autorităţile culturale ale 

timpului, care a adus o contribuţie remarcabilă la crearea statului 

modern şi la dezvoltarea literaturii române. Personalitatea sa multila-

terală cuprinde un întreg univers spiritual afirmat într-o lungă epocă 

istorică, marcată de evenimente care reprezintă un interes excepţio-

nal pentru destinul poporului român: Revoluţia de la 1848, înfiinţarea 

teatrului în limba română, descoperirea şi publicarea folclorului ro-

mânesc, Unirea Principatelor Române, împroprietărirea ţăranilor, 

Războiul de Independenţă, dezvoltarea învăţământului, a ştiinţei şi 

culturii în limba naţională şi altele. A fost scriitorul genial ales de 

destin să pună, aproape în toate genurile ei, temelia literaturii române 

moderne. Director al Teatrului Naţional din Iaşi, el a militat pentru 

afirmarea unei literaturi dramatice care să devină „un organ spre 

biciuirea moravurilor rele şi a ridicolelor societăţii”. A fost creatorul 

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

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

 

NUBERT, Ioan I.  40 de ani de la moarte 

medic (n. 22 sept. 1920, Iaşi – m. 22 aug. 1980, 
Timişoara) 

Profesor de mare prestigiu al Institutului de Me-

dicină din Timişoara, el s-a format ca dascăl şi cerce-

tător la şcoala ieşeană de obstetrică şi ginecologie, 

sub îndrumarea unor renumite personalităţi, ca: Eugen Aburel, Vasile 

Dobrovici şi alţii. A funcţionat în oraşul de pe Bega, din 1948 şi până 

la sfârşitul vieţii sale. A publicat, în colaborare, Tratatul de Gineco-

logie. Cercetător remarcabil, a elaborat şi publicat peste 200 de lu-

crări ştiinţifice. 
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SUŢU, Alexandru Gr.  125 de ani de la moarte 

profesor, publicist şi traducător (n. 14 mart. 1837, 
Iaşi – m. 24 aug. 1895, Iaşi) 

A fost profesor de limba şi literatura franceză la 

Liceul Naţional din Iaşi, unde a avut printre numeroşii 

săi elevi pe N. Iorga, M. Sadoveanu, Mihai Codreanu. 

A desfăşurat o multiplă activitate culturală: membru al Junimii 

(1879), membru al secţiei literare a Societăţii ştiinţifice şi literare din 

Iaşi, preşedinte al Societăţii Amicii artelor (Iaşi). Se numără printre 

fondatorii revistei ieşene Arhiva (1889). A avut preocupări în dome-

niul esteticii şi al istoriei artelor. Ca publicist, a scris în domenii di-

verse. Dintre lucrările sale în proză menţionăm: Cuibul cocoveicilor 

(1880) şi Cei de pe urmă osândiţi la moarte (1885). A fost unul din 

primii traducători ai lui M. Eminescu în limba franceză. 

 

CAMILAR, Eusebiu 55 de ani de la moarte 

scriitor (n. 7 oct. 1910, Udeşti, judeţul Suceava –  
m. 27 aug. 1965, Bucureşti) 

Membru corespondent al Academiei Române, s-a 

format ca scriitor în cercul revistei Însemnări ieşene. 

A debutat ca poet (Chemarea cumpenelor, 1937), dar 

s-a impus ca prozator prin volumele Cordun (1949), Prăpădul 

Solobodei (1943) şi Avizuha (1945), în care sunt înfăţişate tragedii 

ale satului de altădată sub efectul unor calamităţi naturale şi sociale. 

Volumul Negura (1949) este unul din primele romane româneşti 

despre cel de-al doilea război mondial. A mai scris romane şi poves-

tiri, din care cităm: Valea Hoţilor (1948), Poarta Furtunilor (1955), 

Pământul zimbrului (1962), precum şi piese de teatru Focurile şi 

Valea Albă (1957), scrise în colaborare cu tovarăşa sa de viaţă, 

Magda Isanos (1916-1944). Este autorul volumului de reportaje Şan-

tierele lumii (1953) şi a jurnalului de călătorie Împărăţia Soarelui 

(1955). A publicat prelucrări după povestirile din ciclul 1001 de 

nopţi şi a tipărit numeroase volume de povestiri pentru copii. 
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SEPTEMBRIE 
 

 

DENSUŞIANU, Aron 120 de ani de la moarte 

critic şi istoric literar, scriitor (n. 19 nov. 1837, 
Densuş, județul Hunedoara – m. 2 sept. 1900, Iaşi) 

Membru corespondent al Academiei Române. A 

studiat la Academia de Drept din Sibiu şi a fost mai 

întâi avocat (1864). A militat pentru drepturile români-

lor transilvăneni. Din 1881 devine profesor de limba 

latină la Universitatea din Iaşi, unde a lucrat până la sfârşitul vieţii. 

În 1893 întemeiază Revista critică literară, în colaborare cu fratele, 

Nicolae Densuşianu, şi fiul său, Ovid Densuşianu. Aron Densuşianu a 

fost unul dintre primii noştri critici literari de profesie care s-a consacrat 

studierii literaturii române. Istoria limbei şi literaturei române (1885) 

este prima lucrarea de acest gen, în cultura noastră. A dat cel dintâi 

studiu amplu asupra Ţiganiadei lui I. Budai-Deleanu (1887). A publicat 

proză şi poezie în aproape toate revistele din Transilvania şi apoi la 

cele din Bucureşti. A scris numeroase articole de critică literară, pie-

se de teatru şi a tradus din literatura italiană. 

 

BADEA, Costel 25 de ani de la moarte 

sculptor ceramist (n. 6 ian. 1940, Iaşi – m. 6 sept. 
1995, Bucureşti) 

Fiind unul dintre cei mai de seamă exponenţi ai 

creaţiei româneşti contemporane în domeniul Artelor 

decorative, el a influenţat o întreagă generaţie de ce-

ramişti români şi a conturat o adevărată Şcoală naţio-

nală de ceramişti, unică în lume prin originalitatea ei. Costel Badea 

a transpus ceramica în registrul grav al sculpturii, a sustras-o funcţi-

onalităţii domestice, investind-o cu funcţii eminamente spirituale. 

Autor de structuri spaţiale, reliefuri, panouri decorative, prototipuri 

pentru industrie, lucrările sale demonstrează posibilităţile ceramicii 

de a satisface variate exigenţe materiale şi spirituale. 
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EPUREANU, Manolache Costache 140 de ani de la moarte 

jurist şi om politic (n. 22 aug. 1820, Iaşi –  
m. 7 sept. 1880, Wiesbaden-Germania) 

Descendent al unei familii boiereşti cu strămoşi 

pomeniţi în vremea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, Cos-

tache Manolache Epureanu a fost un intelectual mili-

tant pentru Unirea Principatelor Române şi făurirea statului unitar 

naţional. A fost Membru în Comitetul Central al Unirii din Iaşi, de-

putat în Divanul ad-hoc (1857) şi în Adunarea Electivă a Moldovei 

(1858), fiind şi pe lista candidaţilor la domnie. A fost preşedinte al 

Consiliului de Miniştri, ministru al Justiţiei, ministru de Interne şi de 

Finanţe. 

 

TEODORESCU, Teodor 100 de ani de la moarte 

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

El a rămas în amintirea posterităţii alături de pro-

fesorul său Gavriil Musicescu, ca unul dintre marii 

ctitori ieşeni ai muzicii corale româneşti. Creaţia sa 

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

ediţii critice şi manuale de muzică pentru clasele secundare. Compo-

ziţiile lui s-au bucurat de o largă audienţă în toate provinciile româ-

neşti. A desfăşurat şi o meritorie activitate de culegere şi notare a 

muzicii populare din ţara noastră. 

 

VOLENTI, Nicolae 110 ani de la moarte 

poet (n. 17 iun. 1857, Galaţi – m. 21 sept. 1910, Iaşi) 

Membru al Societăţii Junimea din Iaşi, a debutat 

în revista Convorbiri literare, în paginile căreia şi-a 

publicat aproape toate versurile. Influenţat de poezia 

eminesciană şi de pastelurile lui V. Alecsandri, Nicolae 

Volenti este autorul a trei volume de versuri (Câteva strofe, 1875; 

Poezii, 1891 şi Câteva versuri, 1903), creaţia sa a contribuit la dez-
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voltarea pastelului românesc. S-a manifestat ca om de teatru şi dra-

maturg. A tradus din literatura franceză. 

 

MARINESCU, I. M. 55 de ani de la moarte 

filolog şi poet (n. 21 sept. 1880, Craiova –  
m. 26 sept. 1965, Iaşi) 

La vârsta de 40 de ani, când a venit la Iaşi pentru 

a rămâne aici definitiv, el era deja un nume cunoscut 

atât în specialitate (limba latină şi franceză), cât şi în 

literatura beletristică, prin traduceri din limba latină şi poezii origina-

le. Numit, în 1920, la Universitatea ieşeană, la Catedra de Limba 

latină, a slujit învăţământul superior până la sfârşitul vieţii. Numele 

său apare citat alături de celebrii traducători George Coşbuc, Şt. O. 

Iosif, George Murnu, Eugen Lovinescu, C. I. Balmuş şi alţii. 

 

ALEXA, Gheorghe V.  35 de ani de la moarte 

chimist (n. 26 oct. 1891, Vutcani, judeţul Vaslui –  
m. 30 sept. 1985, Iaşi) 

Personalitate reprezentativă a ştiinţei şi tehnicii 

din ţara noastră, Gh. Alexa este fondatorul şcolii ro-

mâneşti de chimie şi tehnologie a pielii din România. 

Prin cei 65 de ani de activitate didactică, el a contribuit 

la dezvoltarea şi consolidarea învăţământului superior de chimie şi 

tehnologie chimică la Iaşi. Cu lucrările sale despre obţinerea substan-

ţelor tanante din materii prime indigene, prin perfecţionarea tehnolo-

giilor de tăbăcire vegetală, minerală şi mixtă şi prin popularizarea 

ştiinţei, Gh. Alexa şi-a înscris definitiv numele în cultura noastră ca 

întemeietor al şcolii româneşti de pielărie. 
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OCTOMBRIE 
 

 

OBREJA, Alexandru  35 de ani de la moarte 

geograf (n. 28 mai 1908, Gugeşti, judeţul Vaslui –  
m. 1 oct. 1985, Iaşi) 

Şi-a dedicat întreaga viaţă geografiei, ştiinţei şi în-

văţământului universitar ieşean. În 1949 a fost încadrat 

la catedra de Geografie a Universităţii Al. I. Cuza, unde 

a lucrat până în 1973. A predat cursurile de Istoria geo-

grafiei, Geografia economică a lumii, Toponimie, Metodica predării 

geografiei. În sprijinul procesului de învăţământ a publicat o serie de 

studii şi manuale. Activitatea sa ştiinţifică s-a materializat în peste 70 

de lucrări, între care un foarte util Dicţionar geografic al judeţului 

Iaşi (Junimea, 1973). 

 

NECRASOV, Olga 20 de ani de la moarte 

biolog (n. 1 sept. 1910, Sankt-Petersburg, Rusia – 
m. 3 oct. 2000, Iaşi) 

Membru titular al Academiei Române. Profesor 

de vocaţie şi de talent, cercetător cu recunoaştere 

internaţională, ea este considerată fondatoarea şcolii 

ieşene de Morfologie Animală şi Antropologie. A 

funcţionat, între 1932 şi 1977, în învăţământul superior ieşean, la 

Facultatea de Biologie, Catedra de Morfologie Animală şi Antropo-

logie. A lucrat ca şef de Secţie de Antropologie a Filialei Iaşi a Aca-

demiei Române. În cei peste 60 de ani de activitate ştiinţifică şi 

aproape 45 de muncă la catedră, a publicat peste 260 de lucrări în 

domeniile Anatomiei comparate, Anatomiei umane, Histologiei, 

Embriologiei animale, Antropologiei etc. Între cele mai cunoscute 

lucrări se înscriu: Originea şi evoluţia omului (1971), Strămoşii 

omului şi Anatomie comparată. Pentru meritele sale deosebite, a 

fost distinsă cu numeroase titluri academice, în ţară şi străinătate. 
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IONESCU-GION, Gheorghe  40 de ani de la moarte 

actor (n. 4 dec. 1922, Iaşi – m. 3 oct. 1980,  
Bucureşti) 

Figură marcantă a teatrului românesc contempo-

ran, el a slujit scena şi arta dramatică timp de aproape 

patru decenii, la Iaşi şi, mai ales, la Bucureşti. Deşi a 

apărut în piese de Sofocle, Shakespeare, Ibsen etc., 

actorul şi-a legat numele de marile drame realiste ale veacului nostru, 

în piese de Maxim Gorki, Arthur Miller, Camil Petrescu şi alţii. A 

fost şi poet, care a ştiut să dea glas liric sensibilităţii şi meditaţiei 

adânci. 

 

ANDREI, Petre 80 de ani de la moarte 

sociolog, filosof şi om politic (n. 29 iun. 1891, 
Brăila – m. 4 oct. 1940, Iaşi) 

Membru post-mortem al Academiei Române 

(1991). Este una din acele figuri de intelectuali care s-a 

impus ca prezenţe prestigioase în viaţa ţării, în perioa-

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

a publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice, dintre care cităm: Sociolo-

gia revoluţiei; Problema fericirii. Fundamentul său etic sociologic; 

Fascismul; Probleme de sociologie; Sociologie generală; Manual 

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

secvent împotriva mişcării legionare şi fasciste. 

 

ANGELESCU, Constantin C.  20 de ani de la moarte 

istoric (n. 16 febr. 1905, Bucureşti – m. 5 oct. 2000, 
Iaşi) 

Prin întreaga sa activitate, didactică şi ştiinţifică, 

s-a înscris ca o personalitate complexă a vieţii cultura-

le ieşene. A funcţionat la Facultatea de Drept a Uni-

versităţii din Iaşi, din 1937 până în 1956. Apoi a fost 

încadrat cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie A. D. Xenopol, 

unde a lucrat până la pensionare (1975). Variate sub raport tematic, 
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preocupările sale ştiinţifice depăşesc şase decenii şi semnifică contri-

buţii de marcă în domeniile dreptului constituţional, dreptului admi-

nistrativ, istoriei şi istoriei literare româneşti, concretizate în aproape 

o sută de lucrări. 

 

IORDACHE, Emil 15 ani de la moarte 

critic şi istoric literar (n. 16 dec. 1954, Movileni, 
judeţul Iaşi – m. 11 oct. 2005, Iaşi) 

Şi-a început activitatea didactică în învăţământul 

gimnazial în 1979, la o serie de şcoli din judeţul Boto-

şani, unde a lucrat până în anul 1983. În perioada 1984-

1990 a fost secretar de redacţie al revistei Caiete boto-

şănene. Din 1990 şi până la sfârşitul vieţii a fost profesor la Catedra 

de Limbi Slave a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi. Concomitent cu 

activitatea didactică universitară, între anii 1996-2001, a fost secretar 

general de redacţie al revistei Convorbiri literare. A debutat publicis-

tic în 1982, după care a colaborat la numeroase reviste şi ziare cu 

studii şi articole de critică şi istorie literară, recenzii etc. A publicat 

zece volume: Semiotica traducerii poetice (1994), Carte către Ser-

ghei Esenin (1995), Evadări din Zoorlanda (1997), Serghei Esenin. 

Omul şi poetul (1998), Literatura orizontală (1998), Cărţile de pe 

masă (2000), Studii despre Gogol (2000), Persanul cu nas de argint 

(2002), Variaţiuni pe marginea subteranei (2004). În colaborare cu 

Gellu Dorian a publicat Paşii Poetului (1980). A făcut numeroase 

traduceri din literatura rusă. A fost membru al Uniunii Scriitorilor 

din România. 

 

NEAMŢU, Eugenia 40 de ani de la moarte 

arheolog (n. 17 iun. 1930, Criveşti Strunga, judeţul 
Iaşi – m. 13 oct. 1980, Iaşi) 

În 1956 a fost încadrată la Institutul de Istorie şi 

Arheologie A. D. Xenopol din Iaşi, unde a lucrat până 

la sfârşitul vieţii sale. Dedicându-se cu precădere cer-

cetărilor oraşelor medievale şi curţilor domneşti, a participat la lucră-

rile şantierelor arheologice din Moldova. Rezultatele acestor cerce-
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tări au fost valorificate în circa 40 de articole şi studii. Dintre acestea 

se remarcă monografia Oraşul medieval Baia în secolele XIV-XVII 

(2 vol., 1980-1984). 

 

IFRIM, Constantin N.  60 de ani de la moarte 

om de cultură (n. 14 sept. 1884, Buciumeni, judeţul 
Galaţi – m. 14 oct. 1960, Bucureşti) 

Fondator al Ateneului Tătăraşi. Întemeiat în 1920 

din iniţiativa lui Constantin N. Ifrim, care l-a condus 

mulţi ani ca director, acest lăcaş de cultură a fost o 

creaţie a entuziasmului şi dorinţei de a sădi un climat prielnic pro-

movării culturii şi educaţiei cetăţeneşti. Sub deviza Unire prin cultu-

ră, în cadrul Ateneului s-au organizat numeroase şi diverse manifes-

tări culturale atât în Iaşi cât şi în ţară. Cu prilejul centenarului naşterii 

lui Constantin N. Ifrim, profesorul Constantin Cloşcă i-a dedicat 

volumul Ateneul Tătăraşi din Iaşi – aşezământ cultural-naţional 

(1920-1940), apărut la editura Junimea din Iaşi. 

 

MÂNDRU, Constantin-Visarion 30 de ani de la moarte 

biolog (n. 6 sept. 1926, Bivolari, judeţul Iaşi –  
m. 14 oct. 1990, Iaşi) 

Consacrat cu pasiune studiului vieţuitoarelor, das-

căl cu reale valenţe didactice, excelent organizator şi 

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

seamă ai ştiinţei şi învăţământului ieşean. A activat la 

Catedra de Zoologie a Facultăţii de Ştiinţe Naturale (1950-1954), 

după care a fost numit şef de secţie la Muzeul de Istorie Naturală din 

Iaşi, funcţionând ca director din 1969, instituţie pe care a slujit-o 

până la trecerea sa în eternitate. A contribuit la refacerea şi moderni-

zarea spaţiului de expunere, la îmbogăţirea patrimoniului muzeului. 

A lăsat biologiei româneşti peste 100 de lucrări şi referate ştiinţifice. 
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ROJNIŢĂ, Gheorghe  110 ani de la moarte 

medic (n. 28 oct. 1845, Fălticeni, judeţul Suceava – 
m. 15 oct. 1910, Paris, Franţa) 

Figură cunoscută a Iaşului din secolul al XIX-lea, 

întemeietorul învăţământului de igienă la Facultatea de 

Medicină din Iaşi şi conducător al Catedrei timp de 

aproape două decenii (1882-1900), Gheorghe Rojniţă a 

desfăşurat o remarcabilă activitate didactică şi ştiinţifică. Autor al 

unui reputat manual de igienă, el a activat pentru crearea Laboratoru-

lui de Igienă din Iaşi (1897). A fost membru activ al Societăţii de 

medici şi naturalişti. Ca student, în capitala Franţei, Gheorghe 

Rojniţă a participat la războiul din 1870 şi la luptele pentru instaura-

rea Comunei din Paris (1871). 

 

ZOLYNEAC, Corneliu 35 de ani de la moarte 

biolog (n. 19 iun. 1928, Paşcani, judeţul Iaşi – m. 16 
oct. 1985, Iaşi) 

Nume de rezonanţă al biologiei româneşti, dis-

tins profesor şi prestigios cercetător în domeniul Ge-

neticii. Activitatea didactică şi-a desfăşurat-o la disci-

plina Biologie şi genetică a Facultăţii de Biologie din 

cadrul Universităţii Al. I. Cuza, pe durata a trei decenii. În sprijinul 

procesului de învăţământ a elaborat 11 cursuri universitare. A reali-

zat peste 120 de lucrări ştiinţifice, axate pe probleme de Genetică, în 

special de Radiogenetică, care-l situează printre specialiştii de frunte 

ai ţării. 

 

ŞERBESCU, Constantin 25 de ani de la moarte 

inginer constructor (n. 19 mai 1937, Iaşi – m. 16 
oct. 1995, Iaşi) 

S-a distins atât prin activitatea didactică desfăşu-

rată timp de peste trei decenii la Facultatea de Con-

strucţii şi Arhitectură a Universităţii Tehnice Gh. 

Asachi Iaşi, cât şi prin cercetarea ştiinţifică în dome-
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niul Construcţiilor metalice. A semnat ca autor sau prim-coautor 

peste 20 de cursuri şi îndrumare practice. De asemenea, a fost autor 

sau coautor la peste 60 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de 

specialitate. 

 

DIMITRIU, Ioan N.  45 de ani de la moarte 

inginer mecanic, inventator (n. 15 oct. 1897,  
Scânteia, județul Iaşi – m. 25 oct. 1975, Bucureşti) 

Ocupă un loc meritoriu între figurile proeminente 

ale ştiinţei şi tehnicii româneşti, fiind un pionier al 

aviaţiei, automobilelor, radiotehnicii şi televiziunii din 

România. În 1915 a brevetat un aeromodel cu aripi batante, în 

1922, în Franţa, a brevetat aparatul de direcţie destinat învăţării 

conducerii automobilelor, adică dubla comandă; a realizat primul 

receptor radio cu baterii (1925). Apoi, a proiectat şi construit câteva 

tipuri de radioreceptoare şi televizoare, fiind socotit ca unul dintre 

pionierii radioului în România. 

 

GUSTI, Dimitrie 65 de ani de la moarte 

sociolog, filosof şi etician (n. 13 febr. 1880, Iaşi – 
m. 30 oct. 1955, Bucureşti) 

Membru al Academiei Române. Cunoscut ca re-

prezentant de seamă al sociologiei monografice rurale, 

el s-a impus, mai ales în perioada interbelică, atât în 

mişcarea sociologică din ţara noastră, cât şi peste hota-

re. A iniţiat şi îndrumat acţiunea de cercetare monografică a satelor 

din România (1925-1948), care a dezvăluit, printre altele, situaţia 

grea a ţărănimii române în perioada interbelică, contribuind în acelaşi 

timp la lărgirea cunoştinţelor despre obiceiurile şi cultura mediului 

rural al epocii. În afară de articole în presa cotidiană, a publicat nu-

meroase studii sociologice, printre care cităm: Sociologia militans, 

Cunoaştere şi acţiune în serviciul naţiunii; Problema sociologiei etc. 

A fost profesor la Universitatea din Iaşi (1910-1920) şi la cea din Bucu-

reşti (1920-1945). 
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CARDAŞ, Agricola 65 de ani de la moarte 

biolog, agronom şi zootehnician (n. 3 oct. 1883, 
Galaţi – m. 30 oct. 1955, Iaşi) 

Unul dintre fondatorii Institutului Agronomic din 

Iaşi. Printr-o activitate didactică şi ştiinţifică de peste 

40 de ani, a contribuit la dezvoltarea şi consolidarea 

învăţământului agronomic ieşean, la propăşirea ştiinţei 

agricole în general şi a ştiinţei zootehnice româneşti. A obţinut titlul 

de doctor în ştiinţe agricole la Bonn (1909). În peste 70 de lucrări, a 

abordat numeroase probleme privind cercetarea şi organizarea pro-

ducţiei agricole. Dintre acestea, menţionăm: Cunoştinţe de zootehnie 

generală; Cunoaşterea şi creşterea taurinelor. 

 

TĂBĂCARU-TRIPA, Gina 20 de ani de la moarte 

artist liric (n. 23 apr. 1929, Arad – m. 30 oct. 2000, 
Iaşi) 

A fost o prezenţă activă şi valoroasă a scenei liri-

ce ieşene, pe care a slujit-o cu devotament timp de 30 

de ani. Avea o voce frumoasă, caldă de soprană, plină 

de strălucire, talent scenic, temperament şi pasiune. 

De-a lungul anilor, a interpretat numeroase roluri de operă, şi de 

operetă. A iubit ambele tipuri de spectacol muzical şi a ştiut ce poate 

învăţa din operetă spre a interpreta mai convingător în rolurile de 

operă. A fost o prezenţă de prestigiu în turneele pe scenele lirice ale 

altor ţări. 

 

GEORGESCU, George I. M.  15 ani de la moarte 

medic (18 iun. 1943, Timişoara – 30 oct. 2005, Iaşi) 

Cardiolog de renume, a fost un creator de şcoală 

medicală la Iaşi şi mentor a numeroase generaţii de 

studenţi şi medici. A lucrat ca intern la Spitalul Sf. Spi-

ridon din Iaşi, unde a parcurs toate treptele ierarhiei 

medicale, până la cea de medic primar cardiolog (1990). Concomi-

tent, a funcţionat în învăţământul medical universitar, devenind în 
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1995 profesor. În 1984 a obţinut titlul de doctor în ştiinţe medicale, 

specialitatea cardiologie. Paralel cu activitatea clinică şi didactică, s-

a ocupat de cercetarea ştiinţifică în domeniul cardiologiei. A fost 

autor sau coautor la 9 tratate, monografii şi cursuri universitare. S-a 

preocupat de cele mai dificile domenii de cercetare ale cardiologiei 

moderne. A contribuit la proiectarea, organizarea şi înfiinţarea, în 

1997, a centrului de Cardiologie Iaşi, pe care l-a condus ca director 

până la trecerea sa în nefiinţă. În anul 2003 i s-a conferit titlul de 

Doctor Honoris Causa al Universităţii Ovidius din Constanţa, iar în 

2004 pe cel de Fellow of the European Society of Cardiology. De 

asemenea, a primit o serie de înalte premii şi distincţii ştiinţifice, în 

ţară şi străinătate. 
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NOIEMBRIE 
 

 

CANTACUZINO, George M.  60 de ani de la moarte 

arhitect, pictor şi scriitor (n. 23 mai 1899, Viena – 
m. 1 nov. 1960, Iaşi) 

Personalitate proeminentă a culturii româneşti, el 

a fost unul din spiritele cele mai profund preocupate să 

pună în valoare moştenirea artistică a românilor. Eseist 

şi prozator, a publicat lucrări privind învăţămintele oferite de impre-

siile sale de călătorie. A fost profesor la Institutul de Arhitectură Ion 

Mincu din Bucureşti (1942-1948). Pictor talentat, l-a preocupat tema 

măreţiei trecutului naţional. Între anii 1955-1960 a lucrat pentru re-

staurarea şi înfrumuseţarea arhitectonică a Iaşului. 

 

POPP, Ioan 155 de ani de la moarte 

matematician (n. 18 mai 1829, Braşov – m. 3 nov. 
1865, Iaşi) 

Ctitor al învăţământului ştiinţific din România, 

Ioan Popp a fost primul profesor de Geometrie anali-

tică de la Universitatea ieşeană. Din 1858, este numit 

profesor la clasele superioare ale Academiei Mihăilene din Iaşi, până 

la 26 octombrie 1860, data înfiinţării unde a fost numit profesor. A 

fost şi decan al Facultăţii (1860-1863). De la el au rămas trei manu-

scrise: Geodezia, Cel dintâi curs de matematică şi Geometria anali-

tică şi geodezia. 

 

IANOVICI, Virgil 30 de ani de la moarte 

geolog şi mineralog (n. 13 oct. 1900, Roman,  
judeţul Neamţ – m. 3 nov. 1990, Bucureşti) 

Membru titular al Academiei Române. Profesor 

de prestigiu al Universităţii Al. I. Cuza şi Institutului 

Politehnic Gh. Asachi, la catedra de Mineralogie-

Petrografie. Ca om de ştiinţă, dăruit geologiei, el a îmbrăţişat un 
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spectru larg de problematici, scrierile sale, în totalitate peste 150 de 

titluri, axându-se preponderent pe mineralogie, petrografie, zăcămin-

te-metalogenie, geochimie. A coordonat şi participat activ la întocmi-

rea hărţii metalomagnetice a fierului, a hărţii metalomagnetice gene-

rale a României şi a Europei, a unor monografii geologice. 

 

PANU, Gheorghe 110 ani de la moarte 

scriitor şi om politic (n. 9 mart. 1848, Iaşi –  
m. 6 nov. 1910, Bucureşti) 

Figură marcantă a vieţii politice şi culturale ro-

mâneşti, Gheorghe Panu a rămas în istoria literaturii 

mai ales ca autor al lucrării Amintiri de la Junimea 

din Iaşi, 2 vol. (1908-1910), amplă operă memorialis-

tică despre societatea ieşeană. Spiritul său de observaţie şi arta sa de 

portretist se găsesc şi în volumul Portrete şi tipuri parlamentare 

(1893). A acordat o însemnătate deosebită activităţii jurnalistice, 

conducând, înfiinţând sau redactând numeroase publicaţii, dintre care 

cităm: ziarul Lupta (1884-1895) şi revista Săptămâna (1901-1910). 

Ca om politic, a fost un înverşunat adversar al regalităţii şi al institu-

ţiilor monarhice. 

 

POPOVICI, Alexandru (Leandru)  45 de ani de la moarte 

pictor (n. 26 mart. 1912, Iaşi – m. 6 nov. 1975, Iaşi) 

Cunoscut mai mult sub numele de Leandru Popo-

vici, el face parte dintre pictorii formaţi la şcoala ieşeană 

în perioada interbelică. A activat în viaţa artistică a Cetă-

ţii, îmbinând grafica de presă şi de şevalet cu pictura şi 

publicistica de artă. În peisaje, naturi statice, compoziţii şi portrete, a 

fost un tradiţionalist de factură post impresionistă. Originalitatea 

picturii sale constă în cromatica armonioasă, indiferent de tema trata-

tă. A colaborat cu desene, caricaturi, reproduceri după tablourile sale 

la ziare, reviste culturale. Peste o sută de articole dedicate fenomenu-

lui artistic şi unor pictori români, îl aşază printre cronicarii de artă ai 

vremii. 
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RAICIU, Virgil 35 de ani de la moarte 

actor (n. 29 oct. 1930, Iaşi – m. 6 nov. 1985, Iaşi) 

A slujit cu talent timp de peste trei decenii Teatrul 

Naţional din Iaşi, întruchipând peste 150 de personaje. 

Talentul, seriozitatea, puterea de muncă şi disciplina 

de care a dat dovadă, l-au recomandat pentru roluri 

importante, de facturi diverse, care i-au adus mari satisfacţii artistice. 

A interpretat, cu aceeaşi dăruire, roluri din dramaturgia naţională, ca 

şi din cea universală. A fost regizor de teatru şi regizor de teatru ra-

diofonic. Între anii 1971-1973 a fost director al Teatrului Mihai Emi-

nescu din Botoşani. 

 

BACIU, Ion 25 de ani de la moarte 

dirijor (n. 21 iul. 1931, Brateiu, judeţul Sibiu –  
m. 7 nov. 1995, Ploieşti) 

Talent de mare forţă şi profunzime, cu scânteie de 

genialitate în arta dirijorală, împătimit animator şi ctitor, 

el s-a înscris printre personalităţile de seamă ale vieţii 

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

secol. Dirijor permanent şi director al Filarmonicii Moldova, profesor 

şi rector al Conservatorului George Enescu din Iaşi, s-a impus prin 

multilateralitatea sa cultură muzicală, prin concepţia modernă de 

repertoriu şi de educaţie artistică. Din 1971 a început seria turneelor 

peste hotare, în Europa şi America, ale Filarmonicii ieşene, impresi-

onând prin varietatea şi dimensiunea stilistică a repertoriului. A fost 

invitat permanent al orchestrelor din ţară şi al multor ansambluri din 

diferite centre muzicale din lume. 

 

PANAITEANU-BARDASARE, Gheorghe 120 de ani de la moarte 

pictor şi grafician (n. 22 apr. 1816, Burdujeni, 
judeţul Suceava – m. 9 nov. 1900, Iaşi) 

Unul dintre discipolii cărturarului Gh. Asachi, ca-

re i-a continuat opera, ducând mai departe flacăra cul-

turii aprinsă de acesta în Moldova. A studiat pictura la 
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München (1840-1858), alături de Gh. Lemeni şi Gh. Năstăseanu, 

făcând parte din prima serie de pictori bursieri peste hotare. A avut 

un rol hotărâtor în fondarea Pinacotecii şi Şcolii de Arte Frumoase, 

inaugurate la 26 octombrie 1860, odată cu Universitatea ieşeană. A 

condus, timp de peste trei decenii, aceste instituţii artistice, contribu-

ind la dezvoltarea şi afirmarea artei româneşti în Moldova. Pedagog 

şi excelent organizator, Gh. Panaiteanu Bardasare a reuşit să redea 

forţa trecutului nostru, copiind portretele personalităţilor istorice care 

au dat strălucire Moldovei. În afară de activitatea de litograf, el a 

executat pictură în ulei, care cuprinde tablouri de gen şi portrete. 

Principala sa contribuţie la dezvoltarea artei româneşti rămâne însă 

nu în pictură, ci activitatea de profesor şi îndrumător în domeniul 

artelor. 

 

MÂRZA, Vasile 25 de ani de la moarte 

histolog şi biolog (n. 30 dec. 1902, Şipote, județul 
Iaşi – m. 10 nov. 1995, Iaşi) 

Membru titular al Academiei Române şi al Aca-

demiei de Ştiinţe Medicale din România. Produs al 

şcolilor din Iaşi, oraş de care a fost legat prin formaţie 

şi în care şi-a petrecut cei mai mulţi ani de viaţă, el s-a 

înscris printre iluştrii reprezentanţi ai învăţământului şi ştiinţei româ-

neşti. Timp de 46 de ani a deţinut funcţii didactice la Catedra de His-

tologie a Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Iaşi. În paralel, a fost 

şef al Secţiei de Biomorfologie la Institutul de Cercetări Medicale al 

Filialei Iaşi a Academiei Române (1957-1972). A creat la Iaşi o şcoa-

lă de Biomorfologie în cadrul căreia au fost abordate probleme de o 

importanţă deosebită pentru cercetarea interdisciplinară: histologie şi 

biologie. Principalele rezultate au fost sintetizate în Embriotrofia 

(1954), Morfologia vitelusului (în colab., 1958) şi Biomorfologia 

corticalei ovariene la mamifere (în colab., 1972). 
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BURDUJA, Ioan 35 de ani de la moarte 

economist (n. 28 aug. 1911, Dragomireşti, judeţul 
Neamţ – m. 12 nov. 1985, Iaşi) 

Slujitor al învăţământului superior economic timp 

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

de seamă ale Iaşului contemporan. Din anul 1950 a 

funcţionat fără întrerupere în învăţământul superior economic, la 

Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare, la Facultatea de Indus-

trie Uşoară a Institutului Politehnic şi la Facultatea de Studii Econo-

mice a Universităţii, până în 1976. Activitatea ştiinţifică a fost con-

cretizată în peste 100 de lucrări, care aduc contribuţii valoroase în 

domeniul Finanţelor şi al Ştiinţelor Economice în general. 

 

PLĂCINŢEANU, Ioan I.  60 de ani de la moarte 

fizician (n. 14 febr. 1893, Dorohoi, judeţul  
Botoşani – m. 14 nov. 1960, Gherla, județul Cluj-

Napoca) 

Membru al Academiei de Ştiinţe din România. 

A fost unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai 

fizicii teoretice la noi şi unul dintre iniţiatorii învă-

ţământului acestei ştiinţe în ţara noastră. Profesor în învăţământul 

secundar şi universitar ieşean timp de peste un sfert de veac, a înde-

plinit şi funcţia de director al Observatorului astronomic din Iaşi. 

Activitatea ştiinţifică desfăşurată în mai multe domenii ale fizicii teore-

tice moderne a fost concretizată în peste 60 de lucrări de mare valoare. 

 

IONESCU, Octavian 30 de ani de la moarte 

jurist (n. 25 iun. 1901, Vorniceni, judeţul Botoşani 
– m. 15 nov. 1990, Iaşi) 

Continuator al marilor jurişti Matei Cantacuzino 

şi Dimitrie Alexandresco, el este personalitatea cea 

mai de seamă ce a ilustrat Dreptul civil şi Filosofia 

dreptului în cadrul Universităţii ieşene. A fost profe-

sor titular de Drept civil la Facultatea de Drept a Universităţii din 
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Iaşi. Preocupările sale ştiinţifice s-au îndreptat cu precădere spre 

filosofia dreptului. 
 

 

GIOSAN, Traian 30 de ani de la moarte 

inginer mecanic (n. 1 apr. 1923, Albeşti, judeţul 
Vaslui – m. 16 nov. 1990, Iaşi) 

Profesor şi om de ştiinţă remarcabil, care şi-a 

dedicat întreaga activitate şcolii de energetică din 

Iaşi. Şi-a început activitatea didactică universitară în 

1949, la Facultatea de Electromecanică a Institutului 

Politehnic Gh. Asachi, unde a funcţionat până în 1988. A contribuit 

la realizarea Laboratorului de Centrale şi reţele electrice (1950), pri-

mul de acest fel din ţară. A desfăşurat şi muncă de cercetare, concre-

tizată în aproape 20 de lucrări de referinţă în domeniu. 

 

TĂBĂCARU, Dimitrie 35 de ani de la moarte 

regizor de operă (n. 26 oct. 1929, Cernăuţi – m. 16 
nov. 1985, Iaşi) 

„…Personalitate de prim rang în arta româneas-

că, – cum a fost caracterizat de Mihaela Gafencu –, 

Dimitrie Tăbăcaru a întruchipat „modelul creatorului 

erudit şi sensibil”. S-a numărat printre fondatorii Operei Române din 

Iaşi (1956), alături de muzicianul Ioan Goia, dirijorul Radu Botez, 

regizorul George Zaharescu şi alţii. De-a lungul celor aproape trei 

decenii de activitate, el a montat peste 50 de spectacole de operă şi 

operetă, la Iaşi, dar şi la alte teatre lirice româneşti şi din alte ţări. A 

realizat în operele şi operetele montate, momente de maximă tensiu-

ne dramatică, ştiind să dea viaţă unor personaje puternic conturate. A 

fost director artistic al Operei Române din Iaşi, în perioada 1974-

1982. Timp de două decenii, a fost profesor la clasa de Operă a Con-

servatorului George Enescu. 
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INCULEŢ, Ion C. 80 de ani de la moarte 

om politic (n. 5 apr. 1884, Rezeni, judeţul Lăpuşna – 
m. 18 nov. 1940, Bucureşti) 

Reprezentant de frunte al generaţiei Unirii din 

1918, el a avut strânse legături politice şi de familie cu 

oraşul Iaşi. A fost ales preşedinte al primului Sfat al 

Ţării – Parlamentul Basarabiei. El se înscrie în galeria oamenilor de 

seamă care şi-a dedicat existenţa unui obiectiv capital: realizarea 

unităţii politice şi spirituale a neamului românesc. În perioada dintre 

cele două războaie mondiale, a ocupat diverse şi importante funcţii în 

conducerea Basarabiei. Îşi doarme somnul de veci în cimitirul din 

satul Bârnova, de lângă Iaşi. 

 

CERNE, Titus 110 ani de la moarte 

muzician (n. 16 iul. 1859, Iaşi – m. 19 nov. 1910, 
Iaşi) 

Se înscrie printre ieşenii care au contribuit la 

dezvoltarea culturii muzicale româneşti. A funcţionat 

ca profesor de muzică la Seminarul teologic Veniamin 

Costache şi profesor de armonie la Conservatorul din 

Iaşi (1904-1907). A fost întemeietorul şi redactorul revistei Arta 

(1883). Astfel, Titus Cerne a făcut operă de pionierat în domeniul 

publicisticii muzicale româneşti. A elaborat şi publicat un Dicţionar 

muzical. Creaţia sa muzicală cuprinde un număr mic de lucrări: o 

Uvertură pentru orchestră, cantata Estera, un caiet de coruri bărbă-

teşti, cântece pentru voce şi pian. 

 

BUŢUREANU, Valeriu 75 de ani de la moarte 

profesor (n. 1889, Iaşi – m. 19 nov. 1945, Iaşi) 

Ocupă un loc de frunte în galeria intelectualilor 

ieşeni care s-au afirmat în perioada interbelică. Majori-

tatea activităţii sale didactice a desfăşurat-o la Liceul 

Naţional din Iaşi, unde s-a remarcat ca un profesor de 

excepţie. A abordat probleme din domeniul ştiinţelor, 
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al filologiei, dreptului şi filosofiei etc. A colaborat la revistele şi 

ziarele ieşene cu interesante şi documentate articole de sociologie, 

istorie şi pedagogie. Lucrările sale de filosofie au fost publicate în 

deceniul 1929-1939, probând capacitatea autorului de a se plasa în 

sfera marilor probleme ale epocii sale. 

 

ANDRIESCU-CALE, Ion 60 de ani de la moarte 

inginer constructor (n. 7 ian. 1887, Câmpina, jud. 
Prahova – m. 21 nov. 1960, Bucureşti) 

Face parte din generaţia profesorilor ce au luat 

parte la definirea şi consolidarea învăţământului supe-

rior agronomic din cadrul Universităţii ieşene. Numele 

său este, în genere, cunoscut hidroamelioratorilor, 

care-l prezintă ca pe unul din pionierii activităţilor din acest domeniu 

în ţara noastră. Activitatea lui ştiinţifică a fost bogată şi variată, con-

cretizată în peste 60 de titluri. Ele se referă la probleme de drumuri, 

poduri, construcţii, hidraulică şi energetică. 

 

IONAŞCU, Remus 55 de ani de la moarte 

actor (n. 2 iul. 1905, Iaşi – m. 22 nov. 1965, Iaşi) 

Cel despre care Anny Braesky scria că „a fost 

un actor de mare onestitate profesională, suflet deli-

cat, discret şi om de cultură”. Remus Ionaşcu a ono-

rat scena Teatrului Naţional din Iaşi timp de 40 de 

ani. A jucat un amplu repertoriu, mergând de la comicul-buf la nuan-

ţele amare, interiorizate. A fost atras de cercetarea istorică şi a fost 

organizatorul entuziast al primului muzeu al Teatrului Naţional din 

Iaşi (1950) care funcţiona în foaierul instituţiei artistice ieşene. 

 

FILIMON, Cicerone 25 de ani de la moarte 

chirurg (n. 30 ian. 1928, Popeşti, judeţul Iaşi –  
m. 24 nov. 1995, Iaşi) 

Discipol şi colaborator al cunoscutului chirurg 

Oscar Franche (1919-1988), el s-a înscris în domeniul 
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Urologiei şi Chirurgiei ca un nume de referinţă. Şi-a desfăşurat acti-

vitatea chirurgicală la Clinica a II-a Chirurgie-Urologie din Iaşi, iar 

cea didactică la Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa. 

A publicat Curs de Urologie (1985) şi lucrarea Utilizarea grefonului 

intestinal în urologie (1988). Clinician desăvârşit, a abordat toate 

capitolele patologiei urologice. 

 

IAMANDI, Victor 80 de ani de la moarte 

om politic (n. 15 febr. 1891, Hodora-Cotnari, judeţul 
Iaşi – m. 26 nov. 1940, Jilava-Bucureşti) 

Una din victimele pistoalelor legionare. Preocupă-

rile sale în domeniul activităţii politice au fost multiple: 

şeful organizaţiei Partidului Liberal din Iaşi pe parcur-

sul a două decenii, deputat în Parlament (1922-1940), 

subsecretar de stat la Ministerul de Interne, ministru al Cultelor şi 

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

stigmatizat dictatura fascistă. A luat atitudine împotriva expansiunii 

Germaniei fasciste. A luptat prin toate mijloacele împotriva Gărzii 

de fier. Poziţia consecvent antihitleristă şi antigardistă i-a adus un 

sfârşit tragic. S-a pronunţat pentru apărarea integrităţii teritoriale a 

ţării, fiind potrivnic acceptării Dictatului de la Viena. A desfăşurat o 

vastă activitate publicistică, în sprijinul ideilor sale cu caracter de-

mocratic. 

 

COMARNESCU, Petru 50 de ani de la moarte 

scriitor, eseist şi critic de artă (n. 23 nov. 1905, 
Iaşi – m. 27 nov. 1970, Bucureşti) 

A desfăşurat o prodigioasă activitate teoretică în 

variate domenii ale artei şi culturii: plastică, poezie, 

muzică, teatru, cinematografie, sociologie etc. A dedi-

cat monografii şi albume principalilor noştri pictori (Şt. Luchian, N. 

N. Tonitza, Iosif Iser, Fr. Şirato, Ion Ţuculescu etc.) şi a publicat 

câteva volume cu caracter memorialistic din perioada petrecută în 

America. 
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CULIANU, Nicolae 105 ani de la moarte 

matematician şi astronom (n. 29 aug. 1832, Iaşi – 
m. 28 nov. 1915, Iaşi) 

Membru al Academiei Române şi al Societăţii Li-

terare Junimea. A fost profesor de matematici la Uni-

versitatea din Iaşi timp de peste patru decenii (1863-

1906) şi la Institutele Unite. A condus Universitatea 

din Iaşi, ca rector, din 1880 până în 1898. Apoi, a fost decan al Fa-

cultăţii de Ştiinţe (1898-1906). A predat cursul şi a rămas în manu-

scris Studiul geometric al curbelor usuale. A publicat primul curs 

de analiză matematică în româneşte, Lecţiuni de calcul diferenţial şi 

integral (1870-1874). A fost membru fondator al revistei Recreaţii 

ştiinţifice, primul periodic care încerca să atragă cititorii în domeniul 

matematicii. Figură senină şi venerabilă, cunoscător al culturii uma-

niste, prieten apropiat cu Titu Maiorescu, Nicolae Culianu a fost o 

jumătate de secol una din personalităţile care s-au bucurat de respec-

tul şi simpatia unanimă a Iaşului cultural de odinioară. 

 

VIERIU, Ioan 20 de ani de la moarte 

inginer agronom (n. 13 febr. 1933, Pomârla, judeţul 
Botoşani – m. 28 nov. 2000, Iaşi) 

A slujit neîntrerupt timp de patru decenii şi jumătate 

Universitatea Agronomică şi de Medicină Veterinară Ion 

Ionescu de la Brad din Iaşi, la disciplina de Topografie. 

A fost coautor la cursul de Topografie şi Desen Tehnic. 

În domeniul cercetării ştiinţifice a elaborat, singur sau în colaborare, 

peste 100 de lucrări de specialitate, cu caracter aplicativ şi metodolo-

gic. A fost membru al Societăţii de Ştiinţa Solului din România. 

 

GUGIUMAN, Ion 30 de ani de la moarte 

geograf (n. 4 dec. 1909, Huşi, judeţul Vaslui – m. 30 
nov. 1990, Iaşi) 

În galeria marilor dascăli ai Universităţii ieşene, el 

ocupă un loc deosebit, prin contribuţia adusă la dezvol-
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tarea şcolii şi ştiinţelor geografice româneşti. A lucrat ca profesor la 

catedra de Geografie generală şi Geografie umană, din 1940-1978. În 

perioada 1965 şi 1968 a fost decan al Facultăţii de Biologie-

geografie de la Universitatea Al. I. Cuza. Activitatea ştiinţifică s-a 

concretizat în peste 250 de studii, monografii, articole, note şi recen-

zii, în care a abordat o tematică largă care ţine de domeniul Geogra-

fiei fizice, cât şi de cel al Geografiei umane. 
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DECEMBRIE 
 

 

TURCU, Constantin 40 de ani de la moarte 

istoric (n. 26 febr. 1903, Buhalniţa, judeţul Neamţ 
– m. 1 dec. 1980, Iaşi) 

Membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filo-

logice din România. Distins om de cultură, pasionat 

al arhivelor şi documentelor, publicist, el a realizat o 

remarcabilă operă ştiinţifică, contribuind substanţial la îmbogăţirea 

istoriografiei româneşti. A lucrat, ca arhivist principal-subdirector al 

Arhivelor Statului din Iaşi, în perioada 1942-1963. Scrierile sale se 

referă la domenii foarte variate: istorie, istorie literară, lingvistică, 

istorie culturală, istoria şcolii, istoria bisericii, arhivistică, etnografie, 

genealogie etc. 

 

CIOLAN, Antonin 50 de ani de la moarte 

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

Ocupă un loc de seamă în rândul marilor noştri 

dirijori din prima jumătate a secolului al XX-lea. A 

condus formaţiile Societăţii muzicale şi Orchestrei 

simfonice George Enescu din Iaşi. A contribuit la 

înfiinţarea Filarmonicii Moldova (1942) din Iaşi. A fost profesor de 

cor şi orchestră la Conservatorul din Iaşi timp de trei decenii. După 

1948, la Cluj, a ocupat funcţiile de profesor la Institutul de artă şi 

director al Filarmonicii de Stat pe care a înfiinţat-o. A fost distins cu 

titlurile de Maestru emerit al artei, Profesor emerit şi Artist al 

poporului. 
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RIPAN, Raluca 45 de ani de la moarte 

chimistă (n. 27 iun. 1894, Iaşi – m. 5 dec. 1975, 
Cluj-Napoca) 

Personalitate de seamă a ştiinţei şi învăţământu-

lui superior din ţara noastră. Prima femeie membru al 

Academiei Române, profesor, decan al Facultăţii de 

Ştiinţe şi rector al Universităţii din Cluj, director al 

Institutului de chimie al Academiei din Cluj. A fost distinsă cu titlul 

de Om de ştiinţă Emerit, membru de onoare al Societăţilor de chi-

mie Industrială a Franţei, Doctor honoris causa al Universităţii din 

Torun – R.P. Polonă. A publicat peste 250 de lucrări ştiinţifice, care 

îmbrăţişează o serie de probleme esenţiale ale chimiei anorganice, de 

importanţă atât teoretică, cât şi practică. 

 

MARTINIUC, Constantin 30 de ani de la moarte 

geograf (n. 10 iun. 1915, Ciudeiu, judeţul Storojineţ 
– m. 6 dec. 1990, Iaşi) 

Nume de rezonanţă al şcolii şi ştiinţelor geografi-

ce româneşti, profesor şi cercetător de prestigiu, el a 

slujit Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi timp de peste 40 

de ani, la Facultatea de Ştiinţe, secţia Geografie. Cele peste 150 de 

lucrări ştiinţifice sunt o mărturie a preocupărilor sale, definindu-i 

calităţile de profesor şi om de ştiinţă. Ele se înscriu pe linia geomor-

fologiei regionale, a evidenţierii rolului morfogenetic al condiţiilor 

geologice şi hidro-climatice, a cercetării şi caracterizării proceselor 

de versant, ca şi a preocupărilor pentru regionarea geomorfologică. 

 

POPOVICI, Constantin 25 de ani de la moarte 

sculptor (n. 1 febr. 1938, Iaşi – m. 9 dec. 1995, 
Bucureşti) 

Personalitate marcantă a artei contemporane 

româneşti, manifestând o dexteritate deosebită în 

folosirea materialelor celor mai variate (lemnul, fie-

rul, bronzul, piatra, marmura), el s-a dovedit, în toate împrejurările, 
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un spirit neliniştit şi imaginativ care a ştiut să descopere cu exersată 

spontaneitate şi să pună în valoare calităţile plastice nu numai ale pie-

trei sau marmurei, şi ci pe cele nebănuite ale fierului, căruia i-a conferit 

nu o dată o neaşteptată nobleţe. A abordat în egală măsură şi cu egal 

talent, sculptura de mici dimensiuni şi sculptura monumentală realizând 

câteva opere de referinţă în domeniu. A fost membru al Uniunii Artişti-

lor Plastici din România. 

 

PASTIA, Scarlat 120 de ani de la moarte 

jurist (n. 24 sept. 1827, Nicoreşti, județul Galaţi –  
m. 11 dec. 1900, Iaşi) 

A fost prefect al judeţului Iaşi, primar al oraşului 

nostru în mai multe rânduri, deputat şi senator, efor al 

Spitalului Sf. Spiridon. În 1868 a donat Iaşului proprie-

tatea sa din dealul Tătăraşilor pentru înfiinţarea aici a 

primului cimitir comunitar Eternitatea, deschis la 1 septembrie 1876. 

El a fost în fruntea comitetului care a reuşit să reclădească ctitoria 

din 1833 a lui Veniamin Costache, Mitropolia Moldovei (1887). 

Scarlat Pastia este unul dintre ctitorii Bisericii Sf. Gheorghe din cimi-

tirul Eternitatea, sfinţită în anul 1875. De asemenea, al a făcut im-

portante donaţii Universităţii Al. I. Cuza, a trimis la Paris, pe cheltu-

iala sa tineri cu dispoziţiuni pentru meserii, a construit, cu banii lui, 

fântânile din cartierele Nicolina, Frumoasa şi Socola, în vremuri 

când Iaşul era lipsit de apă potabilă. 

 

POPOVICI-LESPEZI, Neculai 55 de ani de la moarte 

pictor (n. 2 febr. 1885, Lespezi, judeţul Iaşi –  
m. 11 dec. 1965, Iaşi) 

Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Româ-

nia. Timp de peste trei decenii a funcţionat ca profesor 

de desen la Liceul Grigore Ghica Vodă din Dorohoi şi 

la Liceul Naţional din Iaşi. Din opera sa de pictor, desfăşurată de-a 

lungul a peste 50 de ani, au fost remarcate portretele şi florile de 

grădină. A realizat compoziţii din viaţa celor umili. A creat remarca-

bile peisaje din împrejurimile oraşelor Dorohoi şi Iaşi. 
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MYLLER-LEBEDEV, Vera 50 de ani de la moarte 

matematiciană (n. 1 dec. 1880, Sankt Petersburg, 
Rusia – m. 12 dec. 1970, Iaşi) 

Prima femeie profesor universitar din România. A 

slujit Universitatea din Iaşi timp de aproape patru de-

cenii. În cercetarea ştiinţifică, dintre domeniile aborda-

te, menţionăm: teoria numerelor, algebra şi analiza matematică. Ală-

turi de soţul său, Alexandru Myller (1879-1965), a participat la înte-

meierea şi consolidarea Seminarului Matematic al Universităţii ieşe-

ne. A fost prima femeie de la noi care a dat lucrări originale în do-

meniul Teoriei numerelor şi al Teoriei funcţiilor de o variabilă com-

plexă. 

 

BĂCĂUANU, Vasile 30 de ani de la moarte 

geograf (n. 13 nov. 1926, Ştefăneşti, județul Botoşani 
– m. 12 dec. 1990, Iaşi) 

Înscris în galeria marilor profesori ai învăţământu-

lui geografic românesc, el a fost un vrednic continuator 

al iluştrilor săi înaintaşi, Mihai David (1886-1954) şi 

Constantin Martiniuc (1915-1990), contribuind la creş-

terea prestigiului şcolii Morfologice ieşene. A activat la Facultatea de 

Biologie-Geografie a Universităţii din Iaşi, în perioada 1951-1990, în 

domeniul Geomorfologiei. A îmbogăţit patrimoniul geografiei româ-

neşti cu peste 150 de lucrări originale. A colaborat la realizarea vo-

lumelor: Judeţul Iaşi (1972), Dicţionar geografic (1974), Geografia 

municipiului Iaşi (1987). 

 

DAVIDEANU, Neculai 35 de ani de la moarte 

economist (n. 6 dec. 1928, Dersca, judeţul Botoşani – 
m. 12 dec. 1985, Iaşi) 

Prin preocuparea pentru pregătirea studenţilor ca vi-

itori specialişti, prin bogata sa activitate de cercetare, ca 

şi prin soluţionarea diferitelor probleme economice con-

crete, el şi-a asigurat un loc de cinste între economiştii ieşeni. În cei 
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peste 35 de ani de activitate, a desfăşurat o bogată muncă didactică şi 

de cercetare. A publicat în colaborare manualul Organizarea şi pla-

nificarea întreprinderilor agricole (1978). Munca de cercetare s-a 

concretizat în 165 de lucrări de specialitate, privind probleme eco-

nomice din silvicultură, industrie alimentară şi textilă. 

 

PETROVANU, Ortansa 35 de ani de la moarte 

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

Cadru didactic apreciat al învăţământului universi-

tar ieşean. Formată la şcoala de chimie organică de pe 

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

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

desfăşurat o remarcabilă activitate didactică şi ştiinţifică, între anii 

1954-1985. Îi poartă numele peste 20 de lucrări originale, publicate 

în reviste de specialitate româneşti şi străine. 

 

ABUREL, Eugen 45 de ani de la moarte 

medic (n. 23 ian. 1899, Galaţi – m. 16 dec. 1975, 
Bucureşti) 

A fost profesor la Facultatea de Medicină din Iaşi, 

între anii 1921-1946. Obstetrician şi ginecolog de mare 

prestigiu, Eugen Aburel a preconizat metode originale 

de analgezie de conducţie la naştere, de declanşare artificială a naşte-

rii şi a introdus tehnici noi în chirurgia ginecologică. A fost membru 

corespondent al Academiei de Medicină din Paris şi membru al Soci-

etăţii franceze de ginecologie. 
 

 

CIUBOTARU, Iuliu 20 de ani de la moarte 

istoric (n. 20 iul. 1930, Drăguşeni, judeţul Botoşani 
– m. 18 dec. 2000, Iaşi) 

Cercetător în cadrul Institutului de Istorie şi Ar-

heologie A. D. Xenopol Iaşi, în perioada 1953-1990. 

Principalele coordonate tematice ale operei sale le 

reprezintă: cercetări în domeniul istoriei agrare a Moldovei, cu 
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referire specială la unele aspecte juridice, proiectele de reformă 

pentru organizarea şi administrarea statului ce se propuneau şi se 

dezbăteau în Moldova, în perioada preregulamentară, începând cu 

anul 1821, corespondenţa lui Grigore Alexandru Ghica dintre anii 

1849-1856 şi cercetări privind meşteşugurile, industria şi comerţul 

în Moldova în perioada modernă. 

 

MERLESCU, Ernest 30 de ani de la moarte 

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

A fost un cărturar deosebit, devotat învăţământu-

lui agronomic, un pasionat în domeniul Pedologiei. 

Din 1959 a devenit cadru didactic la Facultatea de 

Agronomie a Institutului Agronomic Ion Ionescu de la 

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

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

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

toleranţa plantelor cultivate la salinitatea solului, geneza şi clasifica-

rea solurilor, cercetări botanice, geobotanice, hidrologice şi hidro-

geologice. 

 

POPOVICI, Victor 45 de ani de la moarte 

artist liric (n. 31 dec. 1920, Iacobeni-Vlădeni,  
judeţul Iaşi – m. 22 dec. 1975, Iaşi) 

Format la şcoala unor renumiţi profesori de canto 

ieşeni: Vasile Rabega, Mansi Barberis, Constantin 

Stroescu, el s-a înscris ca o prezenţă activă şi valoroasă 

a scenei lirice româneşti. A evoluat pe scenele unor prestigioase in-

stituţii muzicale din Iaşi, Bucureşti, Cluj şi Timişoara. De la rolul 

Adam din opereta Vânzătorul de păsări, de Zeller, cu care a debutat 

la Iaşi şi până la ultimul spectacol (21 mai 1975) cu Rodolfo din 

Boema de G. Puccini, el se înscrie cu un repertoriu bogat, interpretat 

cu pasiune şi talent. A dat viaţă la 24 de personaje din opere şi 15 din 

operete. Verva şi temperamentul puse în slujba unei voci calde, erau 

dublate de un joc de scenă convingător prin forţa de transmitere. 
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NICOLAU, Eliza 55 de ani de la moarte 

actriţă (n. 1900 – m. 24 dec. 1965, Iaşi) 

Caracterizându-i meritele, în calitate de director 

al Teatrului Naţional din Iaşi, scriitorul Ionel Teodo-

reanu nota laconic: „talent bogat, multilateral şi o 

justă intuiţie artistică”. Angajată în 1928 la Naţiona-

lul ieşean, ea a slujit arta dramatică timp de peste trei decenii, întru-

chipând circa 250 de personaje. A interpretat roluri de coloratură, 

pitoreşti, afirmându-se ca o excelentă interpretă de comedie. Cu toate 

că a jucat cu succes deosebit roluri principale, marea ei specialitate o 

constituie rolurile episodice de compoziţie. A cântat şi a dansat cu 

talent, fiind distribuită în toate operetele montate la Iaşi. 

 

MUNTEANU-ADĂSCĂLIŢEI, Emanoil 40 de ani de la moarte 

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

Recunoscut ca un specialist de valoare în dome-

niul construcţiilor, el şi-a adus o contribuţie de seamă 

la afirmarea şcolii superioare ieşene de construcţie. A 

funcţionat ca profesor la Facultatea de Construcţie a Politehnicii din 

Iaşi, din 1949 până în 1968. A organizat disciplina de Construcţii 

metalice şi a publicat primul curs în domeniu, la Iaşi. 

 

TEODORESCU, Alexandru 20 de ani de la moarte 

filolog (n. 12 febr. 1926, Zamostea, judeţul Suceava 
– m. 27 dec. 2000, Iaşi) 

Cunoscut istoric literar şi cercetător avizat al re-

laţiilor dintre literatura populară şi cultă, el a activat la 

Institutul de Filologie Română A. Philippide, din 1954 

până în 1990. S-a dedicat studiului literaturii române şi în mod speci-

al influenţei pe care literatura populară a exercitat-o asupra unora 

dintre cei mai renumiţi scriitori români. A contribuit la alcătuirea 

bazei de date pentru Dicţionarul literaturii române între 1900 şi 

1950. 
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NĂSTASE, Gheorghe I.  35 de ani de la moarte 

geograf (n. 16 febr. 1896, Hristici, judeţul Soroca 
– m. 28 dec. 1985, Iaşi 

A adus o valoroasă contribuţie la crearea şcolii 

geografice, dezvoltând învăţământul şi cercetarea 

ştiinţifică în domeniul geografiei umane şi economi-

ce. A funcţionat ca profesor la Facultatea de Ştiinţe 

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

trei decenii. A fost membru permanent al Institutului de Cercetări 

Geografice al României încă din 1944, numărându-se printre fonda-

torii acestuia. A publicat numeroase studii de specialitate referitoare 

la Basarabia şi Moldova. 

 

UNGUREANU, Gheorghe 45 de ani de la moarte 

arhivist şi publicist (n. 8 mart. 1907, Hangu, județul 
Neamţ – m. 29 dec. 1975, Iaşi) 

Membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice din Ro-

mânia, membru în colegiul de redacţie al Revistei Ar-

hivelor şi al revistei Archivum (Paris). A slujit Arhive-

le româneşti timp de peste o jumătate de secol, ca arhi-

vist (din 1927) şi director al Arhivelor Statului din Iaşi (1941-1969). 

A publicat numeroase lucrări ştiinţifice de teorie şi practică arhivistică, 

istorie şi teorie literară etc. A participat la reuniuni internaţionale de 

specialitate ca reprezentant al României. 

 

NEAMŢU, Vasile 15 ani de la moarte 

istoric (n. 19 dec. 1922, Tişăuţi – Ipoteşti, județul 
Suceava – 30 dec. 2005, Suceava) 

Aproape patru decenii, între anii 1949-1987, a 

funcţionat la Facultatea de Litere şi Filosofie a Univer-

sităţii din Iaşi. În sprijinul procesului didactic, a editat 

cursul Istoria medie a României (1982). Teza de doctorat în istorie a 

susţinut-o la Cluj, în 1971. Medievist, a fost preocupat de studiul 

tehnicii agricole folosite în Moldova şi Ţara Românească în evul 
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mediu, a cercetat, în acelaşi timp, pe o bază documentară, aspecte ale 

comerţului medieval şi ale mişcărilor sociale din Moldova în prima 

jumătate a secolului al XVII-lea. Rezultatele cercetărilor arheologice 

întreprinse între anii 1967-1980, alături de soţia sa, Eugenia Neamţu 

(1930-1980), s-au concretizat în monografia, în două volume, Oraşul 

medieval Baia în secolele XIV-XVII (1980, 1984). A colaborat la 

realizarea lucrărilor de sinteză: Istoria Oraşului Iaşi (vol. I, 1980) şi 

Istoria Universităţii din Iaşi (1985). De asemenea, a publicat nume-

roase studii şi articole de specialitate. 

 

MÂŞLEA, Ana 40 de ani de la moarte 

poetă (n. 3 febr. 1938, T. Vladimirescu, judeţul 
Galaţi – m. 30 dec. 1980, Iaşi) 

Formată în ambianţa Otiliei Cazimir, ea a pre-

luat ideea că poezia este cântec al vârstelor, cântec al 

dragostei şi al naturii, este expresia sincerităţii lirice. 

De aceea, multe din poeziile sale sunt cântece, intitulate ca atare sau 

deduse din text. Versurile sale sunt pline de sensibilitate specific 

feminină. Ea a creat o lirică a frumuseţii, a simplităţii cuvântului, a 

candorii, a durerii, a bucuriei, a simţirii curate şi profunde. Editorial, 

a debutat în anul 1969, cu volumul Fructul apei, după care au urmat: 

Ziua dragostei (1972) şi În aşteptarea zăpezilor (1978). 

 

BORDEIANU, Mihai 35 de ani de la moarte 

filolog (n. 12 nov. 1929, Drăguşeni, judeţul  
Suceava – m. 31 dec. 1985, Iaşi) 

A fost un slujitor neobosit al cărţii, pasionat de 

cartea veche şi rară, românească şi străină. Din 1960 

şi până la sfârşitul vieţii şi-a desfăşurat activitatea la 

Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu din Iaşi, pe care a 

condus-o ca director între anii 1965-1985. Sub conducerea sa biblio-

teca a păşit pe linia modernizării. În acest timp s-a trecut la achiziţia 

şi prelucrarea centralizată, la statistica centralizată, la descrierea căr-

ţilor după noile norme internaţionale. A desfăşurat şi activitate de 

cercetare în domeniu.  
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ANIVERSĂRI 
 

 

470 de ani de la naștere 
Crimca, Anastasie (1550-1629), mitropolit / p. 5 
 

430 de ani de la naștere 
Ureche, Grigore (c. 1590-1647), cronicar / p. 5 
 

360 de ani de la naștere 
Costin, Nicolae (1660-1712), cronicar / p. 6 
 

310 ani de la naștere 
Callimachi, Gavriil (c. 1710-1786), mitropolit / p. 6 
 

260 de ani de la naștere 
Beldiman, Alecu (c. 1760-1826), cărturar şi vornic / p. 7 
Donici, Andronache (1760-1829), jurist / p. 7 
 

240 de ani de la naștere 
Barbu Lăutarul (c. 1780-1858), cântăreţ şi cobzar / p. 8 
 

235 de ani de la naștere 
Flechtenmacher, Christian (1785-1843), jurist / p. 75 
 

225 de ani de la naștere 
Herffner, Joseph (1795-1865), dirijor şi compozitor / p. 8 
 

220 de ani de la naștere 
Burada, Tudorache (1800-1866), cărturar şi vornic / p. 70 
Cihac, Iacob Stanislau (1800-1888), medic / p. 68 
Zotta, Mihai (1800-1864), medic / p. 80 
 

210 ani de la naștere 
Panu, Anastasie (1810-1867), om politic / p. 9 
 

200 de ani de la naștere 
Asachi, Dimitrie (1820-1868), matematician, topograf / p. 9 
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Cuza, Alexandru Ioan (1820-1873), domnitor / p. 33 
Epureanu, Manolache Costache (1820-1880), om politic / p. 69 
Micle, Ştefan (1820-1879), fizician şi chimist / p. 76 
Naniescu, Iosif (1820-1902), mitropolit şi cărturar / p. 63 
 

195 de ani de la naștere 
Cihac, Alexandru (1825-1887), filolog / p. 72 
Cuza, Elena (1825-1909), soţia domnitorului Al. I. Cuza / p. 51 
 

190 de ani de la naștere 
Bălănescu, Costache (1830-1888), actor şi traducător / p. 10 
 

180 de ani de la naștere 
Bodnărescu, Samson (1840-1902), scriitor / p. 53 
Burlă, Vasile (1840-1905), filolog şi profesor / p. 24 
Emilian, Cornelia (1840-1910), publicistă / p. 10 
Maiorescu, Titu (1840-1917), critic literar, estetician şi  

om politic / p. 26 
Melik, Ioan Mire (1840-1889), matematician / p. 67 
Negruzzi, Leon C. (1840-1890), scriitor / p. 50 
 

175 de ani de la naștere 
Arceleanu, Mihail (1845-1908), actor / p. 11 
Conta, Vasile (1845-1882), filosof / p. 87 
Dunka, Titus (1845-1903), militar, inginer şi scriitor / p. 14 
Konya, Samuel Gh. (1845-1940), chimist şi farmacist / p. 21 
Lambrior, Alexandru (1845-1883), lingvist şi filolog / p. 16 
Rojniţă, Gheorghe (1845-1910), medic / p. 81 
 

170 de ani de la naștere 
Alexandresco, Dimitrie (1850-1925), jurist / p. 78 
Bardasare, Emanoil (1850-1935), pictor / p. 81 
Eminescu, Mihai (1850-1889), poet / p. 17 
Micle, Veronica (1850-1889), poetă / p. 40 
Tiktin, Heimann Hariton (1850-1936), lingvist / p. 66 
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165 de ani de la naștere 
Assaky, Gheorghe (1855-1899), chirurg / p. 14 
Cantacuzino, Matei (1855-1925), jurist şi om politic / p. 58 
Grigoriu, Petru V. (1855-1903), poet şi traducător / p. 42 
Lupu, Eugen (1855-1883), om politic şi magistrat / p. 31 
Manoliu, Emanoil (1855-1931), actor şi publicist / p. 77 
 

160 de ani de la naștere 
Brăescu, Alexandru (1860-1917), medic / p. 90 
Dumitrescu, Ivan (Giovanni) (1860-1913), tenor / p. 96 
Morţun, Vasile G. (1860-1919), scriitor, militant socialist / p. 91 
Obregia, Alexandru (1860-1937), medic / p. 61 
Pastia, Mihai (1860-1928), publicist şi pedagog / p. 30 
Popovici-Bayreuth, Dimitrie (1860-1972), artist liric / p. 61 
 

155 de ani de la naștere 
Conta-Kernbach, Ana (1865-1921), pedagogă literată / p. 84 
Hurmuzescu, Dragomir (1865-1954), fizician / p. 32 
Jiquidi, Constantin (1865-1899), pictor şi desenator / p. 47 
Popovici junior, Mihail (1865-1960), actor / p. 11 
Stâncă, Ştefan (1865-1897), medic / p. 46 
Stere, Constantin (1865-1936), scriitor şi om politic / p. 87 
Vernescu-Vâlcea, Constantin (1865-1947), actor / p. 83 
 

150 de ani de la naștere 
Buţureanu, Constantin V. (1870-1931), pedagog şi publicist / p. 11 
Culianu, Petru N. (1870-1951), matematician / p. 54 
Dragomir, State (1870-1920), actor / p. 92 
Juvara, Ernest (1870-1933), chirurg / p. 45 
Mezzetti, Enrico (1870-1930), compozitor şi dirijor / p. 88 
Sanielevici, Simion (1870-1963), matematician / p. 65 
Teodoreanu, Laurenţiu (1870-1943), inginer electrotehnic / p. 94 
 

145 de ani de la naștere 
Bratu, Traian (1875-1940), filolog / p. 81 
Carp, Mihai (1875-1967), profesor şi publicist / p. 78 
Constantinescu, Grigore (1875-1932), preot şi publicist / p. 27 
Finţescu, Gheorghe N. (1875-1948), entomolog / p. 69 
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Puşcariu-Densuşianu, Elena (1875-1965), medic / p. 30 
Tănăsescu, Ion (1875-1954), chirurg / p. 64 
Trancu-Rainer, Marta (1875-1950), chirurg / p. 76 
 

140 de ani de la naștere 
Boldescu, Vasile (1880-1932), actor / p. 12 
Botez, Constantin I. (1880-1936), critic literar, filolog / p. 12 
Braborescu, Ştefan (1880-1971), actor / p. 71 
Gusti, Dimitrie (1880-1955), sociolog şi estetician / p. 26 
Macovei, Gheorghe (1880-1969), geolog / p. 76 
Marinescu, I. M. (1880-1965), filolog / p. 74 
Myller-Lebedev, Vera (1880-1970), matematiciană / p. 92 
Profir, Iancu (1880-1934), actor / p. 85 
Sadoveanu, Mihail (1880-1961), scriitor / p. 84 
Suţu, Rudolf (1880-1949), ziarist şi publicist / p. 63 
Vasiliu, Haralambie (1880-1954), agrochimist / p. 18 
 

135 de ani de la naștere 
Baciu, Constantin I. (1885-1959), compozitor şi dirijor / p. 58 
Boureanul, Eugen (1885-1971), prozator / p. 28 
Hortolomei, Nicolae (1885-1961), chirurg / p. 90 
Iordăchescu, Valeriu (1885-1975), preot şi profesor / p. 23 
Popovici-Lespezi, Neculai (1885-1965), profesor şi pictor / p. 23 
Răşcanu, Vasile (1885-1980), medic şi fiziolog / p. 62 
Vasiliu, Titu (1885-1961), medic / p. 43 
 

130 de ani de la naștere 
Arbore, Alexandru P. (1890-1953), istoric şi prozator / p. 52 
Bantaş, Mihail (1890-1959), profesor, poet, traducător / p. 85 
Bobescu, Jean (1890-1981), dirijor / p. 38 
Bontea, Gheorghe (1890-1965), agronom şi economist agrar / p. 39 
Cernătescu, Aurel (1890-1967), inginer constructor / p. 59 
Hette, Richard P. (1890-1981), sculptor / p. 67 
Hotnog, Titus (1890-1957), prozator şi profesor / p. 79 
Nicorescu, Paul (1890-1946), istoric şi arheolog / p. 54 
Procopiu, Ştefan (1890-1972), fizician / p. 18 
Raşcu, Ion M. (1890-1971), poet / p. 35 
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125 de ani de la naștere 
Andriescu, Ion C. (1895-1968), profesor / p. 89 
Bârsănescu, Ştefan (1895-1984), pedagog / p. 35 
Georgescu, Constantin (1895-1960), compozitor / p. 47 
Ghiţescu, Aurel (1895-1972), actor / p. 16 
Harea, Vasile (1895-1987), pedagog şi filolog / p. 58 
Kernbach, Mihail (1895-1976), medic / p. 43 
Matei, Ilie (1895-1969), chimist / p. 47 
Mayer, Octav (1895-1966), matematician / p. 74 
Niţulescu, Iuliu (1895-1975), medic şi fiziopatolog / p. 66 
Savul, Mircea Ion (1895-1964), geolog şi geochimist / p. 46 

 
120 de ani de la naștere 

Antoniu, Costache (1900-1979), actor / p. 28 
Arventiev, Boris (1900-1984), chimist / p. 68 
Constantinescu, Radu T. (1900-1986), muzician / p. 20 
Demetrescu, Paul I. (1900-1968), jurist / p. 55 
Dimitriu, Petre-Paul (1900-1979), jurist, pictor amator / p. 53 
Franche, Oscar (1900-1988), medic / p. 93 
Ianovici, Virgil (1900-1990), geolog / p. 79 
Macarovici, Neculai (1900-1979), geolog şi paleontolog / p. 39 
Neculau, Eugen D. (1900-1974), pedagog şi sociolog / p. 95 
Negru, Vasile (1900-1984), jurist / p. 35 
Nicolau, Eliza (1900-1965), actriţă / p. 12 
Panaitescu, Petre P. (1900-1967), istoric şi slavist / p. 32 
Parteni, Cezar Antoni (1900-1956), inginer electrotehnic / p. 53 
Pavelcu, Vasile (1900-1991), psiholog / p. 65 
Pătrăşcanu, Lucreţiu (1900-1954), sociolog, jurist, om politic / p. 83 
Pântea, Constantin (1900-1991), agronom / p. 70 
Philippide, Alexandru A. (1900-1979), poet, prozator şi eseist / p. 38 
Popovici, Vasile (1900-1973), compozitor / p. 20 
Sava, Costache (1900-1983), actor / p. 93 
Sava, Ion (1900-1947), regizor / p. 79 
Ţopa, Emilian (1900-1987), botanist / p. 24 
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115 ani de la naștere 
Angelescu, Constantin C. (1905-2000), istoric / p. 28 
Bărbat, Alexandru (1905-1991), statistician şi sociolog / p. 23 
Burghele, Theodor Th. (1905-1977), chirurg / p. 25 
Chipail, Gheorghe (1905-1997), chirurg / p. 27 
Comarnescu, Petru (1905-1970), scriitor şi critic de artă / p. 90 
Dima, Alexandru (1905-1979), estetician şi istoric literar / p. 80 
Foca, Elena (1905-1983), actriţă / p. 13 
Ghelerter, Moni (1905-1979), regizor / p. 64 
Ionaşcu, Remus (1905-1965), actor / p. 56 
Ionaşcu, Silvia (1905-1993), actriţă / p. 89 
Jitariu, Petre (1905-1989), biolog / p. 44 
Mihail, Paul (1905-1994), istoric / p. 55 
Munteanu, Octavian (1905-1984), inginer electromecanic / p. 94 
Panţiru, Grigore (1905-1981), profesor şi muzicolog / p. 16 
Strat, Constantin (1905-1982), medic / p. 57 
 

110 ani de la naștere 
Băbălean, Pavel (1910-1950), pomolog / p. 54 
Berlescu, Natalia (1910-1996), muzeograf / p. 89 
Bogdan, Constantin P. (1910-1965), matematician / p. 43 
Botez, Grigore (1910-1981), profesor / p. 73 
Bucur, Nicolae (1910-1969), pedolog / p. 30 
Camilar, Eusebiu (1910-1965), scriitor / p. 78 
Climescu, Alexandru (1910-1990), matematician / p. 45 
Davidoglu, Mihail (1910-1987), dramaturg / p. 85 
Iavorschi, Ioan (1910-1986), jurist / p. 17 
Liacu, Anton (1910-1991), agronom / p. 40 
Moisescu, Iustin (1910-1986), patriarh / p. 31 
Necrasov, Olga (1910-2000), biolog / p. 72 
Stoia, Achim (1910-1973), compozitor şi dirijor / p. 57 
Vancea, Ştefan (1910-1997), zoolog / p. 19 
Zugrăvescu, Ioan (1910-1989), chimist / p. 48 
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105 ani de la naștere 
Andronic, Alexandru (1915-1995), istoric / p. 49 
Bădărău, Gheorghe (1915-1992), medic / p. 59 
Boţan, Neculai (1915-1985), inginer electromecanic / p. 44 
Budeanu, Constantin H. (1915-1987), chimist / p. 64 
Ciobanu, Constantin (1915-1979), inginer electromecanic / p. 34 
Delion, Pavel (1915-1997), folclorist / p. 62 
Ghiţescu, Traian (1915-1987), actor / p. 33 
Martiniuc, Constantin (1915-1990), geograf / p. 50 
Radvanschi, Alfons (1915-1999), actor / p. 69 
Rusu, Dumitru (1915-1998), economist / p. 34 

 
100 de ani de la naștere 

Câmpeanu, Victor (1920-1984), muzician / p. 17 
Goia, Ion (1920-1986), muzician / p. 25 
Hanganu, Vasile (1920-1999), inginer electromecanic / p. 42 
Hotnog, Ştefan (1920-1993), pictor şi grafician / p. 73 
Nubert, Ioan I. (1920-1980), medic / p. 75 
Popa, George (1920-2001), artist liric / p. 41 
Popovici, Victor (1920-1975), artist liric / p. 96 
Preda, Nicolae (1920-1984), inginer constructor / p. 86 
Radinschi, Constantin (1920-2003), pictor / p. 52 
Simionescu, Cristofor (1920-2007), chimist şi eseist / p. 60 

 
95 de ani de la naștere 

Georgescu, Cristian (1925-1990), artist liric / p. 95 
Popa, Tudorel (1925-1978), actor / p. 94 
Rădulescu, Iulian (1925-1964), artist liric / p. 24 
Taişler, Saul (1925-1993), actor / p. 21 
 

90 de ani de la naștere 
Apetroaie, Ion (1930-1995), scriitor / p. 22 
Ciubotaru, Iuliu (1930-2000), istoric / p. 62 
Enescu, Ion (1930-1989), matematician / p. 50 
Grecianu, Alexandru (1930-1998), medic veterinar / p. 36 
Murgescu, Viorel Camil (1930-1979), matematician / p. 36 
Neamţu, Eugenia (1930-1980), arheolog / p. 51 
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Petrescu, Florin Mihai (1930-1977), poet / p. 36 
Petrovanu, Dan (1930-1988), matematician / p. 19 
Raiciu, Virgil (1930-1985), actor / p. 82 
 

85 de ani de la naștere 
Buzdugan, Ioan (1935-2001), sculptor / p. 51 
Duda, René-Corneliu (1935-1999), medic / p. 88 
Matei, Paul (1935-1995), inginer electromecanic / p. 56 
Oniceanu, Mihai (1935-1984), geolog / p. 56 
Popa, Adina (1935-1996), actriţă / p. 49 
Sandu-Ville, Gorun (1935-1995), agronom / p. 15 
Sturzu, Corneliu (1935-1992), poet şi eseist / p. 21 
Turcu, Nicolae V. (1935-1987), filosof şi scriitor / p. 93 
 

80 de ani de la naștere 
Badea, Costel (1940-1995), sculptor ceramist / p. 15 
Barna, Mircea (1940-1997), medic / p. 60 
Ionescu, Doru (1940-1978), scriitor / p. 73 
Isac, Mihail (1940-1997), biolog / p. 33 
 

70 de ani de la naștere 
Cepraga, Constantin (1950-1992), artist liric / p. 86 
Culianu, Ioan Petru (1950-1991), istoric al religiilor, scriitor / p. 14 
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COMEMORĂRI 
 

 

275 de ani de la moarte 
Neculce, Ion (c. 1672-1745), cronicar / p. 97 
 

195 de ani de la moarte 
Asachi, Lazăr (Leon) (1757-1825), traducător şi arhimandrit / p. 97 
 

155 de ani de la moarte 
Herffner, Joseph (1795-1865), dirijor şi compozitor / p. 99 
Popp, Ioan (1829-1865), matematician / p. 160 
 

150 de ani de la moarte 
Burada, Gheorghe (1831-1870), dirijor şi compozitor / p. 118 
Capşa, Scarlat (1838-1870), scriitor / p. 119 
 

140 de ani de la moarte 
Epureanu, Manolache Costache (1820-1880), om politic / p. 150 
 

135 de ani de la moarte 
Cerchez-Cristodulo, Mihail (1839-1885), general / p. 137 
Tăutu, Gheorghe (1823-1885), poet / p. 144 
 

130 de ani de la moarte 
Alecsandri, Vasile (1821-1890), scriitor / p. 147 
Negruzzi, Leon C. (1840-1890), scriitor / p. 138 
 

125 de ani de la moarte 
Suţu, Alexandru Gr. (1837-1895), publicist şi traducător / p. 148 
 

120 de ani de la moarte 
Densuşianu, Aron (1837-1900), critic şi istoric literar / p. 149 
Panaiteanu-Bardasare, Gheorghe (1816-1900), pictor şi  

grafician / p. 162 
Pastia, Scarlat (1827-1900), jurist şi filantrop / p. 173 
 

 



 190 

115 ani de la moarte 
Burlă, Vasile (1840-1905), filolog şi profesor / p. 100 
 

110 ani de la moarte 
Antonescu, Teohari (1866-1910), istoric şi arheolog / p. 102 
Cerne, Titus (1859-1910), compozitor şi muzicolog / p. 166 
Emilian, Cornelia (1840-1910), publicistă / p. 140 
Panu, Gheorghe (1848-1910), scriitor şi om politic / p. 161 
Rojniţă, Gheorghe (1845-1910), medic / p. 156 
Volenti, Nicolae (1857-1910), poet / p. 150 
 

105 ani de la moarte 
Culianu, Nicolae (1832-1915), matematician / p. 169 
 

100 de ani de la moarte 
Dragomir, State (1870-1920), actor / p. 108 
Stahi, Constantin D. (1844-1920), pictor şi gravor / p. 134 
Sturdza-Şcheianu, Dimitrie (1839-1920), om politic  

şi cărturar / p. 105 
Teodorescu, Teodor (1876-1920), compozitor / p. 150 
Xenopol, Alexandru D. (1847-1920), istoric, sociolog  

şi filosof / p. 111 
 

95 de ani de la moarte 
Alexandresco, Dimitrie (1850-1925), jurist / p. 106 
Cantacuzino, Matei (1855-1925), jurist şi om politic / p. 145 
Poni, Petru (1841-1925), chimist şi mineralog / p. 120 
 

90 de ani de la moarte 
Bogdan, George (1859-1930), medic / p. 98 
Mezzetti, Enrico (1870-1930), compozitor şi dirijor / p. 129 
 

85 de ani de la moarte 
Bardasare, Emanoil (1850-1935), pictor / p. 117 
Bănciulescu, Gheorghe (1898-1935), aviator / p. 122 
Botez-Penel, Constantin (1872-1935), actor şi profesor / p. 136 
Ionescu, Constantin N. (1878-1935), zoolog / p. 140 
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80 de ani de la moarte 
Andrei, Petre (1891-1940), sociolog, filosof, om politic / p. 153 
Bratu, Traian (1875-1940), filolog / p. 139 
Iamandi, Victor (1891-1940), om politic / p. 168 
Inculeţ, Ion C. (1884-1940), om politic / p. 166 
Konya, Samuel Gh. (1845-1940), chimist şi farmacist / p. 120 
Tonitza, Nicolae N. (1886-1940), pictor şi grafician / p. 112 
Trancu-Iaşi, Grigore (1873-1940), jurist şi economist / p. 100 
 

75 de ani de la moarte 
Bărbulescu, Ilie (1873-1945), filolog / p. 132 
Buţureanu, Valeriu (1889-1945), profesor şi filosof / p. 166 
Jacotă, Mihai (1881-1945), profesor şi publicist / p. 135 
Vasiliu-Tătăruși, Alexandru (1876-1945), folclorist / p. 119 
 

70 de ani de la moarte 
Băbălean, Pavel (1910-1950), pomolog / p. 110 
Scriban, August (1872-1950), lingvist şi profesor / p. 143 
Trancu-Rainer, Marta (1875-1950), chirurg / p. 101 
 

65 de ani de la moarte 
Cardaş, Agricola (1883-1955), zootehnician / p. 158 
Gusti, Dimitrie (1880-1955), sociolog şi estetician / p. 157 
Paraschivescu-Petrone, Petre (1874-1955), actor / p. 103 
Spacu, Gheorghe (1883-1955), chimist / p. 140 
 

60 de ani de la moarte 
Andriescu-Cale, Ion (1887-1960), inginer constructor / p. 167 
Boskoff, George (1882-1960), compozitor şi pianist / p. 141 
Cantacuzino, George M. (1899-1960), arhitect, pictor,  

scriitor / p. 160 
Câmpan, Teodor I. (1899-1960), fizician / p. 113 
Galinescu, Gavriil (1883-1960), folclorist şi compozitor / p. 137 
Georgescu, Constantin (1895-1960), compozitor / p. 128 
Herovanu, Mircea (1904-1960), meteorolog / p. 133 
Ifrim, Constantin N. (1884-1960), fondatorul Ateneului  

Tătăraşi / p. 155 
Plăcinţeanu, Ioan I. (1893-1960), fizician / p. 164 



 192 

Popovici junior, Mihail (1865-1960), actor / p. 115 
 

55 de ani de la moarte 
Andreescu-Skeletty, Mihai (1882-1965), compozitor / p. 133 
Bogdan, Constantin P. (1910-1965), matematician / p. 144 
Bontea, Gheorghe (1890-1965), agronom şi economist agrar / p. 146 
Camilar, Eusebiu (1910-1965), scriitor / p. 148 
Chelărescu, Alexandru (1902-1965), inginer constructor / p. 135 
Cosmovici, Neculai I. (1889-1965), naturalist / p. 104 

Ghyka, Matila C. (1881-1965), matematician şi estetician / p. 138 
Ionaşcu, Remus (1905-1965), actor / p. 167 
Marinescu, I. M. (1880-1965), filolog / p. 151 
Myller, Alexandru (1879-1965), matematician / p. 136 
Nicolau, Eliza (1900-1965), actriţă / p. 177 
Popovici-Lespezi, Neculai (1885-1965), profesor şi pictor / p. 173 
Puşcariu-Densuşianu, Elena (1875-1965), medic / p. 128 
 

50 de ani de la moarte 
Caraman, Zoe (1894-1970), medic / p. 114 
Ciolan, Antonin (1883-1970), dirijor şi profesor / p. 171 
Comarnescu, Petru (1905-1970), scriitor şi critic de artă / p. 168 
Găină, Silvestru (1899-1970), pedagog / p. 120 
Mănucă, Mihai (1909-1970), preot şi publicist / p. 109 
Myller-Lebedev, Vera (1880-1970), matematiciană / p. 174 
 

45 de ani de la moarte 
Aburel, Eugen (1899-1975), medic / p. 175 
Băileanu, Gheorghe (1901-1975), publicist şi istoric / p. 137 
Dimitriu, Ioan N. (1897-1975), inginer mecanic, inventator / p. 157 
Iordăchescu, Valeriu (1885-1975), preot şi profesor / p. 114 
Mihăilescu, Traian (1916-1975), dirijor şi compozitor / p. 128 
Năstase, Gheorghe (1887-1975), medic / p. 132 
Niţulescu, Iuliu (1895-1975), medic şi fiziopatolog / p. 124 
Nubert, Ioan Gr. (1886-1975), medic / p. 130 
Pancu-Iaşi, Octav (1929-1975), scriitor / p. 122 
Popovici, Alexandru (Leandru) (1912-1975), pictor / p. 161 
Popovici, George (1897-1975), actor / p. 106 
Popovici, Victor (1920-1975), artist liric / p. 176 
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Profir, Natalia (1879-1975), actriţă / p. 98 

Ripan, Raluca (1894-1975), chimistă / p. 172 
Tăzlăuanu, Ioan (1906-1975), profesor şi naturalist / p. 116 
Ungureanu, Gheorghe (1907-1975), arhivist şi publicist / p. 178 
 

40 de ani de la moarte 
Botez, Radu (1909-1980), dirijor / p. 143 
Caraman, Petru (1898-1980), slavist şi folclorist / p. 101 
Ionescu-Gion, Gheorghe (1922-1980), actor / p. 153 
Jerea, Hilda (1916-1980), compozitoare şi pianistă / p. 127 
Mâşlea, Ana (1938-1980), poetă / p. 179 
Motaş, Constantin (1891-1980), naturalist / p. 102 
Munteanu-Adăscăliţei, Emanoil (1903-1980), inginer  

constructor / p. 177 
Naum, Teodor A. (1891-1980), filolog şi traducător / p. 117 
Neamţu, Eugenia (1930-1980), arheolog / p. 154 
Nubert, Ioan I. (1920-1980), medic / p. 147 
Răşcanu, Vasile (1885-1980), medic şi fiziolog / p. 125 
Socor, Matei (1908-1980), compozitor şi dirijor / p. 131 
Turcu, Constantin (1903-1980), istoric şi arhivist / p. 171 
 

35 de ani de la moarte 
Alexa, Gheorghe V. (1891-1985), chimist / p. 151 
Bordeianu, Mihai (1929-1985), filolog şi bibliotecar / p. 179 

Boţan, Neculai (1915-1985), inginer electromecanic / p. 142 
Brânzei, Petre P. (1916-1985), medic / p. 113 
Burduja, Ioan (1911-1985), economist / p. 164 
Constantinescu, Constantin (1903-1985), compozitor / p. 110 
Davideanu, Neculai (1928-1985), economist / p. 174 
Mihăescu, Haralambie (1907-1985), lingvist şi filolog / p. 112 
Năstase, Gheorghe I. (1896-1985), geograf / p. 178 
Niculescu, Iosif (1914-1985), medic / p. 107 
Niculescu, Nicolae (1924-1985), chirurg / p. 111 
Obreja, Alexandru (1908-1985), geograf / p. 152 
Petrovanu, Ortansa (1931-1985), chimistă / p. 175 
Raiciu, Virgil (1930-1985), actor / p. 162 
Tăbăcaru, Dimitrie (1929-1985), regizor de operă / p. 165 
Zolyneac, Corneliu (1928-1985), biolog / p. 156 
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30 de ani de la moarte 
Băcăuanu, Vasile (1926-1990), geograf / p. 174 
Climescu, Alexandru (1910-1990), matematician / p. 133 
Cordineanu, Leon (1942-1990), artist liric / p. 145 
Georgescu, Cristian (1925-1990), artist liric / p. 100 
Giosan, Traian (1923-1990), inginer mecanic / p. 165 
Gugiuman, Ion (1909-1990), geograf / p. 169 
Ianovici, Virgil (1900-1990), geolog / p. 160 
Ionescu, Octavian (1901-1990), jurist / p. 164 
Jitariu, Matilda (1909-1990), biolog / p. 126 
Lazăr, Alexandru (1927-1990), agronom / p. 130 
Marcovici, Nicolae (1907-1990), muzician / p. 103 
Martiniuc, Constantin (1915-1990), geograf / p. 172 
Mândru, Constantin-Visarion (1926-1990), biolog / p. 155 
Merlescu, Ernest (1931-1990), pedolog / p. 176 
Ţurcanu, Louis (1919-1990), medic / p. 126 
 

25 de ani de la moarte 
Ailincăi, Gheorghe (1921-1995), inginer electromecanic / p. 129 
Andronic, Alexandru (1915-1995), istoric / p. 129 
Apetroaie, Ion (1930-1995), scriitor / p. 139 
Atanasiu, Mihaela (1944-1995), coregraf / p. 124 
Baciu, Ion (1931-1995), dirijor / p. 162 
Badea, Costel (1940-1995), sculptor ceramist / p. 149 
Bărbulescu, Dumitru (1919-1995), inginer electrotehnic / p. 126 
Blehan, Alexandru (1916-1995), actor / p. 134 
Capatu, Chimon (1927-1995), inginer constructor / p. 136 
Chiriac, Romeo (1947-1995), medic / p. 113 
Cosmulescu, Paul-Petru (1927-1995), inginer constructor / p. 108 
Filimon, Cicerone (1928-1995), chirurg / p. 167 
Grosariu, Mihai (1908-1995), actor / p. 106 
Holban, Ion (1916-1995), psiholog / p. 107 
Humiţă, Ion (1932-1995), artist liric / p. 105 
Ianculescu, Magda (1929-1995), artist liric / p. 116 
Magazin, Mina (1928-1995), biolog / p. 141 
Matei, Paul (1935-1995), inginer electromecanic / p. 117 
Mârza, Vasile (1902-1995), medic, biolog / p. 163 
Niţu, Anton (1911-1995), arheolog / p. 115 
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Oblu, Nicolae (1912-1995), neurochirurg / p. 145 
Orlovschi, Nicolae (1923-1995), inginer constructor / p. 123 
Popa, Dumitru (1922-1995), artist liric / p. 121 
Popovici, Constantin (1938-1995), sculptor / p. 172 
Sandu-Ville, Gorun (1935-1995), agronom / p. 103 
Şerbescu, Constantin (1937-1995), inginer constructor / p. 156 
Toma, Mihai (1934-1995), botanist / p. 109 
Velisar-Teodoreanu, Ştefana (1897-1995), scriitoare / p. 131 
Volcinschi, Adrian (1927-1995), biolog / p. 139 
 

20 de ani de la moarte 
Angelescu, Constantin C. (1905-2000), istoric / p. 153 
Chifan, Mircea (1926-2000), medic / p. 121 
Ciopraga, Aurel (1933-2000), jurist / p. 123 
Ciubotaru, Constantin (1924-2000), inginer mecanic / p. 143 
Ciubotaru, Iuliu (1930-2000), istoric / p. 175 
Colibaba, Nicolai (1918-2000), profesor / p. 105 
Cristescu, Maria (1929-2000), biolog / p. 123 
Dobrovici, Viorica (1913-2000), filolog / p. 108 
Necrasov, Olga (1910-2000), biolog / p. 152 
Olcescu, Paul (1928-2000), jurist / p. 121 
Popescu, Florin-Neculai (1932-2000), chimist / p. 99 
Prisacariu, Ion (1927-2000), artist liric / p. 125 
Silion, Tudor (1924-2000), inginer constructor / p. 109 
Tăbăcaru-Tripa, Gina (1929-2000), artist liric / p. 158 
Teodorescu, Alexandru (1926-2000), filolog / p. 177 
Vieriu, Ioan (1933-2000), inginer agronom / p. 169 
Zavate, Olga (1927-2000), medic / p. 104 
 

15 ani de la moarte 
Baran, Neculai (1909-2005), filolog / p. 127 
Georgescu, George I. M. (1943-2005), medic / p. 158 
Iordache, Emil (1954-2005), critic şi istoric literar / p. 154 
Ispir, Mircea (1939-2005), pictor / p. 110 
Marino, Adrian (1921-2005), istoric literar / p. 115 
Neamţu, Vasile (1922-2005), istoric / p. 178 
Saizu, Ioan (1931-2005), istoric şi poet / p. 146 
Spătărelu, Vasile (1938-2005), compozitor / p. 118 


