
 1 

                    BIBLIOTECA JUDETEANĂ 

“ALEXANDRU  ODOBESCU” CALARASI 

 

        C  A  L  E  N  D  A  R U L 
 

PRINCIPALELOR EVENIMENTE, 

                                        ANIVERSĂRI – COMEMORĂRI 

PE ANUL 2017 

      
 

     IANUARIE 
  EVENIMENTE 

1.I. 

15.I. 

24.I. 

27.I. 

- Ziua Mondială a Păcii – proclamată de Vatican 

- 167 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu 

-158 de ani de la Unirea Principatelor Române (24/I/1859) 

- Ziua mondială a Vămilor   

* 

*   * 

  ANIVERSĂRI - COMEMORĂRI 

1.I. - ALEXANDRU  CEL  BUN (1375 / 1380 – 1.I.1432) – 585 de ani de la moartea  domnitorului Ţării  

                                                                                                    Moldovei (1400-1432). 

 - ASLAN, ANA (1.I.1897 – 10.V.1988) – 120 ani de la naşterea medicului gerontolog, profesorului, 

                                                                            omului de ştiinţă, inventatorului român. 

 - BĂNCILĂ, VASILE (1.I.1897 – 10.VI.1979) – 120 ani de la naşterea eseistului român. 

 - CIOCANU, VASILE (1.I.1942 – 23.IX.2003) – 75 de ani de la naşterea istoricului literar român. 

 - CHEVALIER, MAURICE (12.IX.1888 – 1.I.1972) – 45 de ani de la moartea actorului şi 

                                                                                          cântăreţului francez. 

 - CUCULEANU, C. VASILE (1.I.1942) – 75 de ani de la naşterea fizicianului şi cercetătorului 

                                                                     ştiinţific român. 

 - FÂNTÂNEANU, CONSTANTIN (1.I.1907 – 21.III.1975) – 110 ani de la naşterea poetului, pro- 

                                                                                                             zatorului şi criticului literar român. 

 - BACH, JOHANN SEBASTIAN (1735 – 1.I.1782) – 235 de ani de la moartea pianistului şi 

                                                                                          compozitorului german. 

 - MOLDOVAN, OVIDIU IULIU (1.I.1942- 12 III 2008) – 75 de ani de la naşterea actorului român. 

 - MUREŞAN, N. VASILICA (1.I.1942) – 75 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - PETRE, E. CLAUDIA VICTORIA (1.I.1947) – 70 de ani de la naşterea cercetătorului ştiinţific 

                                                                                         român. 

 - POPESCU, C. GHEORGHE (1.I.1947) – 70 de ani de la naşterea inginerului electronist şi 

                                                                       cercetătorului ştiinţific român. 

 - STOENESCU, GEORGE VIRGIL (1.I.1947) – 70 de ani de la naşterea poetului român. 

 - TOPOR, NICOLAE (2.II.1911 – 1.I.1987) – 30 de ani de la moartea meteorologului român. 

 - MILLE, CONSTANTIN (20.XII.1861/1.I.1862 – 14.II.1927) – 155 de ani de la naşterea poetului şi  

                                                                                                                  prozatorului  român. 

2.I. - COVALCIUC, DUMITRU (2.I.1947) – 70 de ani de la naşterea prozatorului, istoricului literar şi 

                                                                           folcloristului român. 

 - LUPEI, V. AURELIA (2.I.1942) – 75 de ani de la naşterea cercetătorului ştiinţific şi fizicianului 

                                                                  român. 

 - PONTORMO (JACOPO CARRUCCI) (1494 – 2.I.1557) – 460 de ani de la moartea pictorului 

                                                                                                             florentin. 
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3.I. - BABA, CORNELIU (18.XI.1906 – 3.I.1997) – 20 ani de la moartea pictorului român. 

 - CONSTANTINESCU, IOAN (21.IX.1938 – 3.I.2002) – 15 ani de la moartea istoricului literar, 

                                                                                                    comparatistului şi dramaturgului român. 

 - CONDURACHI, EMIL (3.I.1912 – 1987)– 105 ani de la naşterea istoricului, arheologului,numis- 

                                                                            matului, istoricului de artă, oratorului, creatorului 

                                                                            şcolii de istorie şi arheologie clasică română.  

 - NICOLESCU, OTILIA (3.I.1932 – 28.IX.1993) – 85 de ani de la naşterea poetei române. 

 - SANDU, N. ION (3.I.1952) – 65 de ani de la naşterea conferenţiarului universitar şi cercetătorului 

                                                         ştiinţific român. 

4.I. - PUŞCARIU, SEXTIL (4.I.1877 – 5.V.1948) – 140 de ani de la naşterea istoricului literar şi 

                                                                                       memorialistului român. 

 - SAURA, CARLOS (4.I.1932) – 85 de ani de la naşterea regizorului spaniol. 

 - TATI, JACQUES (9.X.1909 – 4.I.1982) – 35 de ani de la moartea regizorului şi actorului francez. 

5.I. - DAN, GEORGE (10.II.1916 – 5.I.1972) – 45 de ani de la moartea poetului şi traducătorului român. 

6.I. - AGÂRBICEANU, ION (6.I.1907 – 9.III.1971) – 110 ani de la naşterea fizicianului, cercetătorului 

                                                                                           şi inventatorului român. 

 - NEGRUZZI, IACOB (31.XII.1842 – 6.I.1932) – 85 de ani de la moartea poetului şi prozatorului 

                                                                                         român. 

 - COMBIESCU, DUMITRU (6.I.1887 – 25.XI.1961) – 130 de ani de la naşterea microbiologului şi 

                                                                                                   epidemiologului român. 

 - FAN STYLIAN NOIJ (6.I.1882 – 1965) – 135 de ani de la naşterea scriitorului şi omului politic 

                                                                                albanez. 

 - DORÉ, GUSTAVE (6.I.1832 – 1883) – 185 de ani de la naşterea pictorului, desenatorului şi 

                                                                     litografului francez. 

 - HELIADE-RĂDULESCU, ION (6.I.1802 – 27.IX.1872) – 215 ani de la naşterea poetului, 

                                                                                                     prozatorului şi traducătorului                                                                                         

român. 

                                                                                             

 - HWKING, STEPHEN (8.I.1942) – 75 de ani de la naşterea savantului englez. 

 - IACOB, FELIX (6.I.1832 – 19.I./1.II.1905) – 185 de ani de la naşterea medicului, igienistului 

               (fondatorul şcolii româneşti de igienă), academicianului şi profesorului universitar român. 

 - OLBRACHT, IVAN (6.I.1882 – 1952) – 135 de ani de la naşterea scriitorului ceh. 

 - OLIVARES (6.I.1587 – 22.VII.1645) – 430 de ani de la naşterea importantului om de stat spaniol. 

 - SPACU, PETRU GEORGE (6.I.1902 – 30.III.1995) – 115 ani de la naşterea chimistului român. 

 - SIMACHE, NICOLAE I. (5.XI.1905 - 6.I.1972) – 45 de ani de la moartea profesorului, istoricului, 

                                                                                           publicistului şi istoriografului român. 

 - TEODOREANU, IONEL (6.I.1897 – 3.II.1954) – 120 de ani de la naşterea prozatorului român. 

7.I. - MODOCA, DOINA (7.I.1947) – 70 de ani de la naşterea criticului de teatru şi teatrologului român. 

 - PETRULIAN, NICOLAE (7.I.1902 – 1983) – 115 ani de la naşterea geologului, profesorului 

                                                                                       universitar şi academicianului român. 

 - CHIRU-NANOV, ION (7.I.1882 – 22.VII.1917) – 135 de ani de la naşterea prozatorului român 

8.I. - CYBULSKI, ZBIGNIEW (3.XI.1927 – 8.I.1967) – 50 de ani de la moartea actorului polonez. 

 - DOICESCU, OCTAV (8.I.1907 – 10.V. 1981) – 110 ani de la naşterea arhitectului.  

 - DUMITRU, ANTON (1905 – 8.I.1992) – 25 de ani de la moartea logicianului şi filosofului român. 

 - GALILEI, GALILEO (15/18.II.1564 – 8.I.1642) – 375 de ani de la moartea astrofizicianului şi 

                                                                                              savantului italian. 

 - IMAI, TADASHI (8.I.1912 – 22.XI.1991) – 105 ani de la naşterea regizorului japonez. 

 - HIPPOLYTE, JEAN (8.I.1907 – 1968) – 110 ani de la naşterea filosofului francez. 

 - SPERLEA, MARIANA (8.I.1942) – 75 de ani de la naşterea poetei, prozatoarei şi pictoriţei române. 

 - VIANU, TUDOR (27.XII.1897/8.I.1898 – 21.V.1964)–120 de ani de la naşterea 

esteticianului,criticului şi istoricului literar,comparatistului,stilistului, memorialistului, poetului şi 

traducătorului român. 

9.I. - AL-GEORGE, ION(27.III.1891– 9.I.1957)–60 de ani de la moartea poetului şi traducătorului român.                                                                                   

 -  de FONTENELLE, BERNARD LE BOVIER ( 11.II.1657- 9.I.1757) – 260 de ani de la moartea  

                                                                                                                                 poetului francez. 
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 - IERONIM, IOANA (9.I.1947) – 70 de ani de la naşterea poetei şi traducătoarei române. 

 - UNGUREANU, V. DIMITRIE (9.I.1942) – 75 de ani de la naşterea conferenţiarului universitar şi 

                                                                                 inginerului constructor român. 

10.I. - BLOM, AUGUST(26.XII.1869–10.I.1947)- 70 de ani de la moartea regizorului şi scenaristului 

danez.                                                                                 

 - MISTRAL, GABRIELA (1889 – 10.I.1957) – 60 de ani de la moartea poetei chiliene. 

 - MANOLACHE, CONSTANTIN (10.X.1906 – 10.I.1977) – 40 de ani de la moartea biologului,ento- 

                                                                                               mologului şi profesorului universitar român. 

 - PAVEL, T. EUGENIU (10.I.1922) – 95 de ani de la naşterea inginerului român. 

11.I. - APETROAIE, ION (11.I.1937 – 24.VIII.1997) – 80 de ani de la naşterea criticului şi istoricului 

                                                                                        literar. 

                                                                                 - 20 de ani de la moarte. 

 - BĂLULESCU,I.POMPILIU(11.I.1922-) – 95 de ani de la naşterea inginerului electromecanic 

român. 

 - SPERANŢIA, EUGENIU(18.V.1888–11/12.I.1972)– 45 de ani de la moartea poetului,esteticianului 

                                                                                         şi eseistului român. 

 - SORICU, I.(OAN) U.(RS) (15.VI.1882 – 11.I.1957) – 60 de ani de la moartea poetului român. 

12.I. - CLOUZOT, HENRI-GEORGES (20.XI.1907 – 12.I.1977) – 40 de ani de la moartea regizorului şi 

                                                                                                             scenaristului francez. 

 - GEORGE, TUDOR (3.II.1926 – 12.I.1992) – 25 ani de la moartea poetului şi traducătorului român.  

 - OPRIŞ, I. ION (12.I.1942) – 75 de ani de la naşterea conferenţiarului universitar român. 

 - PROCA, EUGENIU GH. (12.I.1927 ) – 90 de ani de la naşterea medicului neurolog, chirurgului şi 

                                                                           profesorului universitar român. 

 - ŞTEFĂNESCU, SABBA (12.I.1857 – 16.VIII.1931( - 160 de ani de la naşterea geologului român. 

13.I. - ILINSKI, IGOR (24.VII.1901 – 13.I.1987) – 30 de ani de la moartea actorului sovietic. 

 -NICHITA,V.MARIA GEORGETA(13I1932)–85 de ani de la naşterea profesorului universitar 

român                                                                                             

 - PORSENNA N.(ICU) (13.I.1892 – 10.I.1971) – 125 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - PETCU, GEORGE (13.I.1917 – 19.V.1939) – 100 de ani de la naşterea poetului român. 

14.I. - ANDERSSON, HARRIET (14.I.1932) – 85 de ani de la naşterea actriţei suedeze. 

 - BOGART, HUMPHREY (12.I.1899 – 14.I.1957) – 60 de ani de la moartea actorului american. 

 -FLORESCU,VASILE(4IV1915–14I1982)–35 de ani de la moartea teoreticianului şi criticului literar 

român.                                                                                    

 - FINCH, PETER (28.IX.1916 – 14.I.1977) – 40 de ani de la moartea actorului britanic.  

 - HILARIO, ASCASUABI (14.I.1807 – 1875) – 210 ani de la naşterea poetului argentinian. 

 - INGRES (29.VIII.1780 - 14.I.1867) – 150 de ani de la moartea pictorului şi desenatorului francez. 

 -ROMAN,ION(24I1917–1XII1989)–100 de ani de la naşterea istoricului literar şi traducătorului 

român.                                                                          

15.I. - CRISTEA, VALERIU (15.I.1937 – 22.III.1999) – 80 de ani de la naşterea criticului literar român. 

 - CORNEA, ION (15.I.1902 – 22.VI.1974) – 115 ani de la naşterea geografului şi profesorului 

                                                                           uiversitar român. 

 - KAWALEROWICZ, JERZY (15.I.1922) – 95 de ani de la naşterea regizorului polonez. 

 - MIRCIOIU, I. CONSTANTIN (15.I.1947) – 70 de ani de la naşterea cercetătorului ştiinţific român. 

 - MOLIÈRE (15.I.1622 – 17.II.1673) – 395 de ani de la naşterea scriitorului francez. 

 - HOLBAN, ANTON (10.II.1902 – 15.I.1937) – 80 de ani de la moartea prozatorului român. 

 - LALESCU, TRAIAN (24.VII.1882 – 15.I.1929) – 135 de ani de la naşterea matematicianului, 

                                                                                             profesorului doctor docent. 

16.I. - BOHRINGER, RICHARD (16.I.1942 - ) – 75 de ani de la naşterea actorului, scriitorului, 

                                                                                scenaristului şi cântăreţului francez. 

 - LOMBARD, CAROLE (6.X.1908 – 16.I.1942) – 75 de ani de la moartea actriţei americane. 

 - MUNTEANU, AUREL DRAGOŞ(16I1942)–75 de ani de la naşterea prozatorului şi eseistului 

român                                                                                           

 - NEGREA, VIRGILIU DAN (16.I.1942) – 75 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - POPOVICI, CĂLIN (4.X.1910 – 16.I.1977) – 40 de ani de la moartea astronomului, geodezului şi 

                                                                                    astrofizicianului român. 
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17.I. - BANTAŞ, ANDREI (30.XI.1930 – 17.I.1997) – 20 ani de la moartea traducătorului român. 

 - CONSTANTINESCU, EMILIAN I. (29.XII.1894 – 17.I.1977) – 40 de ani de la moartea criticului 

                                                                                                                   literar român. 

 - CARREY, JIM (17.I.1962) – 55 de ani de la naşterea actorului american. 

 - SILAŞI, GRIGORE (27.I.1836 – 17.I.1897) – 120 de ani de la moartea filologului şi folcloristului 

                                                                                      român. 

 - PELLA, V. VESPASIAN (17.I.1897 – 24.VIII.1952) – 120 de ani de la naşterea juristului, 

diplomatului 

                                               şi profesorului universitar român, fondatorul dreptului internaţional penal. 

 - ZĂGĂNESCU, PAVEL (1815 – 17.I.1897) – 120 de ani de la moartea colonelului pompier român. 

18.I. - GEORGESCU, ION (18.I.1857 – XI.1898) – 160 de ani de la naşterea sculptorului român. 

 - HARDY, OLIVER (18.I.1892 – 7.VII.1957) – 125 de ani de la naşterea actorului american. 

 - VLAŞIN, RAVECA (18.I.1947) – 70 de ani de la naşterea poetei române. 

19.I. - LĂZĂRESCU, BARBU (5.I.1881 – 19.I.1957) – 60 de ani de la moartea istoricului literar şi 

                                                                                         bibliografului român. 

 - LESTER, RICHARD (19.I. 1932) – 85 de ani de la naşterea regizorului britanic. 

 - ZAMFIR, C. VASILE (19.I.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

20.I. - CANTACUZINO, IOAN (20.I.1757 – 3.VII.1828) – 260 de ani de la naşterea poetului şi 

                                                                                                 traducătorului român. 

 - CIMPOEŞU, PETRU (20.I.1952) – 65 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - CONSTANTINESCU, CLITUS (5.III.1905 – 20.I.1977) – 40 de ani de la moartea prozatorului, 

                                                                                                         poetului şi eseistului român. 

 - CONSTANTINESCU, M. GHEORGHE (20.I.1932) – 85 de ani de la naşterea profesorului 

                                                                                             universitar român. 

 - LEPĂDATU, DUMITRU (20.I.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar, doctor. 

 - MENDELEEV, DIMITRI  IVANOVICI (27.I.1834 – 20.I.1907) – 110 ani de la moartea  

                                                                                                                  chimistului rus. 

 - PETICĂ, ŞTEFAN (20.I.1877 – 17.X.1904) – 140 de ani de la naşterea poetului, prozatorului, 

                                                                                      dramaturgului şi publicistului român.  

 - RUDOLF AL II-LEA (18.VIII.1552 – 20.I.1612) – 405 ani de la moartea suveranului Cehiei. 

 - SANDI, I.M.HOREA(20I1932)–85 de ani de la naşterea inginerului şi cercetătorului ştiinţific român. 

21.I. - CREŢIA, PETRU (21.I.1927–15.IV.1997)–90 de ani de la naşterea poetului şi traducătorului român. 

 - ASCOLI, GRAZIADIO ISAIA (1829 – 21.I.1907) – 110 ani de la moartea lingvistului italian. 

 - IOSIFESCU, SILVIAN (21.I.1917) – 100 de ani de la naşterea criticului, teoreticianului literar şi 

                                                                       traducătorului român. 

 - NOTTARA, CONSTANTIN I.A. (21.I.1872 -  ) – 145 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - TRINTIGNANT, MARIE (21.I.1962) – 55 de ani de la naşterea actriţei franceze. 

22.I. -ANGHELUŢĂ,THEODOR(28IV1882–30V1964)–135 de ani de la naşterea matematicianului român                                                                                                   

 - CARP, O. (22.I.1867 – 26.XII.1943) – 150 de ani de la naşterea poetului român. 

 - CIRCU, ALEXANDRU (29.I.1854 – 22.I.1922) – 95 de ani de la moartea juristului, ziaristului şi 

                                                                                           inventatorului român. 

 - RACOCE, TEODOR (c.1780 – 22.I.1822) – 195 de ani de la moartea traducătorului român. 

 - BABEŞ, VICENŢIU (21.I.1821 – 22.I./3.II.1907) – 110 ani de la moartea avocatului,profesorului, 

                                                                                               publicistului şi omului politic român. 

23.I. - BOTEANU, GHEORGHE (1837 – 23.I.1902) – 115 ani de la moartea poetului român şi 180 de ani 

                                                                                          de la naştere. 

 - COMŞA, DAN-NICOLAE (23.I.1937) – 80 de ani de la naşterea profesoruloui universitar. 

 - MANET, EDUARD (23.I. 1832 – 1883) – 185 de ani de la naşterea pictorului şi gravorului francez. 

 - IONESCU, C. ALEXANDRU (23.I.1942) – 75 de ani de la naşterea inginerului constructor român. 

 - RAŢIU-SUCIU,GH.CAMELIA(23.I.1942)–75 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

24.I. - BUŞECAN, TEOFIL (24.I.1927 – 2.III.1985)– 90 de ani de la naşterea prozatorului şi dramaturgului 

                                                                                      român. 

 - FREDERIC AL II-LEA DE PRUSIA (24.I.1712 – 17.VIII.1786) – 305 de ani de la naşterea regelui 

                                                                                                                         Prusiei. 

 - de BEAUMARCHAIS, PIERRE AUGUSTIN CARON (24.I.1732 – 1799) – 285 de ani de la 
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                                                                                                                   naşterea dramaturgului francez. 

25.I. - ANDRIUŢĂ, A. CONSTANTIN ( 25.I.1937 - ) – 80 de ani de la naşterea medicului şi profesorului 

                                                                                          universitar român. 

 - CAPONE AL.(FONZO)   (17.I.1899 - 25.I.1947) – 70  de ani de la moartea gangsterului american. 

 - LUCHIAN, GHEORGHE D’AQUILA (25.I. 1942) – 75 de ani de la naşterea scriitorului român. 

 - WOLF, VIRGINIA (25.I.1882 – 28.III.1941) – 135 de ani de la naşterea scriitoarei şi criticului 

                                                                                        literar englez. 

 - MARCOVICI, SIMEON (25.I.1802 – 1.VII.1877) – 215 de ani de la naşterea publicistului şi 

                                                                               traducătorului român. 

26.I. - DOBRESCU, IOAN (26.I.1777 – 1830) – 240 de ani de la naşterea cronicarului român. 

 - SELYE, HANS (26.I.1907 – 16.X.1982) – 115 de ani de la naşterea savantului german. 

 - PETRESCU, C. ION (26.I.1892 – 15.III.1967) –125 ani de la naşterea pedagogului, sociologului şi 

                                                                                          profesorului universitar român. 

27.I. - BERCIU, DUMITRU (27.I.1907 – 1.VII.1989) – 110 ani de la naşterea istoricului, arheologului 

                                                                                           şi profesorului universitar român. 

 - BĂRBULESCU,RADU(27I1952 )–65 de ani de la naşterea poetului, prozatorului şi editorului român 

 - DUMITRU, BERCIU (17.I.1907–1998) – 110 ani de la naşterea istoricului şi arheologului român. 

 - CARROLL, LEWIS (CHARLES LUTWIGE DODGSON) (27.I.1832 – 14.I.1898) – 185 de ani de  

                                                                                      la naşterea scriitorului şi matematicianului englez.  

 - MURGULESCU, ILIE G. (27.I.1902 – 23.XI.1991) – 115 ani de la naşterea chimistului, creatorul 

                                                        şcolii de chimie fizică din România, profesorului universitar român. 

 - MCLAREN, NORMAN (11.IV.1914 – 27.I.1987) – 30 de ani de la moartea regizorului canadian de 

                                                                                              film de animaţie. 

 - NEMTZU, IONEL (27.I.1907 – 23.IV.1978) – 110 ani de la naşterea prozatorului român. 

 - PIERSIC, FLORIN (27.I.1937) – 80 de ani de la naşterea actorului român. 

 - SĂLĂJAN, VASILE (27.I.1947) – 70 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - BUZDUGAN, ION (9.III.1887 – 27.I.1967) – 50 de ani de la moartea poetului, folcloristului şi 

                                                                                   publicistului român. 

28.I. - BATZARIA, N.(ICOLAE) (20.XI.1874 – 28.I.1952) – 65 de ani de la moartea prozatorului şi 

                                                                                                  publicistului român 

 - FLORESCU, MIHAIL (28.I.1912 – 25.II.2000) – 105 ani de la naşterea inginerului petrolist şi 

                                                                                            chimistului român. 

 - GORCEA, PETRU MIHAI (28.I.1942) – 75 de ani de la naşterea criticului literar român. 

 - HENRIC al VIII-lea (18.VI.1491- 28.I.1547) – 470 de ani de la moartea regelui Angliei. 

 - LUBITSCH, ERNST (28.I.1892 – 29.XI.1947) – 125 ani de la naşterea regizorului american. 

 - le MESURIER McCLURE, ROVET JOHN (28.I.1807 – 1873) – 210 de ani de la naşterea 

                                                                                                                 navigatorului britanic. 

 - TSHIGAHARA, HIROSHI (28.I.1927) – 90 de ani de la naşterea regizorului japonez. 

 - VLAD, ION (24.V.1920 – 28.I.1992) – 25 ani de la moartea sculptorului (Franţa). 

 - PETRU CEL MARE (30.V./10.VI.1672 – 28.I./8.II.1725) – 345 de ani de la naşterea ţarului rus. 

29.I. - ESPRIT AUBER, DANIEL FRANÇOIS(29.I.1782–1871)–235 de ani de la naşterea compozitorului 

                                                                                                            francez. 

 - ORLOVA, LIUBOV (29.I.1902 – 26.I.1975) 115 ani de la naşterea actriţei sovietice. 

 - PELLEA, OANA (29.I.1962) – 55 de ani de la naşterea actriţei române. 

 - PUŞKIN, ALEXANDR SERGHEEVICI (26.V./6.VI.1799 - 29.I./10.II.1837) – 180 de ani de la 

                                                                                 moartea poetului, dramaturgului şi prozatorului rus. 

30.I. - CARAGIALE, I.(ON) L.(UCA)–(30.I.1852 – 22.VI.1912)–165 de ani de la naşterea dramaturgului 

                                                                                                            şi prozatorului român. 

 - COSTIN, CALISTRAT (30.I.1942) – 75 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului român. 

 - CRĂESCU, N. IONEL (30.I.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - GOGU, CONSTANTIN (30.V.1854 – 30.I.1897) – 120 ani de la moartea matematicianului şi 

                                                                                        astronomului român. 

 - GOGU, I. GRIGORE (30.I.1952) – 65 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - LUCA, ION (7.XII.1894 – 30.I.1972) – 45 de ani de la moartea dramaturgului român. 

 - MARCOVICI, SILVIA (30.I.1952) – 65 de ani de la naşterea muzicienei, violonistei (Germania). 
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 - OLOF,JOACHIM PALME(30I1927–28II1986)–90 de ani de la naşterea şefului executivului suedez                                                                                               

 - PLEŞOIANU, GRIGORE (30.I.1808 – 30.I.1857) – 160 de ani de la moartea traducătorului român. 

 - REDGRAVE, VANESSA (30.I.1937) – 80 de ani de la naşterea actriţei britanice. 

 - ROOSEVELT, FRANKLIN DELANO (30.I.1882 – 12.IV.1954) – 135 de ani de la naşterea 

                                                                                                                  preşedintelui S.U.A. 

 - SĂRARU, DINU (30.I.1932) – 85 de ani de la naşterea prozatorului şi cronicarului teatral. 

31.I. - ASIMINEI, CONSTANTIN (20.VII.1894 – 31.I.1947) – 70 de ani de la moartea poetului român. 

 - ALLÉGRET, YVES (13.X.1907 – 31.I.1987) – 30 de ani de la moartea regizorului francez. 

 - SCHUBERT, FRANZ (31.I.1797 – 19.XI.1828) – 220  ani de la naşterea compozitorului austriac. 

 - MICU, MIRCEA (31.I.1937-18.VII.2010) – 80 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului român. 

 - MORARU, MARIN (31.I.1937) – 80 de ani de la naşterea actorului de teatru şi film, profesorului 

                                                                 universitar român. 

 - VELEA, NICOLAE (13.IV.1936 – 31.I.1987) – 30 de ani de la moartea prozatorului român. 

 

 

 

FEBRUARIE 
  EVENIMENTE 

  1.II. –Ziua Independenţei Militare 

11.II. –Ziua Mondială a Bolnavului 

14.II. - Ziua îndrăgostiţilor  

15.II. - Ziua Mondială a Copiilor Bolnavi de Cancer. 

28.II. –Ziua Apărării Civile 

* 

*   * 

  ANIVERSĂRI - COMEMORĂRI 

1.II. - LEMNARU, OSCAR (1.II.1907 – 17.V.1968) – 110 ani de la naşterea prozatorului şi 

                                                                                         traducătorului român. 

 - NETEA, VASILE (1.II.1912 – 6.III.1989) – 105 ani de la naşterea memorialistului şi istoricului 

                                                                                   literar român. 

 - STAN T.C. (1.II.1907 – 19.V.1940) – 110 ani de la naşterea prozatorului român. 

 - STATI, SORIN (1.II.1932) – 85 de ani de la naşterea lingvistului şi profesorului universitar (Italia). 

 - ŞTEFAN, I.M. (1.II.1922 – 22.X.1992) – 95 de ani de la naşterea prozatorului şi traducătorului 

                                                                            român. 

2.II. - ADAMESCO, P. GEORGES (2.II.1927) – 90 de ani de la naşterea medicului veterinar român. 

 - BLASETTI, ALESSANDRO (3.VII.1900 – 2.II.1987) – 30 de ani de la moartea regizorului şi 

                                                                                              scenaristului italian. 

 - CONSTANTINESCU, VIRGILIU (2.II. 1932) – 85 de ani de la naşterea sociologului şi 

                                                                                   profesorului universitar român. 

 - DUMITRESCU-BISTRIŢA, GH.(EORGHE) N. (5.IX.1895 – 2.II.1992) – 25 de ani de la moartea  

                                                                                                                                    folcloristului român. 

 - DRĂGAN, V. PETRU (2.II.1932) – 85 de ani de la naşterea medicului urolog şi profesorului  

                                                             universitar român. 

 - JOYCE, JAMES (2.II.1882 – 13.I.1941) – 135 de ani de la naşterea scriitorului irlandez. 

 - KELEMEN, ARPAD (20.XI.1932 – 2.II.1997) – 20 de ani de la moartea profesorului, omului de 

                                                                                        ştiinţă şi inginerului român.  

 - PETEAN, MIRCEA (2.II.1952) – 65 de ani de la naşterea poetului român. 

 - VĂCĂRESCU, IANCU (2.II.1792 – 3.III.1863) – 225 ani de la naşterea poetului şi traducătorului 

                                                                                            român. 

3.II. - ARSENI, CONSTANTIN (3.II.1912 – 1994) – 105 ani de la naşterea neurologului, neurochirur- 

                                                                                gului, neuro-morfopatologului, profesorului universi- 

                                                                                tar, fondatorului şcolii româneşti de neurochirurgie. 

 - BOIAGI, MIHAIL G. (1780 – 3.II.1842) – 175 de ani de la moartea filologului român. 

 - CONSTANTIN FRANÇOIS de CHASSEBOEUF VOLNEY (3.II.1757- 1820) – 260 de ani de la  

                                                             naşterea filosofului, istoricului, orientalistului şi poetului francez. 



 7 

 - PANTELIMON, A. BRÂNDUŞA (3.II.1942) – 75 de ani de la naşterea profesorului universitar 

                                                                                       român. 

 - RĂDULESCU, NEAGU (26.XII.1912 – 3.II.1972) – 105 ani de la naştere şi 

                                                                                            45 de ani de la moartea prozatorului şi 

                                                                                           caricaturistului român. 

 - TRAKL, GEORG (3.II.1887 – 3.XII.1914) – 130 de ani de la naşterea poetului austriac. 

 - VISARION, A. VIOREL (3.II.1932) – 85 de ani de la naşterea inginerului şi cercetătorului ştiinţific 

                                                                         român. 

4.II. - ANDREESCU N. LADMISS (4.II.1907 - ) – 110 ani de la naşterea prozatorului român. 

 - BĂNCILĂ, OCTAV (4.II.1872 – 3.IV.1944) – 145 de ani de la naşterea pictorului român. 

 - ERHARD, LUDWIG (4.II.1897 – 5.V.1977) – 120 de ani de la naşterea părintelui miracolului 

                                                                                       economic german. 

 - NECULA, DAMIAN (4.II.1937) – 80 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului român. 

 - PHILIPE, GÉRARD (4.II.1922 – 26.I.1959) – 95 de ani de la naşterea actorului francez. 

 - POPESCU-ZELETIN, I. RADU (4.II.1947) – 70 de ani de la naşterea profesorului universitar 

                                                                              român. 

 - VLAICU, N. ROMAN (4.II.1927) – 90 de ani de la naşterea medicului şi profesorului universitar 

                                                                    român. 

  

5.II. - ARDELEANU, VIRGIL (5.II.1932) – 85 de ani de la naşterea criticului literar român. 

 - BOŞCA, TEODOR (5.II.1922 – 9.X.1987) – 95 de ani de la naşterea traducătorului şi dramaturgului 

                                                                                  român.  

 - PĂUCESCU, GRIGORE G. (5.II.1842 – 4.V.1897) – 175 de ani de la naşterea publicistului şi 

                                                                                                   traducătorului român. 

 - SPIRIDON, MONICA (5.II.1952) – 65 de ani de la naşterea criticului şi teoreticianului literar 

                                                              român. 

 - STRUŢEANU, SCARLAT (20.XII.1891 – 5.II.1947) – 70 de ani de la moartea esteticianului, 

                                                                                            criticului şi istoricului literar român. 

 - VULCAN, PETRU (25.VI.1869 – 5.II.1922) – 95 de ani de la moartea scriitorului român. 

6.II. - CAVALCANTI, ALBERTO (6.II.1897 – 23.VIII.1982) – 120 de ani de la naşterea scenaristului, 

                                                                                                    producătorului şi scenografului brazilian. 

 - CIOBOTEA, C. VASILE (6.II.1932) – 85 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - DONOSE, VICENŢIU (6.II.1942 – 16.VII.2001 – 75 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - ENĂCHESCU, GHENADIE (6.II.1837 – 14.I.1898) – 180 de ani de la naşterea cărturarului român. 

 - IACOB, CAIUS (29.III.1912 – 6.II.1992) – 105 ani de la naştere şi  

                                                                            25 de ani de la moartea matematicianului şi profesorului  

                                                                                  universitar român.   

 - NIEMCEWICZ, JULIAN URSYN (6.II.1757 – 1841) – 260 de ani de la naşterea poetului, 

                                                                                                 dramaturgului şi prozatorului polonez. 

 - TRUFFAUT, FRANÇOIS (6.II.1932 – 21.X.1984) – 85 de ani de la naşterea regizorului francez. 

7.II. - BUMBAC, VASILE (7.II.1837 – 27.II.1918) – 180 de ani de la naşterea poetului şi folcloristului 

                                                                                       român. 

 - ACSAN, ION (7.II.1932) – 85 de ani de la naşterea poetului, prozatorului, eseistului, traducătorului şi 

                                                     editorului român. 

 - CUNŢAN, MARIA (7.II.1862 – 23.XI.1935) – 155 de ani de la naşterea poetei române. 

 - DICKENS, CHARLES (7.II.1812 – 9.VI.1870) – 205 ani de la naşterea scriitorului englez. 

 - GOLESCU, DINICU (7.II.1777 – 5.X.1830) – 240 de ani de la naşterea memorialistului român.  

 - HĂULICĂ, DAN (7.II.1932) – 85 de ani de la naşterea eseistului literar, criticului de artă şi  

                                                            profesorului universitar român. 

8.II. - BERTHOLD, AUERBACH (1812 – 8.II.1882) – 205 ani de la naştere şi 

                                                                                    135 de ani de la moartea prozatorului şi 

                                                                                           dramaturgului german. 

 - von NEUMANN, JONN (28.XII.1903 – 8.II.1957) – 60 de ani de la moartea savantului maghiar. 

 - PETRUŢ, EMANOIL (8.II.1932 – 8.VIII.1983) – 85 de ani de la naşterea actorului român. 

 - POPA, V. GHEORGHE (8.II.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 
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9.II. - SOLOMON, DIONYSOS (1798 – 9.II.1857) – 160 de ani de la moartea poetului grec. 

 - HORTY, MIKLOS (18.VI.1868 – 9.II.1957) – 60 de ani de la moartea  regentului regimului 

                                                                               monarhic din Ungaria. 

 - MUREŞANU, RUSALIN (9.II.1932 – 2001) – 85 de ani de la naşterea poetului român. 

 - SERGHIE, EMIL (1897 – 9.II.1977) – 120 de ani de la naştere şi 

                                                                     40 de ani de la moartea poetului şi traducătorului român. 

10.II. - APOSTOLESCU, NICOLAE (10.II.1932 - ) – 85 de ani de la naşterea inginerului şi profesorului 

                                                                                      universitar român. 

 - HOLBAN, ANTON (10.II.1902 – 15.I.1937) – 115 ani de la naşterea prozatorului român. 

 - DELLA ROBBIA, LUCA (1400 – 10.II.1482) – 535 de ani de la naşterea sculptorului şi 

                                                                                   ceramistului renascentist italian. 

 - MESTUGEAN, VARTAN (15.VIII.1869 – 10.II.1942) – 75 de ani de la moartea prozatorului român. 

 - CUŢARIDA, MARIA (10.II.1857 – 1919) – 160 de ani de la naşterea primei femei doctor în medici- 

                                                                             nă din România, organizatoare a unor instituţii de  

                                                                             ocrotire a mamei şi copilului. 

 - OPRESCU, M. IULIAN (10.II.1932) – 85 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - TONEGARU, CONSTANT (26.II.1919 – 10.II.1952) – 65 de  ani de la moartea poetului român. 

11.II. - ABRAMESCU, NICULAE (31.III.1884 – 11.II.1947) – 70 de ani de la moartea matematicianului 

                                                                                                    român. 

 - DE SANTIS, GIUSEPPE (11.II.1917 – 16.V.1997) – 100 de ani de la naşterea regizorului italian. 

 - CUCU, GHEORGHE (11.II.1882 – 24.VIII.1932) – 135 de ani de la naşterea compozitorului,  

                                                                                         dirijorului şi folcloristului român. 

 - EDISON, THOMAS ALVA (11.II.1847 – 18.X.1931) – 170 de ani de la naşterea inventatorului 

                                                                                                      american. 

12.II. - CORNESCU, I. VIOREL (12.II.1942) – 75 de ani de la naşterea economistului şi profesorului  

                                                                           universitar român. 

 - DAVILA, ALEXANDRU (12.II.1862 – 19.X.1929) – 150 de ani de la naşterea dramaturgului, 

                                                                                           prozatorului şi regizorului român. 

 - GORUNESCU, VALERIU (12.II.1922) – 95 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului român. 

 - JALEŞ, PETRU (12.II.1942) – 75 de ani de la naşterea poetului, prozatorului şi traducătorului 

                                                            român. 

13.II. - BĂJENARU, GRIGORE (13.II.1907 – 5.II.1986) – 110 ani de la naşterea prozatorului român. 

 - CARAGIALI, COSTACHE (29.III.1815 – 13.II.1877) – 140 de ani de la moartea dramaturgului,  

                                                                                                        poetului şi prozatorului român. 

 - CĂLINESCU, ALEXANDRU (13.II.1907 – 6.IX.) – 110 ani de la naşterea poetului român. 

 - COVACI, AUREL (13.II.1932 – 18.V.1999) – 85 de ani de la naşterea traducătorului român. 

14.II. - BALACI, ANCA (14.II.1932 - ) – 85 de ani de la naşterea prozatoarei române.  

 - BOTEZ, I. (20.III.1872 – 14.II.1947) – 70 de ani de la moartea istoricului literar şi eseistului român. 

 - CENUŞĂ, P. VALERIU (14.II.1937) – 80 de ani de la naşterea medicului şi profesorului universitar  

                                                                         român. 

 - DULIU, S. OCTAVIAN-GHEORGHE (14.II.1947) – 70 de ani de la naşterea lectorului universitar 

                                                                                                  român. 

 - GRAMATOPOL, MIHAI (14.II.1937) – 80 de ani de la naşterea eseistului şi traducătorului român. 

 - IONESCU, D. CONSTANTIN (14.II.1927) – 90 de ani de la naşterea profesorului universitar 

                                                                             român. 

 - KLUGE, ALEXANDER (14.II.1932) – 85 de ani de la naşterea regizorului german. 

 - MILLE, CONSTANTIN (20.XII.1861/1.I.1862 – 14.II.1927) – 90 de ani de la moartea poetului şi  

                                                                                                                prozatorului  român. 

 - STOIKA, CONSTANTIN TITUS (14.II.1892 – 23.X.1916) – 125 de ani de la naşterea poetului şi 

                                                                                                                prozatorului român. 

 - ŢEPENEAG, DUMITRU (14.II.1937 ) – 80 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - VRÂNCEANU, DRAGOŞ (14.II.1907 – 4.V.1977) – 110 ani de la naşterea poetului şi 

                                                                                              traducătorului român. 

15.II. - BARRYMORE, JONN (15.II.1882 – 29.V.1942) – 135 de ani de la naşterea actorului american. 

 - EMINESCU, ROXANA (15.II.1947) – 70 de ani de la naşterea criticului, istoricului literar şi 
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                                                                   traducătorului român. 

 - GIURESCU, DINU C. (15.II.1927 ) – 90 de ani de la naşterea istoricului, profesorului universitar şi 

                                                                       academicianului român. 

 - GRIGOROVITZA, EMANUIL (15.II.1857 – 6.XII.1915) – 160 de ani de la naşterea prozatorului şi 

                                                                                                             filologului român. 

 - CARDUCCI, GIOSUÉ (1835 – 15.II.1907) – 110 ani de la moartea poetului italian. 

 - GLINKA, MIHAIL IVANOVICI (1804 – 15.II.1857) – 160 de ani de la moartea compozitorului  

                                                                                                      rus. 

 - TÖVISSI, LUDOVIC (15.II.1927 – 13.II.2000) – 85 de ani de la naşterea economistului, ciberneti- 

                                                                                          cianului şi profesorului universitar român. 

16.II. - ANGHELOS, TERZAKIS (16.II.1907 – 1979) – 110 ani de la naşterea prozatorului şi 

                                                                                           dramaturgului grec. 

17.II. - BOŢU, PAVEL (14.VII.1933 – 17.II.1987) – 30 de ani de la moartea poetului român. 

 - CONSTANTINESCU, TITEL (17.II.1927 – 13.V.1999) – 90 de ani de la naşterea prozatorului şi 

                                                                                                         poetului român. 

 - PETROVICI, ION (14.VI.1882 – 17.II.1972) – 45 de ani de la moartea eseistului şi memorialistului 

                                                                                      român. 

 - VĂCĂRESCU, ELENA (21.IX.1864 / 3.X.1864 – 17.II.1947) – 70 de ani de la moartea poetei 

                                                                                                                 române. 

18.II. - FORMAN, MILOS (18.II.1932) – 85 de ani de la naşterea regizorului ceh. 

 - HERSENI, TRAIAN (18.II.1907 – 17.XII.1980) – 110 ani de la naşterea sociologului, psihologului 

                                                                                      şi etnologului român. 

 - OPPENHEIMER, J. ROBERT (22.IV.1904 – 18.II.1967) – 50 de ani de la moartea fizicianului 

                                                                                                           american. 

 - Y CONTRERAS, JOSÉ PEÓN (1843 – 18.II.1907) – 110 ani de la moartea poetului şi  

                                                                                            dramaturgului mexican. 

 - MARIA STURAT ( - 18.II.1587) – 430 de ani de la moartea reginei Scoţiei. 

 - MAX, KINGER (18.II.1857 – 1920) – 160 de ani de la naşterea pictorului, gravorului şi sculptorului 

                                                                         german. 

  

19.II. - BURCULEŢ, M. DAN (19.II.1927) – 90 de ani de la naşterea inginerului mecanic. 

 - CÂRSTEAN, STELIAN (19.II.1942) – 75 de ani de la naşterea folcloristului român. 

 - DENG XIAOPING (22.VIII.1904 – 19.II.1997) – 20 de ani de la moartea preşedintelui Chinei. 

 - GRIERSON, JOHN (26.IV.1898 – 19.II.1972) – 45 de ani de la moartea regizorului şi 

                                                                                  producătorului britanic. 

 - HAMSUN, KNUT (4.VIII.1859 – 19.II.1952) – 65 de ani de la moartea scriitorului norvegian. 

 - MĂLDĂRESCU, RADU EMIL (19.II.1907 - ) – 110 ani de la naşterea inginerului  şi 

                                                                                           profesorului universitar român. 

20.II. - AVRAM, CONSTANTIN (19.II.1911 – 20.II.1987) – 30 de ani de la moartea inginerului 

                                                                                                constructor, profesorului universitar român. 

 - ŢUGUI, ION (24.XII.1933 – 20.II.2002) – 15 ani de la moartea poetului, romancierului, muzicianu- 

                                                                        lui, interpretului, eseistului şi gazetarului român. 

 - BALTHASAR, PERMOSER (1651 – 20.II.1732) – 285 de ani de la moartea sculptorului german. 

 - CIUBOTARU, ALEXANDRU ANDREI (20.II.1932) – 85 de ani de la naşterea biologului, profeso- 

                                                                                           rului universitar şi academicianului român. 

 - BELLINI, GENTILE (c.1429 – 20.II.1507) – 510 ani de la moartea pictorului veneţian. 

 - MALIŢA, MIRCEA (20.II.1927) – 90 de ani de la naşterea eseistului român. 

 - MILLER, CLAUDE (20.II.1942) – 75 de la naşterea regizorului francez. 

 - POPESCU, DUMITRU (20.II.1947) – 70 de ani de la naşterea doctorului în ştiinţe militare, chestor  

                                                                        de poliţie şi conferenţiar universitar român. 

 - VULCĂNESCU, MIHU (20.II.1937) – 80 de ani de la naşterea graficianului, pictorului şi 

                                                                         ceramistului român. 

21.II. - AUDEN WYSTAN,K HUGH (21.II.1907 – 28.IX.1973) – 110 ani de la naşterea poetului  

                                                                                                          britanic. 

 - GOGOL, NICOLAI VASILIEVICI  (19.III.1809   -  21.II. / 4.III.1852) – 165 de ani de la moartea 
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                                                                                                                                    scriitorului rus. 

 - MILLIAN-MINULESCU, CLAUDIA (21.II.1887 – 21.IX.1961) – 130 de ani de la naşterea poetei 

                                                                                                                         române. 

 - von TROTTA, MARGARETHE (21.II.1942) – 75 de ani de la naşterea regizoarei, actriţei şi 

                                                                                 germane. 

 - WYSTAN, HUGH AUDEN (21.II.1907 – 1973) – 110 ani de la naşterea poetului şi 

                                                                                             dramaturgului englez. 

22.II. - WASHINGTON, GEORGE (22.II.1732 – 14.XII.1799) – 285 de ani de la naşterea primului 

                                                                                                        preşedinte al S.U.A. 

 - HERTZ, HEINRICH RUDOLPH  (22.II.1857 – 1894) – 160 de ani de la naşterea fizicianului 

                                                                                                        german. 

23.II. - BLAJEVICI, TEOCTIST (23.II.1807 – 9.VII.1879) – 210 ani de la naşterea cărturarului şi 

                                                                                                    autorului de versuri român. 

 - DUNĂRE, N. BOGDAN ADRIAN (23.II.1942) – 75 de ani de la naşterea fizicianului şi 

                                                                                          cercetătorului ştiinţific român. 

 - DUMITRESCU, D. TRAIAN (23.II.1922) – 95 de ani de la naşterea inginerului şi profesorului 

                                                                                  universitar român. 

 - PALADE, RODICA (23.II.1952) – 65 de ani de la naşterea prozatoarei române. 

 - SION, CONSTANTIN (7.IX.1795 – 23.II.1862) – 155 de ani de la moartea autorului român. 

 - SIMIONESCU, MAYA (23.II.1937) – 80 de ani de la naşterea biologului, profesorului universitar şi 

                                                                        academicianului român. 

 - TĂNĂSESCU, ION (23.II.1892 – 28.XII.1959) – 125 de ani de la naşterea chimistului român. 

 - VULCĂNESCU, ROMULUS (23.II. 1912 – 26.V.1998) – 105 ani de la naşterea etnologului, 

                                                                                                          profesorului şi poetului român. 

 - MĂINESCU, TUDOR (23.II. 1892 – 15.III.1977) – 125 de ani de la naşterea poetului, prozatorului 

                                                                                               şi traducătorului român. 

24.II. - BERBECARU, VALENTIN (24.II.1927 - ) – 90 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - CIZEK, EUGEN (24.II.1932 - ) – 85 de ani de la naşterea istoricului literar român. 

 - MARINOIU, N. VASILE (24.II.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român.  

 - PRIŞCU, RADU (22.I.1921 – 24.II.1987) – 30 de ani de la moartea inginerului hidrotehnician şi 

                                                                                profesorului universitar român. 

 - RIVA, EMMANUELLE (24.II.1927) – 90 de ani de la naşterea actriţei franceze. 

 - TRNKA, JIRI (24.II.1912 – 30.XII.1969) – 105 ani de la naşterea regizorului ceh de animaţie. 

 - VOICU, ION (8.XII.1923 – 24.II.1997) – 20 de ani de la moartea violonistului, dirijorului şi 

                                                                     profesorului român. 

 - ZAMFIRESCU, AL.(EXANDRU) DUILIU (18.III. 1892 – 24.III.1968) – 125 de ani de la naşterea 

                                                                                                        prozatorului şi traducătorului român. 

25.II. - BUZINSCHI, CORNELIU (25.II.1937 – 27.V.2001) – 80 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - GOLDONI, CARLO (25.II.1707 – 1793) – 310 ani de la naşterea dramaturgului italian. 

 - NORDSTRÖM, LUDVIG (25.II.1882 – 1942) – 135 de ani de la naşterea scriitorului suedez. 

 - POPA. N.(ICOLAE) I.(OAN) (25.II.1897 – 22.VII.1982) – 120 de ani de la naşterea comparatistului 

şi istoricului literar. 

 - SABA HATTIN, ALI (25.II.1907 – 1949) – 110 ani de la naşterea scriitorului turc. 

26.II. - AVERY, TEX (26.II.1907 – 26.VIII.1980) – 110 ani de la naşterea regizorului de animaţie 

                                                                                   amercian. 

 - ANGHELACHE, G. IOAN (26.II.1937 - ) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - KINUGASA, TEINOSUKE (1.I.1896 – 26.II.1982) – 35 de ani de la moartea regizorului şi actorului 

                                                                                                japonez. 

 - PARASTATE, CONSTANTIN D. (26.II.1907 – 21.VIII.1993) – 110 ani de la naşterea istoricului 

                                                                                                                     literar şi poetului român. 

 - HUGO, VICTOR (26.II.1802 – 22.V.1885) – 215 ani de la naşterea dramaturgului, poetului şi 

                                                                                     romancierului francez. 

27.II. - BENEŞ, V.(ILHELM) (27.II.1907 – 22.IV.1960) – 110 ani de la naşterea prozatorului, eseistului 

                                                                                              şi criticului de artă român. 

 - CONSTANTIN CEL MARE (27.II.272 – 22.V.337) – 1745 de ani de la naşterea împăratului roman. 
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 - DIAMANDY, GEORGE (27.II.1867 – 27.X.1917) – 150 de ani de la naşterea dramaturgului şi  

                                                                                                 prozatorului român. 

 - DRUMEŞ, MIHAIL (26.XI.1901 – 27.II.1982) – 35 de ani de la moartea romancierului şi 

                                                                                  dramaturgului român. 

 - WADSWORTH LONGFELLOW, HENRY (27.II.1807 – 1882) – 210 ani de la naşterea poetului 

                                                                                                                         american. 

 - IOVIŢĂ, IOAN (19.VIII.1842 – 27.II.1867) – 150 de ani de la moartea publicistului român. 

 - CADALSO, JOSÉ (CADAHALSO Y  VÁSQUES) (1741 – 27.II.1782) – 235 de ani de la moartea 

                                                                                          prozatorului, poetului şi dramaturgului spaniol. 

 - STEINBECK, JOHN (27.II.1902 – 20.XII.1968) – 115 ani de la naşterea scriitorului american. 

 - TAYLOR, ELISABETH (27.II.1932) – 85 de ani de la naşterea actriţei americane. 

28.II. - BARDAN, VASILE (28.II.1947 - ) – 70 de ani de la naşterea poetului, eseistului şi criticului literar 

                                                                     român. 

 - BORODIN, ALEXANDR PORFIRIEVICI (12.XI.1834 - 28.II.1877) – 130 de ani de la moartea  

                                                                                                                                compozitorului rus. 

 - MITRACHE, M. MARIN (28.II.1932) – 85 de ani de la naşterea inginerului mecanic şi 

                                                                     cercetătorului ştiinţific român. 

 - DUCA, GHEORGHE (29.II.1952 ) 65 de ani de la naşterea chimistului şi profesorului universitar 

                                                                   român. 

 

 

 

MARTIE 
  EVENIMENTE 

  1.III - Ziua  Mărţişorului 

3.III - Ziua Internaţională a Scriitorilor 

8.III – Ziua Naţiunilor Unite pentru Drepturile Femeilor şi Pace Internaţională 

15.III – Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor 

20.III - Ziua Internaţională a Francofoniei 

 - Ziua Internaţională a Presei Libere 

      21.III   - Ziua Mondială a Poeziei sub egida UNESCO 

 - Ziua Internaţională a Copiilor Străzii 

 - Ziua Internaţională a Luptei pentru Eliminarea Discriminării Rasiale 

     22.III - Ziua Mondială a Apei 

     23.III - Ziua Internaţională a Meteorologiei 

     27.III – Ziua Mondială a Teatrului 

* 

*      * 

  ANIVERSĂRI - COMEMORĂRI 

1.III. - CREANGĂ, ION (1.III.1837 – 31.XII.1889)  - 180 de ani de la naşterea povestitorului român. 

 - CRISTIAN, VASILE (1.III.1912 – 23.I.1998) – 105 ani de la naşterea poetului, traducătorului şi 

                                                                                         publicistului român. 

 - DOGA, EUGEN (1.III.1937) – 80 de ani de la naşterea compozitorului şi academicianului român. 

 - KRETZULESCU,NICOLAE I.(1.III.1812 – 26.VI.1900) – 205 ani de la naşterea medicului, 

                                                                                                       profesorului universitar, animatorului 

                                                                                                vieţii culturale româneşti şi omului politic. 

 - NYERERE, JULIUS KAMBARAGE (1.III.1922) – 95 de ani de la naşterea preşedintelui 

                                                                                        Tanzaniei. 

 - OANCEA, NICOLAE (1.III.1937) – 80 de ani de la naşterea poetului român. 

 - RABIN, YITZHAK (1.III.1922 – 4.XI.1995) – 95 de ani de la naşterea pirmului-ministru israeliam. 

 - STĂNOIU, M. IOAN (1.III.1927) – 90 de ani de la naşterea lectorului universitar român. 

2.III. - ALBANI, TIRON (2.III.1887 – 12.IX.1976) – 130 de ani de la naşterea ziaristului şi prozatorului 

                                                                                      român. 

 - BRUCKNER, IOAN EMIL (2.III.1912 – 1980) – 105 ani de la naşterea medicului român. 

 - BOGATÎRIEV, IURI (2.III.1947 – 2.II.1989) – 70 de ani de la naşterea actorului sovietic.  
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 - GHELMEZ, PETRE (2.III.1932 – 2001) – 85 de ani de la naşterea poetului, prozatorului, 

                                                                               ziaristului şi editorului român;  

3.III. - BODNĂRESCU, SAMSON (27.VI.1840 – 3.III.1902) – 115 ani de la moartea poetului, 

                                                                                                       prozatorului şi dramaturgului român. 

 - BROOKS, RICHARD (18.V.1912 – 3.III.1992) – 25 de ani de la moartea regizorului şi 

                                                                                    scenaristului american. 

 - GRAHAM BELL, ALEXANDER (3.III.1847 - 2.VIII.1922) - 170 de ani de la naşterea 

                                                                                                          inventatorului american. 

 - GIURGIUCA, EMIL (27.XII.1906 – 3.III.1992) – 25 de ani de la moartea poetului român. 

 - MIHALACHE, ION (3.III.1882 – 1965) – 135 de ani de la naşterea omului politic român. 

 - KAYE, DANNY (18.I.1913 – 3.III.1987) – 30 de ani de la moartea actorului american. 

4.III. - ADAMESCU, GHEORGHE (23.VII.1869 – 4.III.1942) – 75 de ani de la moartea istoricului literar 

                                                                                                        şi bibliografului român. 

 - BAKONSKY, A.(NATOL) E.(MILIAN) (16.VI.1925 – 4.III.1977) – 40 de ani de la moartea 

                                                                  poetului, prozatorului, eseistului şi traducătorului român. 

 - BRATU, SAVIN (15.V.1925 – 4.III.1977) – 40 de ani de la moartea criticului, istoricului şi  

                                                                                 teoreticianului literar. 

 - BRĂDĂŢEANU, VIRGIL (14.III.1927 - ) – 90 de ani de la naşterea teatrologului român. 

 - CARAGIU, TOMA (21.VIII.1925 – 4.III.1977) – 40 de ani de la moartea actorului român. 

 - CAUREA, DANIELA (7.VI.1951 – 4.III.1977) – 40 de ani de la moartea poetei române. 

 - GAFIŢA, GABRIEL (4.III.1952 ) – 65 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - GAFIŢA, MIHAI (21.X.1923 – 4.III.1977) – 40 de ani de la moarte.  

 - IVASIUC, ALEXANDRU  (12.VII.1933 – 4.III.1977) – 40 de ani de la moartea prozatorului 

                                                                                                    şi eseistului român. 

 -CHAMPOLLION, JEAN FRANÇOIS (23.XII.1790 – 4.III.1832) – 185 de ani de la moartea 

                                                                               cercetătorului orientalist şi egiptologului francez. 

 - NEGRI, COSTACHE (4.III.1812 – 28.IX.1876) – 205 ani de la naşterea poetului şi 

                                                                                      prozatoarului român. 

 - PETROVEANU, MIHAIL (28.X.1923 – 4.III.1977) – 40 de ani de la moartea criticului şi 

                                                                                                  istoricului  literar român. 

 - PORUMBACU, VERONICA (24.X.1921 – 4.III.1977) – 40 de ani de la moartea poetei şi 

                                                                                                prozatoarei române. 

 - PETRESCU, C. PAUL (18.I.1915 – 4.III.1977) – 40 de ani de la moartea fizicianului român, specia  

                                                          list în fizica cristalelor şi promotor al defectoscopiei nedistructive. 

 - SIMU, GEORGE (4.III.1862 – 22.IV.1934) – 155 de ani de la naşterea scriitorului român. 

 - SHERRINGTON, CHARLES (27.XI.1857 – 4.III.1952) – 65 de ani de la moartea savantului 

                                                                                                  englez. 

 - ZINNEMANN, FRED (29.IV.1907 – 4.III.1997) – 20 ani de la moartea regizoruloui american. 

5.III. - BALACI, ALEXANDRU (12.VI.1916 – 5.III.2002) – 15 ani de la moartea istoricului literar, eseist, 

                                                                                                traducător şi poet.  

 - BĂRBAT, A. HORIA ALEXANDRU (5.III.1947 - ) – 70 de ani de la naşterea profesorului 

                                                                                          universitar, cercetătorului ştiinţific român. 

 - MIKLOŞ, CORNELIU (5.III.1887 - 10.VIII.1963) – 130 de ani de la naşterea inginerului mecanic, 

                                                                                   profesorului universitar şi academicianului român. 

 - de LAPALCE, PIERRE SIMON (23.III.1749 – 5.III.1827) – 290 de ani de la moartea fizicianului 

                                                                                                               francez. 

 - SEVERIN, PIUS (5/18.III.1902 – 38.I.1959) – 115 ani de la naşterea poetului şi eseistului român. 

 - VOLTA, ALESSANDRO GIUSEPPE (ANTONIO ANASTASIO) (18.II.1745 – 5.III.1827) – 190 

                                                                                                     de ani de la moartea fizicianului italian. 

6.III. - RĂDULESCU – MOTRU, CONSTANTIN (1868 – 6.III.1957) – 60 de ani de la moartea 

                                                                                                              filosofului şi psihologului român. 

 - POPP, VASILE ( 1789 – 6.II.1842) – 175 de ani de la moartea folcloristului şi istoricului literar 

                                                                        român. 

 - RALLY, ALEXANDRU (7.IX.1897 – 6.III.1987) – 30 ani de la moartea poetului şi traducătorului 

                                                                                             român. 
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7.III. - DEACONESCU, ION (7.III.1947 ) – 70 de ani de la naşterea poetului, prozatorului şi 

                                                                      traducătorului  român. 

 - GHEORGHIU, VIRGIL (22.III.1903 – 7.III.1977) – 40 de ani de la moartea poetului şi 

                                                                                         prozatorului român. 

 - RÜHMANN, HEINZ (7.III.1902- 3.X.1994) – 115 ani de la naşterea actorului german. 

 - WOLF, KONRAD (20.X.1925 – 7.III.1982) – 35 de ani de la moartea regizorului german. 

8.III. - FURTUNĂ HORIA (21.VI.1888 – 8.III.1952) – 65 de ani de la moartea poetului, dramaturgului şi 

                                                                                        prozatorului român. 

 - STELARU, DIMITRIE (8.III.1917 – 28.XI.1971) – 100 de ani de la naşterea poetului român. 

 - WILLIAM AL III-LEA de ORANIA – HASSAU (14.XI.1650 - 8.III.1702) – 315 ani de la 

                                                                                        moartea regelui Angliei, Scoţiei şi Irlandei.  

 - ZADAN, GHEORGHE (8.III.1897 – 20.VII.1976) – 120 de ani de la naşterea psihologului, 

                                                                    matematicianului,ciberneticianului,juristului, 

filozofului,   pedagogului şi profesorului universitar român. 

9.III. - BUZDUGAN, ION (9.III.1887 – 27.I.1967) – 130 de ani de la naşterea poetului, folcloristului şi 

                                                                                     publicistului român. 

 - BELICOV, SERAFIM (9.III.1947 - ) – 70 de ani de la naşterea poetului român. 

 - BEGIN, MENAHEM (16.VIII.1913 – 9.III.1992) – 25 de ani de la moartea primului-ministru 

                                                                                      israelian. 

 - CARAMITRU, ION (9.III.1942) – 75 de ani de la naşterea actorului de teatru şi film, regizorului şi 

                                                                  profesorului universitar  român. 

 - ELIADE, MIRCEA (9.III.1907 – 22.IX.1986) – 110 de ani de la naşterea prozatorului, dramaturgu- 

                                  lui, filosofului, gazetarului, istoric al religiilor, traducătorului şi eseistului român. 

 - GRIFFITH, MELANIE (9.III.1967) – 50 de ani de la naşterea actriţei americane. 

 - HRISOVERGHI, ALEXANDRU(27.II.1811–9.III.1837)–180 de ani de la moartea poetului român. 

 - TATOS, ALEXANDRU (9.III.1937 – 31.I.1990) – 80 de ani de la naşterea regizorului român. 

 - TOMŞA, A. FRIMU (9.III.1927) – 90 de ani de la naşterea inginerului constructor şi cercetătorului  

                                                                  ştiinţific român.  

10.III. - ANTONIU, ION (27.VIII.1905 – 10.III.1987) – 30 de ani de la moartea inginerului, electrotehnicia- 

                                                                                       nului, profesorului şi omului de ştiinţă român. 

 - BAGDAT, TOMA ALEXANDRU (1824 – 10.III.1887) – 130 de ani de la moartea traducătorului 

                                                                                                         român. 

 - BOGDAN-PITEŞTI, ALEXANDRU (13.VII.1871 – 10.III.1922) – 95 de ani de la moartea 

                                                                                                                 publicistului român. 

 - BORCIA, ION (23.VIII.1880 – 10.III.1912) – 105 ani de la moartea poetului şi traducătorului 

                                                                                      român. 

 - MARINESCU, GHEORGHE  (20.IX.1919 – 10.III.1987)– 30 de ani de la moartea matematicianu- 

                                                                                                    lui român. 

 - PANTEA, AUREL (10.III.1952) – 65 de ani de la naşterea poetului român. 

 - PAVELESCU, V. DAN (10.III.1922) – 95 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - SĂVULESCU, N. ŞTEFAN (10.III.1927) – 90 de ani de la naşterea inginerului  mecanic român. 

11.III. - LEONESCU, VASILE (1866 – 11.III.1927) – 90 de ani de la moartea autorului dramatic român. 

 - LEFTER, ION BOGDAN (11.III.1957) – 60 de ani de la naşterea poetului, criticului şi istoricului 

                                                                              literar român. 

 - QUINTANA, MANUEL JOSÉ (1772 – 11.III.1857) – 160 de ani de la moartea poetului, dramatur- 

                                                                                             gului şi criticului literar spaniol. 

 - NAGHIU, IOSIF (11.III.1932 ) – 85 de ani de la naşterea dramaturgului şi poetului.  

12.III. - BELLA, GYÖRGY (2.XII.1923 – 12.III.1982) – 35 de ani de la moartea istoricului literar şi  

                                                                                        traducătorului maghiar. 

 - BILEŢCHI, NICOLAE (12.III.1937 - ) – 80 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar. 

 - BOTAR, V.ALEXANDRU (12.III.1942) – 75 de ani de la naşterea chimistului şi cercetătorului 

                                                                        ştiinţific român. 

 - VASILIU, GEORGE (17.IV.1867 – 12.III.1917) – 100 de ani de la moartea poetului român. 

13.III. - MIDDLENTON MURRY, JOHN (1889 – 13.III.1957) – 60 de ani de la moartea criticului literar, 

                                                                                                       prozatorului şi poetului englez. 
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 - KEROUAC, JACK (13.III.1922 – 21.X.1969) – 95 de ani de la naşterea scriitorului american. 

 - STORIN, A. ADINA (13.III.1937) – 80 de ani de la naşterea cercetătorului ştiinţific român. 

 - ŞTEFĂNESCU – GOANGĂ, PETRE (13.III.1902 – 5.IX.1973) – 115 ani de la naşterea cântăreţu- 

                                                                                 lui de operă,  lied şi  oratoriu şi profesorului român. 

14.III. - SIHLEANU, ALEXANDRU (6.I.1834 – 14.III.1857) – 160 de ani de la moartea poetului român. 

 - GUŢU,V. MODEST (14.III.1937) – 80 de ani de la naşterea cercetătorului ştiinţific român. 

 - von RUYSDAEL, ICAOB ISAACKSZON (RUISAEL) (c.1628 – 14.III.1682) – 335 de ani de la 

                                                                                                                        moartea pictorului olandez. 

 - DE BROGLIE, LOUIS VICTOR (15.VIII.1892 – 14.III.1987) – 30 de ani de la moartea  

fizicianului 

                                                                                                                  francez. 

 - PAVEL, ION (14.III.1897 – 6.III.1991) – 120 ani de la naşterea profesorului doctor român 

 - ŞUŢU, ALEXANDRU GR. (14.III.1837) – 24.VIII.1895) – 180 de ani de la naşterea publicistului şi  

                                                                                                            traducătorului român. 

 - TUSHINGHAM, RITA (14.III.1942) – 75 de ani de la naşterea actriţei britanice. 

15.III. - BLAZIAN, H.(ENRI) (15.III.1902 – 20.X.1961) – 115 ani de la naşterea gazetarului şi 

                                                                                             traducătorului   român. 

 - DEMETRIUS VASILE (1.X.1878 – 15.III.1942) – 75 de ani de la moartea poetului, prozatorului şi 

                                                                                            traducătorului român. 

 - MĂINESCU, TUDOR (23.II. 1892 – 15.III.1977) – 40 de ani de la moartea poetului, prozatorului şi 

                                                                                             traducătorului român. 

 - PETRESCU, C. ION (26.I.1892 – 15.III.1967) – 50 de ani de la moartea pedagogului, sociologului 

                                                                                        şi profesorului universitar român. 

16.III. - ATAMAN, A. ELEONORA (16.III.1947 ) – 70 de ani de la naşterea cercetătorului ştiinţific român. 

 - BRÂNCUŞI, CONSTANTIN (21.II.1876 – 16.III.1957) – 60 de ani de la moartea sculptorului şi 

                                                                                                        pictorului român. 

 - FLOREA, CAROL (16.III.1932) – 85 de ani de la naşterea inginerului electronist român. 

 - LAHOVARI, ALEXANDRU N. (16.VIII.1840 – 16.III.1897) – 120 de ani de la moartea 

publicistului şi oratorului român. 

 - MORARIU, CONSTANTIN (5.V.1854 – 16.III.1927) – 90 de ani de la moartea traducătorului şi 

                                                                                                     poetului român. 

 - STERIAN, MARGARETA (16.III.1897 – 1991) – 120 ani de la naşterea poetei şi traducătoarei  

                                                                                              române. 

 - TITULESCU, NICOLAE (16.III.1882 – 17.III.1941) – 135 de ani de la naşterea juristului, 

                                                                                              diplomatului şi omului politic român. 

 - TRIBOI, EUGENIU (16.III.1942 -) 75 de ani de la naşterea inginerului agronom şi 

                                                                   ecophiziologului român. 

17.III. - GERMANI, DIONISIE (17.III.1877 – 1.IX.1948) – 140 de ani de la naşterea profesorului 

                                                                                            universitar şi inginerului hidraulician român. 

 - PAPAHAGI, TACHE (6.X.1892 – 17.III.1977) – 40 de ani de la moartea folcloristului şi 

lingvistului român 

18.III. - BERTHELOT, MARCELLIN (25.X.1827 - 18.III.1907) – 110 ani de la moartea chimistului şi 

                                                                                                           omului politic francez. 

 - DORCESCU, EUGEN (18.III.1942) – 75 de ani de la naşterea poetului, prozatorului şi eseistului  

                                                                        român. 

 - FILIPESCU, ION P. ( 18.III.1927) – 90 de ani de la naşterea juristului, profesorului universitar şi 

                                                                    academicianului român. 

 - GHEORGHE, MIHAI C. (18.III.1937) – 80 de ani de la naşterea pictorului şi graficianului român. 

 - GORAN, S. VALERIU STERE (18.III.1927) – 90 de ani de la naşterea cercetătorului ştiinţific 

                                                                                       român. 

 - SOLACOLU, BARBU (18.III.1897 – 30.X.1976) – 120 de ani de la naşterea poetului şi 

traducătorului român. 

 - UPDIKE, JOHN (18.III.1932) – 85 de ani de la naşterea scriitorului american. 

19.III. - CLOSE, GLENN (19.III.1947) – 70 de ani de la naşterea actriţei americane. 

 - DUDAŞ, FLORIAN (19.III.1947) – 70 de ani de la naşterea istoricului literar. 
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 - LIPATTI, DINU (19.III.1917 – 2.XII.1950) – 100 de ani de la naşterea pianistului, compozitorului 

şi profesorului  universitar român. 

20.III. - NEWTON, ISAAC (20.XII.1642 – 20.III.1727) – 290 de ani de la moartea fizicianului şi omului de 

                                                                                            ştiinţă polonez.  

 - MUSICESCU, GAVRIIL (20.III.1847 – 21.XII.1903) – 170 de ani de la naşterea compozitorului şi 

                                                                                                      profesorului universitar român. 

 - OVIDIU (PUBLIUS OVIDIUS NASO) (20.III.43 î.Cr. – c. 17 d. cr.) – 2060 de ani de la naşterea  

                                                                                                                                 poetului latin. 

 - ROMAN, S. VIOREL (20.III.1942) – 75 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - VLADISLAV, L. TIBERIU (20.III.1952) – 65 de ani de la naşterea conferenţiarului universitar. 

 - TICAN-ROMANO, MIHAI (2.VII.1895 – 20.III.1967) – 50 de ani de la moartea prozatorului 

                                                                                                român. 

 - BOTEZ, I. (20.III.1872 – 14.II.1947) – 145 de ani de la naşterea istoricului literar şi eseistului  

                                                                          român. 

21.III. - BUD, FLORICA (21.III.1957 - ) – 60 de ani de la naşterea prozatoarei române. 

 - CHIŞU, LUCIAN (21.III.1952) – 65 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar român. 

 - CREŢU, IGOR (21.III.1922) – 95 de ani de la naşterea traducătorului român. 

 - IONAŞCU, ION I. (21.III.1902 – 1979) – 115 ani de la naşterea istoricului medievalist, arhivistului, 

                                                                       editorului de documente şi profesorului universitar român. 

 - MOLDOVAN, IOAN (21.III.1952) – 65 de ani de naşterea poetului român. 

 - PASCOVICI, D. MIRCEA (21.III.1942) – 75 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - SANDU-ALDEA, C.(ONSTANTIN) (22.XI.1874 – 21.III.1927) – 90 de ani de la moartea 

                                                                                                                     prozatorului român. 

22.III. - von GOETHE, JOHANN WOLFGANG (28.VIII.1749 – 22.III.1832) – 185 de ani de la moartea  

                                                   juristului, naturalist, poetului, gânditorului şi omului de ştiinţă german. 

 - LULLY, JEAN-BAPTISTE  (29.XI.1632 - 22.III.1787) – 330 de ani de la moartea compozitorului 

                                                                                                         francez. 

 - PREOTU, C. OCTAVIAN (22.III.1952) – 65 de ani de la naşterea inginerului şi şefului de lucrări 

                                                                              român. 

 - RELGIS, EUGEN (2.III.1895- 22.III.1987) – 30 de ani de la moartea poetului şi romancierului 

                                                                                   român. 

23.III. - CIOFLEC, ROMULUS (23.III.1882 – 13.XI.1955) – 135 de ani de la naşterea prozatorului şi 

                                                                                                  publicistului român. 

 - CONSTANTIN, G. GHEORGHE (23.III.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar  

                                                                                           român. 

 - DODOC, GH. PETRE (23.III.1932) – 85 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - GEORGIAN, GEORGE D. (1859 – 23.III.1912) – 105 ani de la moartea publicistului şi 

                                                                                              dramaturgului român. 

 - NICU, D. MIHAIL (23.III. 1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar şi 

                                                            cercetătoruloui ştiinţific român. 

 - STENDHAL (HENRI-MARIE BEYLE) ( 23.I.1783 - 23.III.1842) – 175 de ani de la moartea  

                                                                                                                            scriitorului francez. 

 - TONAZZI, UGO (23.III.1922 – 28.X.1990) – 95 de ani de la naşterea actorului italian. 

 - UGLEAN, GHERLGHE (23.III.1942) – 75 de ani de la naşterea juristului şi profesorului 

                                                                     universitar român. 

 - XENOPOL, ALEXANDRU D.(IMITRIE) – (23.III.1847 – 27.II.1920) – 170 de ani de la naşterea  

                                                                                 istoricului, filosofului, economistului, sociologului, 

                                                                 literatului, criticului, omului politic şi teoretician al literaturii. 

23.III. - ROSETTI R. RADU (23.III.1877 – 1949) – 140 de ani de la naşterea generalului, istoricului şi 

                                                                                  memorialistului român. 

24.III. - CUIBAN, A. FLAVIAN (24.III.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - DAMIAN, GEORGE (24.III.1927 – 7.VIII.1998) – 90 de ani de la naşterea poetului român. 

 - IONETE, GR. CONSTANTIN (24.III.1922) – 95 de ani de la naşterea economistului şi 

                                                                               profesorului universitar român. 

 - MACOVEANU, A. AURELIAN LIVIU AL. (24.III.1922) – 95 de ani de la naşterea cercetătorului 
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                                                                                                            ştiinţific român. 

 - ADAMOVICI KIPRENSKI, OREST(24.III.1782 – 1836)– 235 de ani de la naşterea pictorului rus. 

25.III. - BLANDIANA,ANA (25.III.1942 - )–75 de ani de la naşterea poetei, prozatoarei şi ziaristei române. 

 - BADEA, MIRCEA (4.VIII.1915 – 25.III.1977) – 40 de ani de la moartea poetului  român. 

 - CIUCĂ, RĂZVAN (25.III.1947) – 70 de ani de la naşterea istoricului, muzeografului şi 

                                                           publicistului român. 

 - EPSTEIN, JEAN (25.III.1897 – 3.IV.1953) – 120 ani de la naşterea regizorului francez. 

 - TEODORINI, ELENA (25.III.1857 – 1926) – 160 de ani de la naşterea sopranei române. 

 - LESNEA, GEORGE (25.III.1902 – 6.VII.1979) – 115 ani de la naşterea poetului şi traducătorului 

                                                                              român. 

 - NICOLESCU, BASARAB (25.III.1942) – 75 de ani de la naşterea matematicianului, fizicianului,  

                                                                              filosofului, eseistului şi profesorului (Franţa). 

 - TEODORINI, ELENA (25.III.1857 – 27.II.1926) – 160 de ani de la naşterea cântăreţei  de operă, 

                                                                                               lied şi profesoarei române de canto. 

26.III. - van BEETHOVEN, LUDWIG (16.XII.1770 – 26.III.1827) – 190 de ani de la moartea 

                                                                                                              compozitorului german. 

 - CORBEA, DUMITRU (6.IX.1910 – 26.III.2002) – 15 ani de la moartea poetului, ziaristului şi 

                                                                                            prozatorului român. 

 - CUTEANU, E. EUGEN (26.III.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - GUSTI, DIMITRIE (24.I.1818 – 26.III.1887) – 130 de ani de la moartea scriitorului român. 

 - MARINA, JUSTINIAN (22.II.1901 – 26.III.1977) – 40 de ani de la moartea celui de-al III-lea  

                                                                                              patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. 

 -LUPU-ANTONESCU, ANTON ( 15.IV.1859–26.III.1937 ) – 80 de ani de la moartea publicistului 

                                                                                                             şi scriitorului român.                                                                                                                                                      

 - BRÉAL, MICHEL (26.III.1832 – 1915) – 185 de ani de la naşterea lingvistului francez. 

 - NICODIM, ION (26.III.1932) – 85 de ani de la naşterea pictorului român. 

 - OPHÜLS, MAX (6.V.1902 – 26.III.1957) – 60 ani de la moartea regizorului francez. 

 - VERMOND, BERNARD (1849 – 26.III.1907) – 115 ani de la moartea traducătorului român. 

27.III.  - NEGULESCU, G. EMIL (27.III.1902 -      ) – 115 ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - POPFIU, JUSTIN (23.X.1841 – 27.III.1882) – 135 de ani de la moartea publicistului român. 

 - PAPILIAN, ALEXANDRU (27.III.1947) – 70 de ani de la naşterea scriitorului şi publicistului 

                                                                                (Franţa) 

 - SWANSON, GLORIA (27.III.1887 – 4.IV.1983) – 130 de ani de la naşterea actriţei americane. 

 - UDREA, CORNEL (27.III.1947) – 70 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului român. 

 - YORK, MICHAEL (27.III.1942) – 75 de ani de la naşterea actorului britanic. 

28.III. - COMENIUS (28.III.1592 – 1670) – 425 de ani de la naşterea umanistului şi inventatorului 

pedagogiei 

                                                                     moderne. 

 - FARKAŞ, GYULA (28.III.1847 – 27.XII.1930) – 170 de ani de la naşterea fizicianului român. 

 - FILIPESCU, GHEORGHE EMANOIL (28.III.1882 – 25.XI.1937) – 135 de ani de la naşterea 

                                                                                                                             inginerului constructor. 

 - MANOLESCU, GRIGORE (28.III.1857 – 14.VII.1892) – 160 de ani de la naşterea traducătorului 

                                                                                                          român. 

 - OŢETEA, ANDREI (5.VIII.1894 – 28.III.1977) – 40 de ani de la moartea istoricului, creatorului de  

                                                              şcoală de istorie, pedagogului şi profesorului universitar român.  

 - TOMOZEI, GHEORGHE (29.IV.1936 – 29.III.1997) – 20 de ani de la moartea poetului român. 

29.III. - BASSARABESCU, I.(ON) A.(LEXANDRU) (17.XII.1870 – 29.III.1952) – 65 de ani de la moartea 

                                                                                                                                    prozatorului român. 

 - BORDEI, GH. DESPINA (29.III.1937) – 80 de ani de la naşterea inginerului şi profesorului 

                                                                             universitar român. 

 - IACOB, CAIUS (29.III.1912 – 6.II.1992) – 105 ani de la naşterea matematicianului şi 

                                                          profesorului universitar român.   

 - SWEDENBORG (29.III.1772) – 245 de ani de la moartea savantului şi teozofului suedez. 

30.III. - BEATTY, WARREN (30.III.1937 - ) – 80 de ani de la naşterea actorului, regizorului, scenaristului 

                                                                         şi producătorului american. 



 17 

 - BOISROBERT, FRANÇOIS LE MÉTEL ( 1.VIII.1592 - 30.III.1662) – 355 de ani de la moartea 

                                                                                                                                  poetului francez. 

 -  MATLAC, F. IOAN (30.III.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - ROMOŞAN, PETRU (30.III.1957 ) – 60 de ani de la naşterea poetului român. 

 - SCOTT, ROBERT FALCON(1868 - 30.III.1912) – 105 ani de la moartea exploratorului englez. 

 - VAUBAN (SÉBASTIEN LE PRESTRE DE) (1.V.1633 – 30.III.1707) – 310 ani de la moartea 

                                                                                            arhitectului şi constructorului militar francez. 

31.III. - ROD, EDUARD (31.III.1857 – 1910) – 160 de ani de la naşterea prozatorului şi criticului literar 

                                                                           elveţian de limbă franceză. 

 - FRANCISC I ( 12.IX.1494 - 31.III.1547) – 470 de ani de la moartea regelui Franţei. 

 - OSHIMA, NAGISA (31.III.1932) – 85 de ani de la naşterea regizorului japonez. 

 

 

 
APRILIE 

            EVENIMENTE 

  2.IV - Ziua  Internaţională a Cărţii Pentru Copii 

7.IV - Ziua Mondială a Sănătăţii 

8.IV - Sărbătoarea etniei  romilor (Legea nr. 66/2006) 

12.IV - Ziua Mondială a Aviaţiei şi Cosmonauticii    

13.IV - Ziua Mondială a Holocaustului 

18.IV - Ziua Internaţională pentru Conservarea Monumentelor 

22.IV - Ziua Planetei Pământ 

23.IV - Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor 

 - Ziua Bibliotecarului din România 

25.IV - Ziua Internaţională de Solidaritate a Tineretului 

  26.IV - Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale 

30.IV - Ziua Mondială a Oraşelor Înfrăţite (anual în ultima duminică din aprilie) 

* 

*      * 

ANIVERSĂRI-COMEMORĂRI 

1.IV. - FLONTA, MIRCEA (1.IV.1932 ) – 85 de ani de la naşterea epistemologului şi profesorului 

                                                                    universitar român. 

 - RESSU, CAMIL (26.I.1880 – 1.IV.1962) – 55 de ani de la moartea pictorului român. 

 - WILLIAM, HARVEY (1.IV.1578 – 3.VI.1657) – 360 de ani de ani de la moartea medicului englez. 

 - GÜNEY, YILMAZ (1.IV.1937 – 9.IX.1987) – 80 de ani de la naşterea regizorului, scenaristului, 

                                                                              actorului şi producătorului turc. 

 - HAYDN, JOSEPH (1.IV.1732 – 1809) – 285 de ani de la naşterea compozitorului austriac. 

2.IV. - ADAMEŞTEANU, GABRIELA  (2.IV.1942) – 75 de ani de la naşterea prozatoarei române. 

  

 - CIOBĂNESCU, NICOLAE (28.III.1903 – 2.IV.1957) – 60 de ani de la moartea matematicianului şi 

                                                                                                     mecanicianului român. 

3.IV. - BRAHMS, JOHANNES (7.V.1833 - 3.IV.1897) – 120 de ani de la moartea compozitorului german. 

 - CIOMPEC, GHEORGHE (3.IV.1932) – 85 de ani de la naşterea istoricului literar român. 

 - CORNEA, ANDREI (3.IV.1952) – 65 de ani de la naşterea eseistului şi traducătorului român. 

 - KALINDERU, NICOLAE (6.XII.1835 – 3.IV.1902) – 115 ani de la moartea medicului şi 

                                                                                                    profesorului universitar român.  

 - LIZZANI, CARLO (3.IV.1917 - ) – 100 ani de la naşterea regizorului italian. 

 - PETRESCU FLONIN, MIHAI (13.III.1930 – 3.IV.1977) – 40 de ani de la moartea poetului român. 

4.IV. - ATANASIU, GHEORGHE (13.XII.1893 – 4.IV.1972) – 45 de ani de la moartea fizicianului român. 

 - CIOBANU,VALERIU (4.IV.1917 – 21.XII.1966) – 100 ani de la naşterea istoricului literar,  

                                                                                       folcloristului şi poetului român. 

 - CIOBĂNESCU, FLORIN (3.VII.1914 – 4.IV.1977) – 40 de ani de la moartea fizicianului şi 

                                                                                           inginerului român. 
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 - DUMITRESCU, MARIANA (27.VIII.1924 – 4.IV.1967) – 50 de ani de la moartea poetei şi 

                                                                                                   traducătoarei române. 

 - DRĂGULESCU, CORIOLAN (4.IV.1907 - 1977) – 110 ani de la naşterea chimistului, profeso- 

                                                                                                 rului universitar şi academicianului român.  

 - VINTILĂ, HORIA (18/31.XII.1915 – 4.IV.1992)– 25 de ani de la moartea poetului, prozatorului, 

eseistului, diplomatului şi profesorului universitar român. 

 - IORDACHE, V. ION (4.IV.1927) – 90 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - KAURISMÄKI, AKI (4.IV.1957 ) – 60 de ani de la naşterea regizorului finlandez. 

 - PERKINS, ANTHONY (4.IV.1932 – 12.IX.1992) – 85 de ani de la naşterea actorului american. 

 - TARCOVSKI, ANDREI (4.IV.1932 – 29.XII.1986) – 85 de ani de la naşterea regizorului sovietic. 

 - VALEA, LUCIAN (4.III.1924 – 4.IV.1992) – 25 ani de la moartea poetului român. 

5.IV. - COPILU-CHEATRĂ, V.(ASILE) (5.IV.1912 - ) – 105 ani de la naşterea poetului şi prozatorului 

                                                                                               român. 

 - DASCĂLU, DAN (5.IV.1942) – 75 de ani de la naşterea inginerului, profesorului universitar şi 

                                                       academicianului român. 

 - GREEHAWAY, PETER 5.IV.1942) – 75 de ani de la naşterea regizorului britanic. 

 - FRAGONARD, JEAN HONORÉ (5.IV.1732 – 1806) – 285 de ani de la naşterea pictorului, 

                                                                                                desenatorului şi gravorului francez. 

 - FERRY, JULES (5.IV.1832 – 17.III.1893) – 185 de ani de la naşterea reformatorului învăţământului 

                                                                                    francez. 

 - NEAGU, FĂNUŞ (5.IV.1932 – 24. V. 2011) – 80 de ani de la naşterea prozatorului, dramaturgului şi 

                                                                                    scenaristului român. 

 - ROGOZ, GEORGIANA VIORICA (5.IV.1927) – 90 de ani de la naşterea prozatoarei române, 

                                                                                      autoare de piese pentru teatrul de păpuşi. 

 - ROBESCU, P. DAN NICOLAE (5.IV.1947) – 70 de ani de la naşterea profesorului universitar  

                                                                                      român. 

6.IV. - AMARU, BOGDAN (6.IV.1907 – 27.X.1936) – 110 ani de la naşterea poetului, prozatorului, 

                                                                                         publicistului, dramaturgului şi eseistului român. 

 - DUMITRIU, PETRU (8.II.1924 – 6.IV.2002) – 15 ani de la moartea prozatorului, dramaturgului şi 

                                                                                      eseistului român. 

 - DIACONU, C. CONSTANTIN (6.IV.1927 – 6.I.2000) – 90 de ani de la naşterea inginerului hidro- 

                                                                                                      log şi  profesorului universitar român. 

 - DASCĂLU, C. DAN (5.IV.1942) – 70 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - WILLEM VAN DE VELDE (CEL TÂNĂR) (1633 – 6.IV.1707) – 310 ani de la moartea  

                                                                                                                         pictorului olandez. 

7.IV. - TURTUREA, N. DORU (7.IV.1957) – 60 de ani de la naşterea inginerului şi cercetătorului ştiinţific 

                                                                         român. 

 - VIEHNOLIS, ANTANAS (7.IV.1882 – 1957) – 135 de ani de la naşterea prozatorului lituanian. 

 - CUCU, VASILE (7.IV.1927) – 90 de ani de la naşterea geografului şi profesorului universitar român. 

 - DANILOV, NICHITA (7.IV.1952) – 65 de ani de la naşterea poetului român. 

 - GĂNESCU, GRIGORIE (1830 / 1833 – 7.IV.1877) – 240 de ani de la moartea publicistului român. 

 - FORD, HENRY (30.VII.1863 – 7.IV.1947) – 70 de ani de la moartea părintelui automobilului 

                                                                            de serie. 

 - POANTĂ, PETRU (7.IV.1947) – 70 de ani de la naşterea criticului literar român. 

 - VERZEA, ILEANA (7.IV.1942) – 75 de ani de la naşterea criticului literar şi traducătoarei române. 

8.IV. - ALEXEI, ARTEMIU PUBLIU (8.IV.1847 – 15.X.1896) – 170 de ani de la naşterea publicistului 

                                                                                                           român. 

 - HENIE, SONYA (8.IV.1912 – 17.V.1969) – 105 ani de la naşterea actriţei americane. 

 - DE MEDICI, LORENZO (MAGNIFICUL)  (1.I.1449 – 8.IV.1492) – 525 de ani de la moartea 

                                                                               principelui renascentist şi omului politic florentin. 

 - MIFTODE, VASILE (8.IV.1937) – 80 de ani de la naşterea sociologului şi profesorului universitar 

                                                                    român. 

 - RAPPENEAU, JEAN-PAUL (8.IV.1932) – 85 de ani de la naşterea regizorului scenarist francez. 

9.IV. - DARWIN, CHARLES ROBERT (12.II. 1809 – 19.IV.1882) – 135 de ani de la moartea savantului 

                                                                                     şi  biologului englez, “părintele evoluţionismului”. 
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 - DANTE, GABRIEL ROSSETTI (1828 – 9.IV.1882) – 135 de ani de la moartea pictorului şi 

                                                                                                     poetului englez. 

10.IV. - CLEOPA, ILIE (10.IV.1912 – 2.XII.1998) – 105 ani de la naşterea marelui duhovnic al Bisericii 

                                                                                    Ortodoxe Române. 

 - LÉVY-BRUHL, LUCIEN (10.IV.1857 – 1939) – 160 de ani de la naşterea filozofului, stenografului 

                                                                                            şi sociologului francez. 

 - ROZNOVEANU, MIRELA (10.IV.1947 ) – 70 de ani de la naşterea prozatorului, criticului 

                                                                            literar, poetului şi publicistului român. 

 - SEYRIG, DELPHINE (10.IV.1932 – 15.X.1990) – 85 de ani de la naşterea actriţei franceze. 

 - SHARIF, OMAR (10.IV.1932) – 85 de ani de la naşterea actorului american. 

 - ŢION, AL.(EXANDRU) T.(TRAIAN) (10.IV.1922 – 17.IX.1982) – 95 de ani de la naşterea 

                                                                                                                  poetului român. 

 - SCARLAT, MIRCEA (10.IV.1952 – 18.XII.1987) – 65 de ani de la naşterea criticului literar român. 

11.IV. - CURTIZ, MICHAEL (24.XII.1888 – 11.IV.1962) – 55 de ani de la moartea regizorului american.  

 - FĂGĂRĂŞANU, I. ION (14.IX.1900 – 11.IV.1987) – 30 de ani de la moartea medicului chirurg 

                                                                                                 român. 

 - de MACEDO, JOAQUIM MANUEL (1820 – 11.IV.1882) – 135 de ani de la moartea prozatorului 

                                                                                                               brazilian. 

 - MAZILESCU, VIRGIL (11.IV.1942 – 10/11.VIII.1984) – 75 de ani de la naşterea poetului şi 

                                                                                                  traducătorului român. 

 - SPERANŢIA, EUGENIU (18.V.1888 – 11/12.I.1972) – 45 de ani de la moartea poetului,  

                                                                                              esteticianului şi eseistului român. 

 - SIMION-FLOREA, MARIAN (1847 – 11.IV.1907) – 110 ani de la moartea folcloristului şi 

                                                                                                    etnografului român. 

 - ZANE, GHEORGHE (11.IV.1897 – 22.V.1978) – 120 de ani de la naşterea economistului, 

juristului, 

                                                                       istoricului, omului politic şi profesorului universitar român. 

12.IV. - DEL CONTE, ROSA (12.IV.1907 - ) – 110 ani de la naşterea istoricului, criticului literar şi  

                                                                            traducătoarei italiene. 

 - MARIELLE, JEAN-PIERRE (12.IV.1932 ) – 85 de ani de la naşterea actorului francez. 

 - ONISCU, N. CORNELIU (12.IX.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - METASTASIO, PETRO (1698 – 12.IV.1782) – 235 de ani de la moartea poetului dramatic italian. 

13.IV. - RUNCANU, MARCEL CONSTANTIN (9.VIII.1947 – 13.IV.1987) – 30 de ani de la moartea  

                                                                                                                            prozatorului român. 

 - RONET, MAURICE (13.IV.1927 – 14.III.1983) – 90 de ani de la naşterea actorului francez. 

 - CHINDRIŞ, A. MIRCEA-DORIN (13.IV.1947) – 70 de ani de la naşterea profesorului universitar  

                                                                                            român. 

 - MONTALVO, JUAN MARIA  (13.IV.1832 – 1889) – 185 de ani de la naşterea eseistului şi 

                                                                                              dramaturgului ecuadorian. 

 - MOROIU, CONSTANTIN (22.XI.1880 – 13.IV.1847) – 270 de ani de la moartea traducătorului 

                                                                                                        român. 

 - POP, EMIL (13.IV.1897 – 14.VII.1974) – 120 de ani de la naşterea botanistului, fitofiziologului şi 

                                                                               profesorului universitar român. 

14.IV. - GONÇALVES DE AZEVEDO, ALUIZION TANCREDO BELLO (14.IV.1857 – 1913) – 160 de 

                                                                                                      ani de la naşterea scriitorului brazialian. 

 - GHINEA, MAGDA (14.IV.1927) – 90 de ani de la naşterea artistului plastic român. 

 - NEGRUZZI, IACOB (1842 – 14.IV.1932) – 85 de ani de la moartea poetului, prozatorului, 

                                                                           dramaturgului şi traducătorului român. 

 - MORITZ, SCHLICK (14.IV.1882 – 1936) – 135 de ani de la naşterea filosofului german. 

 - TOMA, VICTOR (14.IV.1922) – 95 de ani de la naşterea inginerului electronist român. 

15.IV. - TOTÒ (7.XI.1898 – 15.IV.1967) – 50 de ani de la moartea regizorului francez. 

 - WILHELM BUSCH (15.IV.1832 – 1908) – 185 de ani de la naşterea poetului german. 

 - THIERS, ADOLPHE (15.IV.1797 – 3.IX.1877) – 220 de ani de la naşterea unuia din fondatorii celei 

                                                                                            de-a III-a Republici. 

 - BURADA, MARIA (15.IV.1812 – 11.II.1886) – 205 ani de la naşterea traducătoarei române. 
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 - CREŢIA, PETRU (21.I.1927 – 15.IV.1997) – 20 de ani de la moartea poetului şi traducătorului 

                                                                                    român. 

 - KIM IL-SUNG(15.IV.1912 – 8.VII.1994) – 105 ani de la naşterea conducătorului Coreei de Nord. 

 - LEONNARD, EULER (15.IV.1707 – 18.IX.1883 – 310 ani de la naşterea matematicianului, 

                                                                                               fizicianului şi astronomului elveţian. 

 - DA VINCI, LEONARDO (15.IV.1452 – 2.V.1519) – 565 de ani de la naşterea savantului italian. 

 - MUŞAT, AURA (15.IV.1947) – 70 de ani de la naşterea poetei române. 

 - MUSIL, ROBERT (6.XI.1880 – 15.IV.1942) – 75 de ani de la moartea scriitorului austriac. 

 - OPRESCU, I. ION (15.IV.1932) – 85 de ani de la naşterea cercetătorului ştiinţific român. 

16.IV. - BLANC, MICHEL (16.IV.1952) – 65 de ani de la naşterea actorului francez. 

 - BLAGA, A. GHEORGHE (16.IV.1942) – 75 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - IONIŢĂ, GH. GHEORGHE (16.IV.1942) – 75 de ani de la naşterea inginerului şi profesorului 

                                                                                  universitar român. 

 - KAWABATA, YASUMARI(11.VI.1899 – 16.IV.1972)–45 de ani de la moartea scriitorului japonez. 

17.IV. - HORUN, P. SEMION (17.IV.1917) – 100 de ani de la naşterea cercetătorului ştiinţific român. 

 - MANICATIDE, RADU (17.IV.1912) – 105 ani de la naşterea inginerului aeronautic român. 

 - VASILIU, GEORGE (17.IV.1867 – 12.III.1917) – 150 de ani de la naşterea poetului român. 

 - VĂCĂRESCU, THEODOR (17.IV.1842 – 2.IV.1913) – 175 de ani de la naşterea publicistului şi 

                                                                                                       memorialistului român. 

 - WILDER, THORNTON (17.IV.1897 – 7.XII.1975) – 120 de ani de la naşterea scriitorului american. 

18.IV. - BICA, IOAN POP (18.IV.1952) – 65 de ani de la naşterea  poetului român. 

 - HINESCU, N. ARCADIE (18.IV.1942) – 75 de ani de la naşterea  inginerului şi profesorului 

                                                                       universitar român. 

 - LINTEŞ, ION (18.IV.1897 – 21.VII.1946) – 120 de ani de la naşterea logisticianului, ofiţerului 

                                                                             specialist şi profesorului universitar român. 

 - STUHR, JERZY (18.IV.1947) – 70 de ani de la naşterea actorului polonez. 

19.IV. - ADENAUER, KONRAD (5.I.1876 – 19.IV.1967) – 50 de ani de la moartea cancelarului federal. 

 - ECHEFARAY Y EIZAGUIRRE, JOSÉ (19.IV.1832 – 1916) – 185 de ani de la naşterea dramatur- 

                                                                                     gului, omului politic şi economistului spaniol. 

 - BOTEZ-RAREŞ, GEORGE EMIL (20.IV.1877 – 16.IX.1935) – 140 de ani de la naşterea traducă- 

                                                                                                                      torului şi publicistului român. 

 - HEFCO, P. VASILE (20.IV.1937 -) – 75 de ani de la naşterea biologului şi profesorului universitar 

                                                                        român. 

 - BANG, HERMAN JOACHIM (20.IV.1857 – 1982) – 160 de ani de la naşterea prozatorului danez. 

 - MUREŞAN, CAMIL I. (20.IV.1927) – 90 de ani de la naşterea istoricului, publicistului, 

                                                                  cercetătorului ştiinţific şi academicianului român. 

 - MISTRAL, JORGE (24.XI.1920 – 20.IV.1972) – 45 de ani de la moartea actorului spaniol. 

20.IV. - STANCU, A. ALEXANDRU (20.IV.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

21.IV. - CONTA, VASILE (15.XI.1845 – 21.IV.1882) – 135 de ani de la moartea esteticianului,poetului  şi 

                                                                                         filosofului român. 

 - VINEŞ, VASILE A. (1857 – 21.VI.1937) – 80 de ani de la moartea poetului român şi 150 de ani de 

                                                                               la naştere.  

22.IV. - BRANDABUR, IONEL (22.IV.1922 - ) – 95 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului român. 

 - CRISTOFOR, ION (22.IV.1952) – 65 de ani de la naşterea poetului român. 

 - CRUDU, TIBERIU (22.IV.1882 – 25.VIII.1952) – 135 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - FIELDING, HENRY (22.IV.1707 – 1754) – 310 ani de la naşterea scriitorului englez. 

 - NICHOLSON, JACK (22.IV.1937) – 80 de ani de la naşterea actorului american. 

 - TĂNĂSESCU, FLORIN TEODOR (22.IV.1932) - 85 de ani de la naşterea inginerului electrotehni- 

                                                                                             cian şi profesorului universitar român. 

23.IV. - CHIHAIA, PAVEL (23.IV.1922) – 95 de ani de la naşterea poetului, dramaturgului, istoric al artelor 

                                                                   şi eseist român. 

 - LAXNESS, HALLDOR (KILJAN) (23.IV.1902 -  8.II.1998) – 115 ani de la naşterea scriitorului 

                                                                 islandez (în anul 1955 a primit Premul Nobel pentru literatură). 

 - RAY, SATYAJIT (2.V.1922 – 23.IV.1992) – 25 de ani de la moartea regizorului, scenaristului şi 

                                                                                  compozitorului indian. 
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 - ŞONŢU, ALEXANDRU I. (23.IV.1862 – 23.XI.1941) – 155 de ani de la naşterea poetului şi 

                                                                                                       publicistului român. 

 - TULLIU, NUŞI (23.IV.1872 – 8.IV.1941) – 145 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului român. 

24.IV. - RĂDULESCU, MARTA D. (24.IV.1912 – 1959) – 105 ani de la naşterea prozatoarei române. 

 - STREISAND, BARBARA (24.IV.1942) – 75 de ani de la naşterea actriţei  şi cântăreţei americane. 

25.IV. - ANDREEV, BORIS FIODOROVICI (9.II.1915 – 25.IV.1982) – 35 de ani de la moartea actorului 

                                                                                                                    sovietic. 

 - CAIANU, IOAN (8.III.1629 – 25.IV.1687) – 330 de ani de la moartea organistului, clavecinistului, 

                                                                 compozitorului, teologului, folcloristului şi tipografului român. 

 - GEORGESCU, C. ADELINA (25.IV.1942) – 75 de ani de la naşterea cercetătorului ştiinţific român. 

 - PASKALJEVIC, GORAN (25.IV.1947) – 70 de ani de la naşterea regizorului sârb. 

26.IV. - ADAMEK, DIANA (26.IV.1957) – 60 de ani de la naşterea eseistei şi criticului literar român. 

 - BURACU, C. OCTAVIAN (26.IV.1932) – 85 de ani de la naşterea geologului român. 

 - DOINAŞ, ŞTEFAN AUGUSTIN (26.IV.1922 – 25.V.2002) – 95 de ani de la naşterea poetului, 

                                                                                                             eseistului şi traducătorului român.  

 - GOLOGAN, OVIDIU(14.V.1912–26.IV.1982) – 35 de ani de la moartea operatorului de film român. 

 - THEUN de VRIES (26.IV.1907 - 2005) – 110 de ani de la naşterea scriitorului olandez.  

27.IV. - CÂNDEA, VIRGIL (27.IV.1927) – 90 de ani de la naşterea profesorului universitar şi 

                                                                   academicianului român. 

 - EMERSON, RALPH WALDO  (1803 – 27.IV.1882) – 135 de ani de la moartea filosofului şi  

                                                                                               poetului american. 

 - BALTAZAR, CAMIL (25.VIII.1902 – 27.IV.1977) – 40 ani de la moartea poetului român. 

28.IV. - SHINDO, KANETO (28.IV.1912) – 105 ani de la naşterea regizorului şi scenaristului japonez. 

 - ŢIŢEICA, RADU(31.III.1905–28.IV.1987)–30 de ani de la moartea fizicianului şi inginerului 

român. 

29.IV. - BĂRBULESCU, PAUL (21.XII.1909 – 29.IV.1987) – 30 de ani de la moartea poetului şi 

                                                                          publicistului român. 

 - DAY-LEWIS, DANIEL (29.IV.1957) – 60 de ani de la naşterea actorului britanic. 

 - MUREŞIANU, IACOB (29.VI.1857 – 1917) – 160 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - MECU, CONSTANTIN (29.IV.1932) – 85 de ani de la naşterea economistului şi profesorului 

                                                                    universitar român. 

 - MANN, ANTONY (30.VI.1906 – 29.IV.1917) – 50 de ani de la moartea regizorului american. 

 - PHEIFFER, MICHELLE (29.IV.1957) – 60 de ani de la naşterea actriţei americane. 

 - ZINNEMANN, FRED (29.IV.1907 – 4.III.1997) – 110 ani de la naşterea regizorului american. 

30.IV. - GAUSS, KARL FRIEDRICH (30.IV.1777 – 23.II.1855) – 240 de ani de la naşterea fizicianului şi 

                                                                                                           matematicianului german. 

 - DAMÉ, FRÉDÉRIC (29.III.1849 – 30.IV.1907) – 110 ani de la moartea ziaristului şi cronicarului 

                                                                                            dramatic român. 

 - de MESONERO ROMANOS, RAMÓN (1803 – 30.IV.1882) – 135 de ani de la moartea prozato- 

                                                                                                             rului şi publicistului spaniol. 

 - STERIAN, D. CORNELIU EUGEN (30.IV.1947) – 70 de ani de la naşterea inginerului electronist. 

 

 

 

MAI 
            EVENIMENTE 

1.V - Ziua Internaţională a Muncii 

3.V - Ziua Mondială a Libertăţii Presei 

5.V - Ziua Europei 

8.V  - Ziua Mondială a Crucii Roşii (4.VII. – Ziua Crucii Roşii din România) 

9.V - Ziua Uniunii Europene (Ziua Schuman) 

 - Ziua Victoriei Naţiunilor Unite Asupra Fascismului (1945) 

15.V - Ziua Internaţională a Familiei 

 - Ziua Latinităţii 
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17.V - Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor 

18.V - Ziua Internaţională a Muzeelor 

20.V - Ziua Eroilor 

21.V - Ziua Mondială a Dezvoltării Culturale 

22.V - Ziua Mondială a Biodiversităţii 

25.V - Ziua Eliberării Africii 

 - Ziua Internaţională a Copiilor Dispăruţi 

27.V - Challenge Day (Ziua Provocării) 

28.V - Ziua Internaţională pentru Sănătatea Femeii 

31.V - Ziua Mondială fără Tutun 

      * 

*    * 

  ANIVERSĂRI - COMEMORĂRI 

1.V. - ADĂNILOAIE, NICHITA (1.V.1927 -) – 90 de ani de la naşterea istoricului şi cercetătorului 

                                                                              ştiinţific român. 

 - BENTOIU, ANNIE (1.V.1927 - ) – 90 de ani de la naşterea prozatoarei, traducătoarei şi poetei 

                                                            române. 

 - DARRIEUX, DANIELLE (1.V.1917 - ) – 100 de ani de la naşterea actriţei franceze. 

 - IANCU, TRAIAN (8.V.1923 – 1.V.1997) – 20 de ani de la moartea poetului român. 

 - MORGENSTERN, MAIA (1.V.1962) – 55 de ani de la naşterea actriţei române. 

 - POPESCU, TITU (1.V.1942) – 75 de ani de la naşterea teoreticianului şi criticului literar. 

 - POP-DENSUŞIANU, BIZANŢIU (1798 – 1.V.1857) – 160 de ani de la moartea culegătorului de 

                                                                                                     folclor şi autor de versuri. 

 - WIDEBERG, BO. (8.VI.1930 – 1.V.1997) – 20 de ani de la moartea regizorului suedez. 

2.V. - de MUSSET, ALFRED (1810 – 2.V.1857) – 160 de ani de la moartea scriitorului francez. 

 - PSZONIAK, WOYCIECH (2.V.1942) – 75 de ani de la naşterea actorului polonez. 

 - RAY, SATYAJIT (2.V.1922 – 23.IV.1992) – 95 de ani de la naşterea regizorului, scenaristului şi 

                                                                                   compozitorului indian. 

 - REGGIANI, SERGE (2.V.1922) – 95 de ani de la naşterea actorului şi cântăreţului francez. 

 - VLASE, GR. AURELIAN (2.V.1942) – 75 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

3.V. - BOGDAN, ELVIRA (13.IX.1904 – 3.V.1987) – 30 de ani de la moartea prozatoarei  şi traducătoarei 

                                                                                       române. 

 - CIOCULESCU, EUGENIA (3.V.1907 - ) – 110 ani de la naşterea traducătoarei române. 

 - DRÎMBA, LUCIAN (4.XI.1929 – 3.V.1997) – 20 de ani de la moartea istoricului literar român. 

 - GESTICONE, MIRCEA (3.V.1902 – 5.VIII.1961) – 115 ani de la naşterea prozatorului şi poetului 

                                                                                                  român. 

 - HAIDARLÎ, N. ION (3.V.1937) – 80 de ani de la naşterea medicului român. 

4.V. - ALENÇON (1847 – 4.V.1897) – 120 de ani de la moartea ducesei de Bavaria. 

 - MUŞATESCU, VLAD (4.V.1922 – 4.III.1999) – 95 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - PĂUCESCU, GRIGORE G. (5.II.1842 – 4.V.1897) – 120 de ani de la moartea publicistului şi 

                                                                                             traducătorului român. 

 - PANTAZI, MIHAI (4.V.1897 – 7.XI.1936) – 120 ani de la naşterea asului aviaţiei române. 

 - PĂLTINEANU, I. GAVRIL (4.V.1942) – 75 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - ROSETTI, THEODOR G. (4.V.1837 – 17.VII.1923) – 180 de ani de la naşterea publicistului român. 

 - VRÂNCEANU, DRAGOŞ (14.II.1907 – 4.V.1977) – 40 de ani de la moartea poetului şi  

                                                                                                traducătorului român. 

5.V. - BUCULEI, C. MIHAI IOAN (3.V.1942) – 75 de ani de la naşterea profesorului universitar, 

                                                                                inginerului mecanic şi matematicianului român. 

 - COCULESCU, M. LUCIA-SILVIA (5.V.1947) – 70 de ani de la naşterea inginerului electronist şi 

                                                                                           cercetătoarei ştiinţifice române. 

 - ERHARD, LUDWIG (4.II.1897 – 5.V.1977) – 40 de ani de la moartea părintelui miracolului 

economic 

                                                                                     german. 

 - DON INFANTE, JUAN MANUEL (5.V.1282 – 1348) – 735 de ani de la naşterea prozatorului  

                                                                                                        spaniol. 
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 - MÂNDRA, VICU (5.V.1927) – 90 de ani de la naşterea teatrologului român. 

 - NICULESCU – DUVĂZ, A. ION (5.V.1937) – 80 de ani de la naşterea inginerului chimist şi 

                                                                                      cercetătorului ştiinţific român. 

 - PERSU, AUREL ŞTEFAN NICOLAE (26.XII.1890 – 5.V.1977) – 40 de ani de la moartea 

                                                                         profesorului, inginerului mecanic şi inventatorului român.  

6.V. - ANDONIANŢ, S. GHEORGHE (6.V.1937 - ) – 80 de ani de la naşterea inginerului chimist. 

 - CUNA, S. CORNEL (6.V.1942) – 75 de ani de la naşterea fizicianului şi cercetătorului ştiinţific 

                                                                 român. 

 - DIETRICH, MARLENE (27.XII.1901 – 6.V.1992) – 25 ani de la moartea actriţei americane. 

 - LĂZĂRESCU, GEORGE (6.V.1922-2006) – 95 de ani de la naşterea istoricului literar şi 

                                                                                    traducătorului român. (Călăraşi) 

 - OPHÜLS, MAX (6.V.1902 – 26.III.1957) – 115 ani de la naşterea regizorului francez. 

7.V. - CIPRIAN, GEORGE (30.V.1883 – 7.V.1967) – 50 de ani de la moartea actorului, dramaturgului, 

                                                                                                                        romancier, eseistului român.  

 - FIALMO DE ALMEIDA, JOSÉ VALENTIN (7.V.1857 – 1911) - 160 de ani de la naşterea 

                                                                                                                   prozatorului portughez. 

 - STANCA, GEORGE (7.V.1947) – 70 de ani de la naşterea poetului român. 

 - TOPÂRCEANU, GEORGE (21.III.1886 – 7.V.1937) – 80 de ani de la moartea poetului şi 

                                                                                                    prozatorului român. 

8.V. - CARACALLA (MARCUS AURELIUS ANTONIUS) (4.IV.186 - 8.V.217) – 1800 de ani de la 

                                                                                                                         moartea împăratului roman. 

 - DIATCU, I. EUGENIU (8.V.1932) – 85 de ani de la naşterea inginerului, profesorului universitar şi 

                                                                      cercetătorului ştiinţific român. 

 - FERRERI, MARCO (11.V.1828 – 8.V.1917) – 100 de ani de la moartea regizorului italian. 

 - NOVĂCEANU, DARIE (8.V.1937) – 80 de ani de la naşterea poetului, traducătorului şi eseistului 

                                                                       român. 

 - PYNCNON, THOMAS (8.V.1937 ) – 80 de ani de la naşterea scriitorului american. 

 - ROŞCA, I. ION (8.V.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

9.V. - ARMENDARIZ, PEDRO (9.V.1912 – 18.VI.1963) – 105 ani de la naşterea actorului mexican. 

 - HAIDUC, IONEL (9.V.1937) – 80 de ani de la naşterea chimistului, profesorului universitar şi 

                                                             academicianului român. 

 - IOVAN, ION (9.V.1937) – 80 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului român. 

10.V. - CIZEK, ALEXANDRU NICOLAE (10.V.1942) – 75 de ani de la naşterea clasicistului român. 

 - DRĂGULĂNESCU, D. NICOLAE-GEORGE (10.V.1947) – 70 de ani de la naşterea şefului de 

                                                                                                               lucrări. 

 - LITVAK, ANATOLE (10.V.1902 – 16.XII.1974) – 115 ani de la naşterea regizorului american. 

 - TURGOT (ANNE ROBERT JACQUES) (10.V.1727 – 20.III.1781) – 290 de ani de la naşterea  

                                                                                                                              filosofului francez. 

 - VLADY, MARINA (10.V.1937) – 80 de ani de la naşterea actriţei franceze. 

 - WEISS, PETER (8.XI.1916 – 10.V.1982) – 35 de ani de la moartea scriitorului suedez. 

11.V. - MELIDON, GEORGE RADU (13.III.1831 – 11.V.1897) – 120 de ani de la moartea poetului, 

                                                                               prozatorului, publicistului şi autorului didactic român. 

 - ŞENGHECAIA, GHEORGHE (11.V.1937) – 80 de ani de la naşterea regizorului sovietic. 

12.V. - BARIŢIU, GEORGE (12/24.V.1812 – 2.V.1893) – 205 ani de la naşterea ziaristului, 

                                                                                               îndrumătorului cultural şi istoricului român. 

 - DELEANU, LIVIU (8.II.1911 – 12.V.1967) – 50 de ani de la moartea poetului şi dramaturgului 

                                                                                    român. 

 - HUYSMANS,  JORIS-KARL (1848 – 12.V.1907) – 110 ani de la moartea prozatorului francez.  

 - PETRA-PETRESCU, HORIA (26.X.1884 – 12.V.1962) – 55 de ani de la moartea poetului,  

                                                                                             prozatorului şi autorului dramatic român. 

 - STROHEIM, ERICH von (22.IX.1885 – 12.V.1957) – 60 de ani de la moartea regizorului şi 

                                                                                                   actorului american. 

13.V. - CUVIER, GEORGES (1769 – 13.V.1832) – 185 de ani de la moartea zoologului şi paleontologului 

                                                                                   francez. 

 - BRAQUE, GEORGES (13.V.1882 – 1963) – 135 de ani de la naşterea pictorului francez. 
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 - HURMUZACHI, GHEORGHE (17.IX.1817 – 13.V.1882) – 135 de ani de la moartea publicistului 

                                                                                                               român. 

 - MARIA – TEREZA (13.V.1717 – 29.XI.1780) – 300 de ani de la naşterea reginei Austriei. 

 - PAPA PIUS AL IX-LEA (13.V.1792 – 7.II.1878) – 225 de ani de la naştere. 

 - ROSS, HERBERT (13.V.1927) – 90 de ani de la naşterea regizorului american. 

 - STOICA, M. ANGELICA (13.V.1932) – 85 de ani de la naşterea profesoarei universitare. 

 - VLAD, GHEORGHE (13.V.1927) – 90 de ani de la naşterea dramaturgului român. 

14.V. - PETRESCU, CAMIL (9.IV.1894 – 14.V.1957) – 60 de ani de la moartea prozatorului, dramaturgu- 

                                                                         lui, poetului, eseistului, esteticianului şi filosofului român. 

 - GOLOGAN, OVIDIU (14.V.1912 – 26.IV.1982) – 105 ani de la naşterea operatorului de film 

                                                                                              român. 

 - HAYWORTH, RITA (17.X.1918 – 14.V.1987) – 30 de ani de la moartea actriţei americane. 

 - SÎRBU, CRISTIAN (14.V.1897 – 9.III.1961) – 120 de ani de la naşterea poetului român. 

 - STRINDBERG, AUGUST (22.I.1849 – 14.V.1912) – 105 ani de la moartea scriitorului suedez. 

 - TEMPEA, RADU (1691 – 14.V.1742) – 275 de ani de la moartea cronicarului român. 

15.V. - BĂDESCU, IONIŢĂ SCIPIONE (15.V.1847 – 4.X.1904) – 170 de ani de la naşterea poetului şi 

                                                                                                             publicistului român.  

 - BUJOR, PAUL (20.VII.1862 – 15.V.1952) – 65 de ani de la moartea prozatorului român. 

 - CÂLŢIA, ŞTEFAN (15.V.1947) – 70 de ani de la naşterea pictorului şi gravorului român. 

 - NEDELCU, ŞERBAN (13.II.1911 – 15.V.1982) – 35 de ani de la moartea prozatorului român. 

 - NICULIŢĂ – VORONCA, ELENA (15.V.1862 – 1939) – 155 de ani de la naşterea folcloristei, 

                                                                                                           poetei şi prozatoarei române.  

 - OBROCEA GERORGESCU, GENOVEVA (15.V.1937 ) – 80 de ani de la naşterea artistului 

                                                                        plastic, pictorului, scenografului şi regizorului român. 

 - SCHNITZLER, ARTHUR (15.V.1862 – 21.X.1931) – 155 de ani de la naşterea scriitorului austriac. 

16.V. - DE SANTIS, GIUSEPPE (11.II.1917 – 16.V.1997) – 20 de ani de la moartea regizorului italian. 

 - HOPKINS, FREDERICK GOWLAND (20.VI.1861 – 16.V.1947) – 70 de ani de la moartea 

                                                                                                                   savantului englez. 

 - MELCHISEDEC, EISCOPUL (15.II.1823 – 16.V.1892) – 125 ani de la moarte cărturarului şi 

                                                                                                           istoricului român. 

 - NICOLESCU, IOAN DAN (16.V.1947) – 70 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - PERVAIN, IOSIF (8.I.1915 – 16.V.1982) – 35 de ani de la moartea istoricului literar român. 

 - SPIRIDON, GAVRIL (16.V.1922 – 6.IX.1996) – 95 de ani de la naşterea criticului şi 

                                                                                    istoricului literar. 

 - TINCU-VELIA, NICOLAE (1816 – 16.V.1867) – 150 de ani de la moartea istoricului şi scriitorului 

                                                                                              român.  

 - ŢINECHE, ANTONIA (16.V.1967) – 50 de ani de la naşterea maicii stareţe de la Mânăstirea “Sf.  

                                                                       Treime” Breaza (Maramureş). 

17.V. - CUTOVA, IOAN (13.VII.1919 – 17.V.1992) – 25 ani de la moartea poetului român. 

 - IORDACHE-STEINU, ELENA (17.V.1902 – 1995) – 115 ani de la naşterea prozatoarei române. 

 - SAVEL, VASILE (1885 – 17.V.1932) – 85 de ani de la moartea prozatorului român. 

18.V. - BROOKS, RICHARD (18.V.1912 – 3.III.1992) – 105 ani de la naşterea regizorului şi 

                                                                                            scenaristului american. 

 - CAPRA, FRANK (18.V.1897 – 3.IX.1991) – 120 de ani de la naşterea regizorului american. 

 - MARINESCU, GH. ION (18.V.1922) – 95 de ani de la naşterea economistului român. 

19.V. - JALEA, ION (19.V.1887 – 1980) – 130 de ani de la naşterea sculptorului român.  

 - ŞERBESCU, GH. CONSTANTIN (19.V.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar 

                                                                                           român. 

 - PLACIDO, MICHELE (19.V.1947) – 70 de ani de la naşterea actorului italian. 
 

20.V. - ANUŢA, CĂTĂLIN (25.IX.1968 – 20.V.1997) – 20 ani de la moartea poetului român. 

 - APOSTOLESCU, N. MARIA (20.V.1937 - ) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar 

                                                                                      român. 

 - CIOFU, L. VALERIAN (20.V.1927) – 90 de ani de la naşterea cercetătorului ştiinţific român. 

 - UNDSET, SIGRID (20.V.1882 – 1949) – 135 de ani de la naşterea scriitoarei norvegiene. 

21.V. - BORZA, ALEXANDRU (21.V.1887 – 3.IX.1971) – 130 de ani de la naşterea botanistului şi 
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                                                                                                ecologului român. 

 - COBĂLCESCU, GRIGORE (22.IX.1831 – 21.V.1892) – 125 de ani de la moartea geologului şi 

                                                     paleontologului român, întemeietorul şcolii româneşti de geologie. 

 - CIAURELI, SOFICO (21.V.1937 - ) – 80 de ani de la naşterea actriţei sovietice. 

 - DUMITRAŞ, G. DAN CONSTANTIN (21.V.1947) –70 de ani  de la naşterea inginerului electronist 

                                                                                         şi cercetătorului ştiinţific român. 

 - ERETESCU, CONSTANTIN (21.V.1937) – 80 de ani de la naşterea prozatorului, eseistului şi 

                                                                                   semioticianului român. 

 - FILIP AL II-LEA (21.V.1527 – 13.IX.1598) – 490 de ani de la naşterea regelui Spaniei. 

 - MINCU, IULIAN (21.V.1927) – 90 de ani de la naşterea profesorului universitar, doctorului docent 

                                                               şi medicului român. 

 - TURBATU, I. DUMITRU (21.V.1937) – 80 de ani de la naşterea medicului primar chirurg. 

 - VULPESCU, ILEANA (21.V.1932) – 85 de ani de la naşterea prozatoarei române. 

 - ZALIS, H.(ENRI) (21.V.1932) – 85 de ani de la naşterea istoricului şi criticului literar. 

22.V. - ANDRU, VASILE (22.V.1942) – 75 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - CONSTANTIN CEL MARE (27.II.272 – 22.V.337) – 1680 de ani de la moartea împăratului roman. 

 - BACOVIA, GEORGE (4.IX.1881 – 22.V.1957) – 60 de ani de la moartea poetului român. 

 - BUNGEŢEANU, DIMITRIE (12.III.1860 – 22.V.1932) – 85 de ani de la moartea fizicianului 

                                                                                                  român. 

 - GHIZDAVU, V. VICTOR (22.V.1927) – 90 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - IONESCU, AL. S. DAN NICOLAE (22.V.1952) – 65 de ani de la naşterea cercetătorului ştiinţific 

                                                                                             român. 

 - OLIVIER, LAURENCE SIR (22.V.1907 – 11.VII.1989) – 110 ani de la naşterea actorului şi  

                                                                                                           regizorului britanic. 

 - SION, GHEORGHE (22.V.1822 – 1.X.1892) – 195 de ani de la naşterea poetului, dramaturgului, 

                                                                                  traducătorului şi memorialistului român. 

 - TODEA, ALEXANDRU (5.VI.1912 – 22.V.2002) – 15 ani de la moartea cardinalului, mitropo- 

                                  litului bisericii greco-Catolice din România şi  profesorului universitar român. 

 - IOAN al XXI-lea ( 1220 - 22.V.1277) – 740 de ani de la moartea celui de-al 185-lea papă.  

23.V. - KONTESCHWELLER, MIHAIL (23.V.1897 – 1947) – 120 de ani de la naşterea inginerului, 

promotorul telemecanicii în România şi profesorului universitar. 

 - LIICEANU, GABRIEL (23.V.1942)– 75 de ani de la naşterea filosofului, eseistului şi traducătorului 

                                                                 român. 

 -  von LINNÉ, CARL (LINNEAEUS) (23.V.1707 – 10.I.1778) – 310 ani de la naşterea savantului  

                                                                                           suedez, fondatorul ştiinţelor naturale moderne. 

 - STREINU, VLADIMIR (23.V.1902 – 26.XI.1970) – 115 ani de la naşterea poetului, eseistului şi 

                                                                                                 traducătorului român. 

24.V. - CÂNDEA, V. VASILE (24.V.1932) – 85 de ani de la naşterea medicului şi profesorului universitar 

                                                                       român. 

 - POPESCU, ADRIAN (24.V.1947) – 70 de ani de la naşterea poetului, prozatorului, istoricului literar 

                                                                     şi eseistului român. 

 - SĂVULESCU,L MONICA (24.V.1942) – 75 de ani de la naşterea prozatoarei române. 

 - SINULESCU, BENONE (24.V.1937) – 80 de ani de la naşterea maestrului cântecului popular. 

25.V. - BUMBAC ION (IONIŢĂ) (31.I.1843 – 25.V.1902) – 115 ani de la moartea autorului de versuri 

 - COBILANSCHI, SIMEON(25.V.1842–26.VII.1910)–175 de ani de la naşterea publicistului român. 

 - DOINAŞ, ŞTEFAN AUGUSTIN (26.IV.1922 – 25.V.2002) – 15 ani de la moartea poetului, 

                                                                                                              eseistului şi traducătorului român.  

 - DIMITRIE, DAN (8.X.1856 – 25.V.1927) – 90 de ani de la moartea folcloristului român. 

 - HARGHEL, ADRIAN (25.V.1937) – 80 de ani de la naşterea medicului român. 

 - KALIAGHIN, ALEXANDR (25.V.1942 ) – 75 de ani de la naşterea actorului sovietic. 

 - NIELSEN, ASTA (11.IX.1883 – 25.V.1972) – 45 de ani de la moartea actriţei daneze. 

 - SIMIONESCU, GHEORLGHE D. (25.V.1907 – 1986) – 110 ani de la naşterea matematicianului 

                                                                                                         român. 

 - TITO, IOSIF BROZ (25.V.1892 – 4.V.1980) – 125 de ani de la naşterea preşedintelui Iugoslaviei. 

26.V. - ANCU, GRIGORE (26.V.1907 – 14.VIII.1936) – 110 ani de la naşterea poetului român. 
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 - BALTAG, CEZAR (26.VII.1939 – 26.V.1997) – 20 de ani de la moartea poetului român. 

 - KADAR, JANOS (26.V.1912 – 6.VII.1989) – 105 ani de la naşterea preşedintelui Ungariei. 

 - ŞORA, MARIANA (26.V.1917) – 100 de ani de la naşterea criticului literar şi eseistului român. 

 - WAYNE, JOHN  (26.V.1907 – 12.VI.1979) – 110 ani de la naşterea actorului american. 

27.V. - BABEUF (FRANÇOIS NOËL) (1760–27.V.1797) – 220 de ani de la moartea revoluţionarului 

francez. 

 - LEE, CHRISTOPHER (27.V.1922) – 95 de ani de la naşterea actorului britanic. 

 - DUNCAN, ISADORA (27.V.1877- 14.IX.1927) – 140 de ani de la naşterea dansatoarei americane. 

28.V. - ODEANU, ANIŞOARA (28.V.-1912 – 3.IX.1972) – 105 ani de la naşterea prozatoarei şi poetei 

                                                                                                române. 

 - OTIMAN, PĂUN ION (28.V.1942) – 75 de ani de la naşterea economistului şi profesorului 

                                                                       universitar român. 

29.V. - BOSTAN, ION (15.XII.1914 – 29.V.1992) – 25 de ani de la moartea regizorului de filme 

documentare 

                                                                                  român. 

 - BARRYMORE, JONN (15.II.1882 – 29.V.1942) – 75 de ani de la moartea actorului american. 

 - KENNEDY, JOHN FITZGERALD (29.V.1917 – 22.XI.1963) – 100 de ani de la naşterea 

                                                                                                             preşedintelui SUA. 

 - PABST, GEORG WILHELM (27.VIII.1885 – 29.V.1967) – 50 de ani de la moartea regizorului  

                                                                                                            german. 

 - SCHNEIDER, ROMY (23.I.1938 – 29.V.1982) – 35 de ani de la moartea actriţei austriece. 

30.V. - BEZA, MARCU (30.V.1882 – 30.V.1949) – 135 de ani de la naşterea istoricului literar şi 

                                                                                   prozatorului de origine aromână. 

 - BLÂNDU, CORNELIU (30.V.1937) – 80 de ani de la naşterea colonelului (r) de apărare antiaeriană. 

 - BINACHI MĂNĂILĂ, GH. ANA-MARIA (30.V.1947) – 70 de ani de la naşterea inginerului şi 

                                                                                                         profesorului universitar român. 

 - NĂDEJDE, GHEORGHE (30.V.1857 – 27.III.1939) – 160 de ani de la naşterea scriitorului român. 

 - PETRU CEL MARE (30.V./10.VI.1672 – 28.I./8.II.1725) – 345 de ani de la naşterea ţarului rus. 

31.V. -ARISTIDE,MIRCEA(31V.1927–17X.2002)–90 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului român. 

 - BONNAIRE, SANDRINE (31.V.1967) – 50 de ani de la naşterea actriţei franceze. 

 - MAURILLO, BARTOLOMÉ ESTEBAN (1618 – 31.V.1682) – 335 de ani de la moartea pictorului 

                                                                                                                     spaniol. 

 - GALOIS, EVARISTE (25.X.1811 -  31.V.1832) – 185 de ani de la moartea matematicianului 

                                                                                       francez. 

 

 

 

IUNIE 
EVENIMENTE 

1.VI. - Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor 

5.VI. - Ziua Mondială a Mediului Înconjurător 

8.VI.  - Ziua Mondială a Oceanelor 

20.VI. - Ziua Mondială a Refugiaţilor 

21.VI. - Ziua Muzicii Europene 

26.VI. - Ziua Drapelului Naţional 

 - Ziua Internaţională de Colaborare în Favoarea Păcii şi Democraţiei  

 - Ziua Internaţională a combaterii Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri 

30.VI. - Ziua Învăţătorului (România) 

* 

*     * 

ANIVERSĂRI-COMEMORĂRI 

1.VI. - BOTEZATU, GHERGHE (1.VI.1882 – 1.II.1940) – 135 de ani de la naşterea matematicianului, 

                                                                        aerodinamicianului şi constructorului de elicoptere român. 

 - CHRISTI, AURA (1.VI.1967) – 50 de ani de la naşterea poetei şi eseistei române. 

 - CRIŞAN, IOAN (1.VI.1927 - ) – 90 de ani de la naşterea povestitorului şi poetului român.  
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 - ILIESCU, MARIA (1.VI.1927 - ) – 90 de ani de la naşterea lingvistului şi profesorului universitar – 

                                                                                                                                                    Germania. 

 - ROTICĂ, G.(AVRIL) (1.V.1881 – 1.VI.1952) – 65 de ani de la moartea poetului român. 

2.VI. - ANTONESCU, ION (2.VI.1882 – 1.VI.1946) – 135 de ani de la naşterea mareşalului şi omului 

                                                                                        politic român. 

 - BLAGA, IOSIF (1.VII.1864 – 2.VI.1937) – 80 de ani de la moartea teoreticianului literar şi 

                                                                         esteticianului român. 

 - GROZESCU, IULIAN (20.VI.1839 – 2.VI.1872) – 145 de ani de la moartea poetului român. 

 - GARIBALDI, GIUSEPPE ( 4.VII.1807 - 2.VI.1882) – 135 de ani de la moartea omului politic 

                                                                                                     italian. 

 - GJELLERUP, KARL ADOLF (2.VI.1857 – 1919) – 160 de ani de la naşterea scriitorului danez. 

 - LEVINSON, BARRY (2.XI.1932) – 85 de ani de la naşterea regizorului şi scenaristului american. 

 - MUNTEANU, V. DAN (2.VI.1937) – 80 de ani de la naşterea biologului şi cercetătorului ştiinţific 

                                                                       român. 

 - SOUTTER, MICHEL (2.VI.1932 – 9.IX.1991) – 85 de ani de la naşterea regizorului elveţian. 

 - ELGAR, EDWARD SIR (2.VI.1857 – 1934) – 160 de ani de la naşterea compozitorului şi dirijorului 

                                                                                       englez. 

 - ZLATE, MIELU (2.VI.1937) – 80 de ani de la naşterea psihologului şi profesorului universitar 

                                                            român. 

3.VI. - BUDUCA, IOAN (3.VI.1952 - ) – 65 de ani de la naşterea criticului literar, eseistului şi publicistului 

                                                                român. 

 - BURGHELE, THEODOR (12.II.1905 – 3.VI.1977) – 40 de ani de la moartea medicului chirurg. 

 - CAMARIANO, NESTOR (23.III.1909 – 3.VI.1982) – 35 de ani de la moartea istoricului literar  

                                                                                                  român. 

 - LECOCQ, CHARLES (3.VI.1832 – 1918) – 185 de ani de la naşterea compozitorului francez. 

 - KAFKA, FRANZ (3.VII.1883 - 3.VI.1942) – 75 de ani de la moartea scriitorului ceh de expresie 

                                                                                  germană. 

 - MĂRUNŢEANU, AL.CRISTIAN (3.VI.1947) – 70 de ani de la naşterea conferenţiarului 

                                                                                  universitar. 

 - NICOLAU, EDMOND (3.VI.1922 – I.1996) – 95 de ani de la naşterea inginerului electronist şi 

                                                                                     profesorului universitar român. 

 - RESNAIS, ALAIN (3.VI.1922) – 95 de ani de la naşterea regizorului francez. 

 - ROSSELLINI, ROBERTO (8.V.1906 – 3.VI.1977) – 40 de ani de la moartea regizorului italian. 

 - ROTHA, PAUL (3.VI.1907 – 7.III.1984) – 110 ani de la naşterea regizorului britanic de film 

                                                                                 documentar. 

 - WILLIAM HARVEY (1.IV.1578 – 3.VI.1657) – 360 de ani de la moartea medicului şi fiziologului  

                                                                                           englez. 

4.VI. - IONESCU SISEŞTI, GHEORGHE I. (16.X.1886 – 4.VI.1967)– 50 de ani de la moartea agronomu- 

                                                                                                           lui şi profesorului universitar român. 

 - PETROVICI, ION (4.VI.1882 – 1972) – 135 de ani de la naşterea filozofului, scriitorului şi omului  

                                                                              politic român. 

 - ROUMAIN, JACQUES (4.VI.1907 – 1944) – 110 ani de la naşterea poetului, prozatorului şi 

                                                                                      eseistului haitian. 

 - MANOLESCU OLTEANU, STELA (4.VI.1957) – 60 de ani de la naşterea pictorului (SUA). 

 - POPESCU,CRISTINA (4.VI.1967) – 50 de ani de la naşterea astrofizicianului român. 

 - TIMUŞ, M DAN (4.VI.1942) – 75 de ani de la naşterea fizicianului electronist şi cercetătorului 

                                                            ştiinţific român. 

5.VI. - ALEXANDRESCU DERSCA-BULGARU, MARIA MATILDA (5.VI.1912 - )105 ani de la 

                                                                            naşterea istoricului medievist şi academicianului român. 

 - DONICI, LEON (5.VI.1887 – 26.V.1926) – 130 de ani de la naşterea prozatorului şi publicistului 

                                                                                   român.   

 - MIRODAN, ALEXANDRU (5.VI.1927) – 90 de ani de la naşterea dramaturgului, publicistului şi 

                                                                               criticului literar român. 

 - TODEA, ALEXANDRU (5.VI.1912 – 22.V.2002) –105 ani de la naşterea cardinalului, 

                            mitropolitului bisericii greco-catolice din România şi  profesorului universitar român. 
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6.VI. - BĂRBULESCU, MARTA (6.VI.1937 - ) – 80 de ani de la naşterea poetei şi prozatoarei române. 

 - GHENEA, CONSTANTIN (6.VI.1932) – 85 de ani de la naşterea geologului român. 

 - ILIE, I. EMIL (6.VI.1932) – 85 de ani de la naşterea conferenţiarului universitar şi inginerului 

                                                  mecanic român. 

 - MIHAIL, FILIP (1896 – 6.VI.1962) – 55 de ani de la moartea inventatorului, constructorului de  

                                                                        avioare şi pilotului român. 

7.VI.  - DRUMUR, GEORGE (14.III.1911 – 7.VI.1992) – 25 de ani de la moartea poetului român. 

 - HOTNOG, TITUS (27.X.1890 – 7.VI.1957) – 60 de ani de la moartea prozatorului român. 

 - HARLOW, JEAN (9.III.1911 – 7.VI.1937) – 80 de ani de la moartea actriţei americane. 

 - IACOB, MIRCEA (7.VI.1922) – 95 de ani de la naşterea întemeietorului neurochirurgiei militare în 

                                                               România. 

 - MIHUŢ, MARIANA (7.XI.1942) – 75 de ani de la naşterea actriţei române. 

 - MARTIN, DEAN (7.VI.1917 – 25.XII.1995) – 100 de ani de la naşterea actorului şi cântăreţului 

                                                                                     american. 

 - VANCEA, PETRE (27.VI.1902 – 1987) – 115 ani de la naşterea medicului oftalmolog  

                                                                                      memorialistului şi profesorului universitar român. 

8.VI. - CATARGIU, BARBU (26.X.1807 – 8.VI.1862) – 155 de ani de la moartea omului politic, oratorului  

                                                                                            şi publicistului român. 

 - CAZIMIR, OTILIA (11.II.1894 – 8.VI.1967) – 50 de ani de la moartea poetei, prozatoarei şi 

                                                                                traducătoarei române. 

 - IONESCU, GELU (8.VI.1937 - ) – 80 de ani de la naşterea criticului, istoricului literar şi eseistului 

                                                                  român. 

 - MIHĂESCU, GH. VALERIU (8.VI.1932) – 85 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

9.VI. - ANDRIESCU, RADU (9.VI.1962 - ) – 55 de ani de la naşterea poetului şi eseistului român. 

 - ARGHIR, B. GEORGE (9.VI.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român 

 - BENETATO, GRIGORE (18.XI.1905 – 9.VI.1972) – 45 de ani de la moartea medicului, 

                                                                                                 fiziologului şi fiziopatologului român. 

10.VI. - FASSBINDER, RAINER WERNER (31.V.1946 – 10.VI.1982) – 35 de ani de la moartea  

                                                                                             regizorului, scenaristului şi actorului german. 

 - GARLAND, JUDY (10.VI.1922 – 22.VI.1969) – 95 de ani de la naşterea actriţei şi cântăreţei 

                                                                                  americane. 

 - TRACY, SPENCER (5.IV.1900 – 10.VI.1967) – 50 de ani de la moartea actorului american. 

 - GRIGOREVICI PEROV, VASILI (1833 – 10.VI.1882) – 135 de ani de la moartea pictorului rus. 

11.VI. - CACOYANNIS, MICHAEL (11.VI.1922 ) – 95 de ani de la naşterea regizorului grec 

 - VALLČS, JULES (11.VI.1832 – 1885) – 185 de ani de la naşterea prozatorului francez. 

 - KRILOVICI, MARINA (11.VI.1942 ) – 75 de ani de la naşterea sopranei române. 

 - MOORE, DEMI (11.XI.1962) – 55 de ani de la naşterea actriţei americane. 

 - PAPADIMA, LIVIU (11.VI.1957) – 60 de ani de la naşterea prozatorului şi criticului literar român. 

 - SOLONIŢÂN, ANATOLI (30.VIII.1934 – 11.VI.1982) – 35 de ani de la moartea actorului sovietic. 

12.VI. - BRUNEA – FOX F. (18.I.1898 – 12.VI.1977) – 40 de ani de la moartea reporterului, jurnalistului şi 

                                                                                       traducătorului român. 

 - BALINT, TIBOR (12.VI.1932 - ) 85 de ani de la naşterea prozatorului şi traducătorului român. 

 - SAUCIUC, I. BOGDAN (12.VI.1937) – 80 de ani de la naşterea inginerului mecanic român.  

 - TUDOR, M. ANDREI (12.VI.1947) – 70 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - VINTILĂ, PETRU (12.VI.1922) – 95 de ani de la naşterea poetului, prozatorului şi dramaturgului 

                                                                  român. 

13.VI. - ANCA, ALEXANDRU (13.VI.1922 - ) – 95 de ani de la naşterea publicistului  (Israel). 

 - BULGĂR, GHEORGHE (13.IV.1920 – 13.VI.2002) – 15 ani de la moartea filologului şi istoricului 

                                                                                                   literar român. 

 - CORTEZ, MARILENA (13.VI.1942) – 75 de ani de la naşterea artistei plastice şi profesoarei 

                                                                    române. 

 - ILIESCU, LAZĂR (27.XII.1887 – 13.VI.1977) – 40 de ani de la moartea traducătorului român. 

 - PAGE, GERALDINE (22.XI.1924 – 13.VI.1987) – 30 de ani de la moartea actriţei americane. 

 - STANCA, HORIA SEBASTIAN (26.IX.1909 – 13.VI.2002) – 15 ani  de la moartea cronicarului 

                                                                                     dramatic, memorialistului şi traducătorului român.  
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 - TĂUTU, NICOLAE(24.XI.1920–13.VI.1972)–45 de ani de la moartea poetului, prozatorului şi  

                                                                                     dramaturgului român. 

 - ZAMAN, GHEORGHE (13.VI.1942) – 75 de ani de la naşterea economistului şi profesorului 

                                                                          universitar român. 

14.VI. - CRISTESCU, MARIA – LUIZA (19.VII.1943 – 14.VI.2002) – 15 ani de la moartea prozatoarei şi 

                                                                                                                eseistei române. 

 - CUŢITARU, VIRGIL (14.VI.1937) – 80 de ani de la naşterea criticului  şi istoricului literar român. 

 - GAVRILIU, VASILE (1.I.1919 – 14.VI.2002) – 15 ani de la moartea generalului aviator, pilotului –  

                                                                                        erou şi scriitorului român. 

 - LUPU, GH. GHEORGHE (14.VI.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - PETROVICI, ION (14.VI.1882 – 17.II.1972) – 135 de ani de la naşterea eseistului şi 

                                                                                  memorialistului român. 

 - CHAR, RENÉ (14.VI.1907 – 1988) – 110 ani de la naşterea poetului francez. 

 - VERMONT, NICOLAE (10.X.1866 – 14.VI.1932) – 85 de ani de la moartea pictorului, 

                                                                                                graficianului şi gravorului român. 

15.VI. - CINCĂ, SILVIA (15.VI.1937) – 80 de ani de la naşterea scriitoarei şi editoarei române. 

 - IONESCU, GH. ŞTEFAN (15.VI.1937) – 80 de ani de la naşterea inginerului hidrotehnician. 

 - SORICU, I.(OAN) U.(RS) (15.VI.1882 – 11.I.1957) – 135 de ani de la naşterea poetului român. 

16.VI. - AGOPIAN, ŞTEFAN (16.VI.1947) – 70 de ani de la naşterea  prozatorului român. 

 - BOJAN, MARIANA (16.VI.1947 - ) – 70 de ani de la naşterea poetei  şi prozatoarei române. 

 - PREDA, C. CONSTANTIN (16.VI.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

17.VI. - BĂLAŞA, SABIN(17.VI.1932 – 1.IV.2008)–85 de ani de la naşterea pictorului, autorului, regizorului 

                                                                                 de filme şi scriitorului român.  

 - STRAVINSKI, IGOR PETROVICI (17/18.VI.1882 – 1971) – 135 de ani de la naşterea compozito- 

                                                                       rului, dirijorului şi pianistului american de origine rusă. 

 - MISCHIE, I. CONSTANTIN (17.VI.1927) – 90 de ani de la naşterea inginerului mecanic şi  

                                                                             cercetătorului ştiinţific român. 

 - PLEŞOIANU, CONSTANTIN (29.X.1859 – 17.VI.1887)– 130 de ani de la moartea poetului român. 

 - STRATILAT, PAUL (7.VII.1907 – 17.VI.1987) – 30 de ani de la moartea regizorului român. 

 - VERUSSI, PETRU (17.VI.1847 – 29.I.1886) – 170 de ani de la naşterea publicistului român. 

 - VOLENTI, NICOLAE (17.VI.1857 – 21.IX.1910) – 160 de ani de la naşterea poetului român. 

18.VI. - BAHNER, WERNER (18.VI.1927 - ) – 90 de ani de la naşterea romanistului german. 

 - CĂLIMAN, VALERIA (24.III.1901 – 18.VI.1992) – 25 ani de la moartea memorialistei române. 

 - COJOCARU, GEORGE (18.VI.1937) – 80 de ani de la naşterea economistului român. 

 - GHERMĂNESCU, MIHAIL (20.V.1899 – 18.VI.1962) – 55 de ani de la moartea matematicianului 

                                                                                                        român. 

 - JÜRGENS, CURD (13.XII.1912 – 18.VI.1982) – 35 de ani de la moartea actorului german. 

 - ROSSELINI, ISABELLA (18.VI.1952) – 65 de ani de la naşterea actriţei italiene. 

19.VI. - BORZAGE, FRANK (23.IV.1893 – 19.VI.1962) – 55 de ani de la moartea regizorului american. 

 - ZELETIN, ŞTEFAN(19.VI.1882–20.VII.1934)– 135 de ani de la naşterea filosofului, sociologului, 

                                                                                           economistului, politologului, scriitorului, 

                                                                                           publicistului şi profesorului universitar român. 

20.XI. - BĂRBATU, I. GHEORGHE (20.XI.1932 - )  - 85 de ani de la naşterea conferenţiarului universitar 

                                                                                      român. 

 - CEAUŞU, IULIAN (20.VI.1937) – 80 de ani de la naşterea inginerului, tehnologului şi profesorului 

                                                                  universitar român. 

 - DONNA, GABRIEL (20.VI.1877 – 1944) – 140 de ani de la naşterea poetului şi traducătorului 

                                                                                   român. 

 - DRĂGAN, CONSTANTIN IOSIF (20.VI.1917–21.VIII.2008)–100 de ani de la naşterea 

publicistului, eseistului şi tracologului român. 

 - GABREA, RADU (21.VI.1937) – 80 de ani de la naşterea regizorului român. 

 - KIDMAN, NICOLE (20.VI.1967) – 50 de ani de la naşterea actriţei americane. 

 - NICOLAU, I. SILVIA ILEANA (20.VI.1947) – 70 de ani de la naşterea fizicianului şi cercetătorului 

                                                                                        ştiinţific român. 

 - ROSETTI, MIRCEA C. (28.I.1850 – 20.VI.1882) – 135 de ani de la moartea publicistului român. 
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 - SKELITTI, NICOLAI (2.VIII.1837 – 20.VI.1872) – 145 de ani de la moartea poetului şi 

                                                                                                 traducătorului român. 

21.VI.  - ANGHEL, V. IULIAN (21.VI.1937 - ) – 80 de ani de la naşterea inginerului român 

 - HOLLIDAY, JUDY (21.VI.1922 – 7.VI.1965) – 95 de ani de la naşterea actriţei americane. 

 - IONESCU, DEMETRIU (TAKE) G. (13.X.1858 – 21.VI.1922) – 95 de ani de la moartea  

                                                                                                              scriitorului român. 

 - IVIŢKAIA, IZOLDA (21.VI.1932 – 1.III.1971) – 85 de ani de la naşterea actriţei sovietice. 

22.VI. - ASTAIRE, FRED (10.V.1899 – 22.VI.1987) – 30 de ani de la moartea actorului, dansatorului şi 

                                                                                     coregrafului american 

 - CARAGIALE, I.(ON) L.(UCA)– (30.I.1852–22.VI.1912) – 105 ani de la moartea dramaturgului  

                                                                                                      şi prozatorului român. 

 - CRUDU, TIBERIU (22.VI.1882 – 25.VIII.1952) – 135 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - CZINNER, PAUL (1890 – 22.VI.1972) – 45 de ani de la moartea regizorului austriac. 

 - GHEORGHIU, CONSTANTIN, VIRGIL (15.IX.1916 – 22.VI.1992) – 25 de ani de la moartea  

                                                                 poetului, eseistului şi  prozatorului, preot ortodox (Franţa). 

 - GHIRDA ALEXANDRU(22.VI.1902–11.IV.1964) – 115 ani de la naşterea matematicianului român. 

 - GEORGE I(1660-22.VI.1727)–290 de ani de la moartea regelui Marii Britanii şi Irlandei(1714-

1727). 

 - VANCOUVER, GEORGE (22.VI.1757 – 1798) – 260 de ani de la naşterea navigatorului şi 

                                                                                      exploratoruloui englez. 

 - MUGUR, VLAD (22.VI.1927 – 22.VII.2001) – 90 de ani de la naşterea regizorului de teatru român. 

 - MACHIAVELLI, NICCOLO (3.V.1469–22.VI.1527)–490 de ani de la moartea filosofului,  

                                                                                              diplomatului şi omului de cultură italian. 

 - PALAGHIU, MIRCEA (22.VI.1932 – 1.XI.1978) – 85 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - STURZU, D. AUREL (22.VI.1932) – 85 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

23.VI. - ALIMĂNĂŞ TIANU, PIA (23.VI.1872 – 14.X.1962) – 145 de ani de la naşterea prozatoarei române. 

 - FOSSE, BOB (23.VI.1927 – 22.X.1987) – 90 de ani de la naşterea regizorului american. 

 - SCHEI, TEODOR (23.VI.1927) – 90 de ani de la naşterea compozitorului şi profesorului român. 

 - ŞTEFAN, D. ALEXANDRU (23.VI.1952) – 65 de ani de la naşterea conferenţiarului universitar 

                                                                                  român. 

 - VIŞAN, DOREL (23.VI.1937) – 80 de ani de la naşterea actorului român. 

24.VI. - BASGAN, ION ŞT. (24.VI.1902 – 15.XII.1980) – 115 ani de la naşterea inventatorului român. 

 - FLĂMÂND, DINU (24.VI.1947) – 70 de ani de la naşterea poetului şi criticului literar român. 

 - ILIU, VICTOR (24.XI.1912 – 4.IX.1968) – 105 ani de la naşterea regizorului român de film. 

 - IONESCU, I. ALEXANDRU (24.VI.1932) – 85 de ani de la naşterea cercetătorului ştiinţific şi 

                                                                                   biologului român. 

25.VI. - HOFFMANN, ERNST THEODOR AMADEUS  (24.I.1776 - 25.VI.1822) – 195 de ani de la 

                                                                                           moartea scriitorului şi compozitorului german. 

26.VI. - CARTIANU, GHEORGHE (8.VIII.1907 – 26.VI.1982) – 35 de ani de la moartea inginerului 

                                                                     electromecanic, inventator şi profesorului universitar român. 

 - DÖBLIN, ALFRED (10.VIII.1878 – 26.VI.1957) – 60 de ani de la moartea scriitorului german. 

 - PALLY, ZENAIDA (10.VI.1919 – 26.VI.1997) – 20 de ani de la moartea cântăreţei române de 

operă, lied şi oratoriu. 

 - PODANI, C. DUMITRU MIRCEA (26.VI.1927) – 90 de ani de la naşterea profesorului universitar  

                                                                                              român. 

 - PÂRVAN, VASILE (28.IX.1882 – 26.VI.1927) – 85 de ani de la moartea eseistului, istoricului şi 

                                                                                         filosof al culturii. 

27.VI. -BUCUŢA,EMONOIL(27VI1887–7X1946)–130 de ani de la naşterea prozatorului şi poetului român. 

 - COCEA, DINA ( 27.XI.1912 - 28.VIII.2008 ) – 105 de ani de la naşterea actriţei române. 

 - COSTAKE, N. NICOLAE (27.VI.1932) – 85 de ani de la naşterea inginerului electronist român. 

 - SPRANGER, EDUARD (27.VI.1882 – 1963) – 135 de ani de la naşterea filosofului, pedagogului şi 

                                                                                         psihologului german. 

 - RĂDULESCU, CONSTANTIN VICTOR PAUL (27.VI.1937)–80 de ani de la naşterea inginerului 

                                                                                                           şi cercetătorului ştiinţific român. 

 - STURZU, CORNELIU (26.I.1935 – 27.VI.1992) – 25 de ani de la moartea poetului, prozatorului şi  
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                                                                                            eseistului român. 

28.VI. - BOLOGNINI, MAURO (28.VI.1922 - ) – 95 de ani de la naşterea regizorului italian. 

 - CELIBIDACHE, SERGIU (28.VI.1912 – 14.VIII.1996) – 105 ani de la naşterea muzicianului, 

                                                                                                          dirijorului şi compozitorului român. 

 - MERA,JUAN LÉON(28VI1832–1894)–185 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului 

ecuadorian. 

 - PIRANDELLO, LUIGI (28.VI.1867 – 10.XII.1936) – 150 de ani de la naşterea scriitorului italian. 

 - ROUSSEAU,JEAN-JAQUES(28.VI.1712–2.VII.1778)–305 ani de la naşterea filosofului francez. 

29.VI. - CARP, PETRE P. (29.VI.1837 – 21.VI.1919) – 180 de ani de la naşterea criticului literar şi 

                                                                                         traducătorului român. 

 - CRUCENIUC, PETREA (29.VI.1917 – 3.I.1988) –100 de ani de la naşterea poetului român. 

 - DAN, IOAN (29.VI.1922 – 31.X.2003) – 95 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - DĂNESCU, I. PETRU DAN (29.VI.1937) – 80 de ani de la naşterea inginerului electronist. 

 - MUREŞIANU, IACOB (29.VI.1857 – 1917) – 160 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - KING, HENRY (24.VI.1988 – 29.VI.1982) – 35 de ani de la moartea regizorului american. 

30.VI. - BLANCHAR, PIERRE (30.VI.1892 – 21.XI.1963) – 125 de ani de la naşterea actorului francez. 

 - VISCHER, FRIEDRICH THEODOR (30.VI.1807 – 1887) – 210 de ani de la naşterea  

                                                                                           esteticianului german. 

 - ZAMFIRESCU, DUILIU (30.X.1858 – 30.VI.1922) – 95 de ani de la moartea prozatorului, poetului, 

                                                                                                  dramaturgului  şi eseistului român. 

 

 
 

IULIE 
EVENIMENTE 

1.VII. - Ziua Internaţională a Arhitecturii 

2.VII. - Ziua Justiţiei. 

4.VII. - Ziua Crucii Roşii Române (8.V.-  Ziua Mondială a Crucii Roşii ) 

6.VII. - Prima Unire Politică a Ţărilor Române Înfăptuită de Mihai Viteazul (1600). 

7.VII. - Ziua Mondială a Populaţiei 

14.VII. - Ziua Transmisioniştilor Militari (România) 

20.VII. - Ziua Aviaţiei şi a Apărării Antiaeriene. 

23.VII. - Ziua Presei Militare Române. 

24.VII. - Ziua Grănicerilor. 

27.VII. - Ziua Imnului de Stat al României. 

* 

*   * 

  ANIVERSĂRI - COMEMORĂRI 

1.VII. - BRÂNZEU, PIUS (25.I.1911 – 1.VII.2002 – 15 ani de la moartea academicianului român. 

 - BLACK, KAREN (1.VII.1942) – 75 de ani de la naşterea actriţei americane. 

 - BUJOLD, GENEVIÈVE (1.VII.1942 - ) – 75 de ani de la naşterea actriţei americane. 

 - BLÉRIOT, LOUIS (1.VII.1872 – 1.VIII.1936) – 145 de ani de la naşterea eroului aerodinamicii, 

                                                                                           primul om care a traversat Canalul Mânecii. 

 - MAIORESCU, TITU (15.II.1840 – 1.VII.1917) – 100 de ani de la moartea filosofului, esteticianului,  

                                                                                          criticului  literar şi omului politic român. 

 - MARCOVICI, SIMEON (25.I.1802 – 1.VII.1877) – 140 de ani de la moartea publicistului şi 

                                                                                          traducătorului român. 

 - MITCHUM, ROBERT (6.VIII.1917 – 1.VII.1997) – 20 de ani de la moartea actorului american. 

 - VERONA,DAN(1.VII.1947) – 70 de ani de la naşterea poetului, prozatorului şi traducătorului român. 

 - MUNTEANU, VASILE (9.XI.1897 – 1.VII.1972) – 45 ani de la moartea comparatistului, criticului 

                                                                                             şi istoricului literar. 

2.VII. - BARDEM, JUAN ANTONIO ( 2.VII.1922-) – 95 de ani de a naşterea regizorului şi scenaristului 

                                                                                     spaniol. 

 - GERIN, P. VALENTIN (2.VII.1952) – 65 de ani de la naşterea inginerului electrician român. 

 - HESSE, HERMANN (2.VII.1877 – 9.VIII.1962) – 140 de ani de la naşterea prozatorului şi poetului 
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                                                                                             german. 

 - NABOKOV, VLADIMIR (22.IV.1899 – 2.VII.1977) – 40 de ani de la moartea scriitorului rus. 

 - STEWART, JAMES (20.V.1908 – 2.VII.1997) – 20 de ani de la moartea actorului american. 

 - VASILESCU, SORIN (2.VII.1947) – 70 de ani de la naşterea arhitectului şi profesorului universitar 

                                                                      român. 

3.VII. - CRUISE, TOM (3.VII.1962) – 55 de ani de la naşterea actorului american.  

 - LUPAŞ, IOAN (9.VIII.1880 – 3.VII.1967) – 50 de ani de la moartea istoricului, creatorului de şcoală  

                                                                     istorică, preotului, profesorului, publicistului, omului politic, 

                                                                     luptătorului pentru drepturile românilor din Transilvania. 

 - MOLDOVEANU, C. VICTOR (3.VII.1957) – 60 de ani de la naşterea inginerului român. 

 - RUSSELL, KEN (3.VII.1927 ) – 90 de ani de la naşterea regizorului britanic. 

 - SCHEIN, B. TADEUS (3.VII.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar şi 

                                                                       cercetătorului ştiinţific român. 

4.VII. - GARIBALDI, GIUSEPPE ( 4.VII.1807 - 2.VI.1882) – 210 ani de la naşterea omului politic 

                                                                                                    italian. 

 - LOLOBRIGIDA, GINA (4.VII.1922 ) – 95 de ani de la naşterea actriţei italiene. 

 - MACRI, PANAIT (1863 – 4.VII.1932) – 85 de ani de la moartea ziaristului român. 

 - VOICU, GH. GHEORGHE (4.VII.1912) – 105 ani de la naşterea geologului român. 

5.VII. - CURTU, T. IOAN (5.VII.1942) – 75 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - TOMA, EUGENIU (5.VII.1932) – 85 de ani de la naşterea fizicianului român. 

6.VII. - BĂLAJ, TEOFIL TIBERIU (6.VII.1937 – 26.VI.2001) – 80 de ani de la naşterea poetului şi 

                                                                                                       eseistului român. 

 - CARMEL, SHAUL (6.VII.1937 - ) – 80 de ani de la naşterea poetului, prozatorului şi dramaturgului. 

 - FAULKNER, WILLIAM (25.IX.1897 – 6.VII.1962) – 55 de ani de la moartea scriitorului american. 

 - NEGREANU, GABRIELA (6.VII.1947 – 22.X.1995) – 70 de ani de la naşterea poetei şi eseistei  

                                                                                                    române. (Călăraşi). 

 - PĂTRAŞCU, N. MAXIMILIANA (6.VII.1932) – 85 de ani de la naşterea profesorului universitar 

                                                                                           român.  

 - TEODORESCU, P. CONSTANTIN DRAGOŞ (6.VII.1937 ) - 80 de ani de la naşterea inginerului 

                                                                                                                 constructor român. 

7.VII. - DE SICA, VITTORIO (7.VII.1902 – 13.XI.1974) – 115 ani de la naşterea regizorului şi actorului 

                                                                                                italian. 

 - EDUARD I (17.VI.1239- 7.VII.1307) – 710 de ani de la moartea regelui Angliei (1272.1307). 

 - EFROS, P. PETRU (7.VII.1957) –60 de ani de la naşterea conferenţiarului universitar român. 

 - HUZUM, VIRGIL (12.XII.1905 – 7.VII.1987) – 30 de ani de la moartea poetului român. 

 - HARDY, OLIVER (18.I.1892 – 7.VII.1957) – 60 de ani de la moartea actorului american. 

 - KUPALA, IANKA  (7.VII.1882 – 1942) – 135 de ani de la naşterea poetului şi dramaturgului 

                                                                         bielorus. 

 - LEIGH, VIVIEN (5.XI.1913 – 7.VII.1967) – 50 de ani de la moartea actriţei britanice. 

 - MANEA, I. GHEORGHE (7.VII.1927) – 90 de ani de la naşterea cercetătorului ştiinţific român. 

 - STRATILAT, PAUL (7.VII.1907 – 17.VI.1987) – 110 ani de la naşterea regizorului român. 

 - ZAMFIRESCU, A. FLORIAN (7.VII.1942) – 75 de ani de la naşterea profesorului universitar 

                                                                                     român. 

8.VII. - FOARŢĂ, ŞERBAN (8.VII.1942) – 75 de ani de la naşterea poetului şi eseistului român.  

 - GHIAŢĂ, DUMITRU (22.IX.1888 – 8.VII.1972) – 45 de ani de la moartea pictorului român. 

 - SHELLEY (1792 -  8.VII.1822) – 195 de ani de la moartea poetului englez.  

10.VII. - CREŢU, I. TRAIAN (10.VII.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - GONÇALVES DE MEGALHAES, DOMINGO JOSÉ (1811 – 10.VII.1882) – 135 de ani de la 

                                                                                                moartea poetului şi dramaturgului brazilian. 

11.VII. - AVRAMESCU, I. IOAN (11.VII.1932 - ) – 85 de ani de la naşterea inginerului român. 

 - BINET, ALFRED (11.VII.1857 – 18.X.1911) – 160 de ani de la naşterea psihologului şi savantului 

                                                                                         francez. 

 - IAMANDESCU, IOAN BRADU (11.VII.1942 ) – 75 de ani de la naşterea medicului, psihologului şi 

                                                                                           profesorului universitar român. 

 - NEGRU, D. TRAIAN (11.VII.1932) – 85 de ani de la naşterea profesorului universitar şi medicului  
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                                                                        român. 

12.VII. - BROWNING, TOD (12.VII.1882 – 6.X.1962) – 135 de ani de la naşterea regizorului american. 

 - CHEN, KAIGE (12.VIII.1952) – 65 de ani de la naşterea regizorului chinez. 

 - FLORIAN, ARON (21.I.1805 – 12.VII.1887) – 130 de ani de la moartea istoricului şi publicistului 

                                                                                         român. 

 - SEBEŞAN, ŞT. IOAN (12.VII.1947 ) – 70 de ani de la naşterea profesorului universitar român.  

13.VII. - BALMUŞ, CONSTANTIN I. (25.V.1898 – 13.VII.1957) – 60 de ani de la moartea filologului si 

                                                                                                         clasicistului român. 

 - FORD, HARRISON (13.VII.1942) – 75 de ani de la naşterea actorului american. 

  - LUCA, EUGEN (21.VII.1923 – 13.VII.1997) – 20 ani de la moartea criticului şi istoricului literar  

                                                                                       român. 

14.VII. - ARGHEZI, TUDOR (23.V.1880 – 14.VII.1967) – 50 de ani de la moartea poetului, prozatorului şi 

                                                                                           publicistului român. 

 - COSMA, MIHAIL (14.VII.1902 – 29.I.1978) – 95 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului 

                                                                                       român. 

 - PACIUREA, DIMITRIE (1873 – 14.VII.1932) – 85 de ani de la moartea sculptorului român. 

 - MAZARIN, JULES (14.VII.1602 – 9.III.1661) – 415 ani de la naşterea cardinalului Franţei. 

 - MANOLESCU, GRIGORE (28.III.1857 – 14.VII.1892) – 125 de ani de la moartea traducătorului 

                                                                                                          român. 

 - PACIUREA, DIMITRIE (1.XI.1875 – 14.VII.1932) – 85 de ani de la moartea sculptorului român. 

 - VILLARA, MIHAIL (10.XI.1907 – 14.VII.1987) – 30 de ani de la moartea prozatorului şi eseistului 

                                                                                             român. 

15.VII. - IONESCU, N. ION (15.VII.1927) – 90 de ani de la naşterea cercetătorului ştiinţific român. 

 - NENIŢESCU, COSTIN D. (15.VII.1902 – 28.VII.1970) – 115 ani de la naşterea inginerului chimist,  

                                                                                     omului de ştiinţă şi profesorului universitar român. 

 - ANGHEL, DIMITRIE (16.VII.1872 – 13.XI.1914) – 145 de ani de la naşterea poetului, prozatorului  

                                                                                                  şi traducătorului român. 

 - de BÉRANGER, PIERRE-JEAN (1780 – 16.VII.1857) – 160 de ani de la moartea poetului francez. 

 - AMUNDSEN, ROALD (16.VII.1872 – 1928) – 145 de ani de la naşterea aventurierului şi 

                                                                                  exploratorului norvegian. 

 - STANWYCK, BARBARA (16.VII.1907 – 20.I.1990) – 110 de ani de la naşterea actriţei americane. 

 -  de STAËL, ANNE LOUISE GERMAINE (22.IV.1766 - 16.VII.1817) – 200 de ani de la moartea 

                                                                                                                                   scriitoarei franceze. 

17.VII. - COTOVU, SANDRA (9.I.1898 – 17.VII.1987) – 30 de ani de la moartea prozatoarei române. 

 - COMOROŞAN, SORIN (17.VII.1927 - ) 90 de ani de la naşterea eseistului şi prozatorului român. 

 - GHICA, PANTAZI (15.III.1831 – 17.VII.1882) – 135 de ani de la moartea publicistului şi 

                                                                                      scriitorului român. 

 - GRÜNWALD, SORIN (17.VII.1957) – 60 de ani de la naşterea inginerului cercetător, inventator şi 

                                                                         om de afaceri român. 

 - MRAZEC, LUDOVIC (17.VII.1867 – 9.VI.1944) – 150 de ani de la naşterea geologului. 

 - MARIN, A. MARIN (17.VII.1947) – 70 de ani de la naşterea profesorului universitar şi 

                                                               cercetătorului ştiinţific român. 

 - POPESCU, PAUL D. (17.VII.1927) – 90 de ani de la naşterea profesorului, istoricului, publicistului 

                                                                       şi istoriografului român. 

 - PETRU AL III-LEA (21.II.1728 - 17.VII.1762) – 255 de ani de la moartea împăratului Rusiei. 

18.VII. - BELCIU GĂŢEANU, CORNELIU (18.VII.1922 – 11.IX.1973) – 95 de ani de la naşterea poetului 

                                                                                                                     român. 

 - BĂLESCU, RADU CONSTANTIN (18.VII.1932) – 85 de ani de la naşterea fizicianului  şi 

                                                                                        profesorului universitar român. 

 - BENITO JUÁREZ, GARCIA (21.III.1806 – 18.VII.1872) – 145 de ani de la moartea preşedintelui  

                                                                                                              Mexicului. 

 - MINOVICI, ŞTEFAN (18.VII.1867 – 29.XII.1935) – 150 de ani de la naşterea doctorului în chimie, 

                                                          ctitorul învăţământului farmaceutic superior autonom din România. 

 - GALVEZ, MANUEL (18.VII.1882 – 1962) – 135 de ani de la naşterea prozatorului argentinian. 

19.VII. - DRÂMBA, CONSTANTIN (19.VII.1907 – 1997) – 110 de ani de la naşterea matematicianului şi 



 34 

                                                                                               astronomului român. 

 - DULAC, GERMAINE (18.XI.1882 – 19.VII.1942) – 75 de ani de la moartea regizoarei franceze. 

 - OPREA, E. GHEORGHE (19.VII.1932) – 85 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

20.VII. - BARBU, PETRE (20.VII.1962 - ) – 55 de ani de la naşterea prozatorului şi dramaturgului român. 

 - CARAGIU MARIOŢEANU, MATILDA (20.VII.1927 – 90 de ani de la naşterea poetei române. 

 - FERDINAND I DE HOHENZOLLERN (rege al României – 1914-1927) (1865 – 20.VII.1927) – 90 

                                                                                           de ani de la moartea regelui României,  primul 

                                                                           rege al României Mari (întregitorul României Mari). 

 - MUNTEANU-MURGOCI, GHEORGHE (20.VII.1872 – 5.III.1925) – 145 de ani de la naşterea  

                                                                                                                  geologului şi geografului român. 

 - POPESCU, ŞTEFAN (20.VII.1912 – 16.I.1995) – 105 ani de la naşterea poetului, prozatorului şi 

                                                                                             traducătorului român. 

 - ŞTEFĂNESCU, SABBA S.I. (20.VII.1902 – 15.IV.1994) – 115 ani de la naşterea geologului român. 

 - ŞOIT-VIZANTE, P. ILIE (20.VII.1932) – 85 de ani de la naşterea metalurgistului şi conferenţiarului 

                                                                               universitar român. 

 - VÂRGOLICI, ŞTEFAN (13.X.1843 – 20.VII.1897) – 120 de  ani de la moartea poetului, criticului şi 

                                                                                                   traducătorului român. 

 - BUJOR, PAUL (20.VII.1862 – 15.V.1952) – 155 de ani de la naşterea prozatorului român. 

21.VII. - BĂILEŞTEANU, FĂNUŞ (21.VII.1947) – 70 de ani de la naşterea criticului literar român. 

 - BUDIŞAN, I. NICOLAE (21.VII.1927) – 90 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - DIACONESCU, IOANA (21.VII.1947) – 70 de ani de la naşterea poetei şi traducătoarei române. 

 - DUMITRU, A. MIHAELA (21.VII.1952) – 65 de ani de la naşterea şefului de lucrări. 

 - ENE, S. VIOREL (21.VII.1947) – 70 de ani de la naşterea inginerului şi profesorului universitar  

                                                                 român. 

 - GRIGORESCU, NICOLAE (18.V.1838 – 21.VII.1907) – 110 ani de la moartea pictorului român. 

 - LEU, CORNELIU (21.VII.1932 ) – 85 de ani de la naşterea prozatorului şi dramaturgului român. 

 - STEINHARDT, NICOLAE (21.VII.1912 – 29.III.1989) – 105 ani de la naşterea eseistului, 

                                                                                  prozatorului, criticului literar, monahului român. 

 - VĂCĂRESCU, IENACHE (IENĂCHIŢĂ) (1740 – 12.VII.1797) – 220 ani de la moartea poetului  

                                                                                                                          român. 

22.VII. - ANGHELESCU, MARCEL (30.XI.1909 – 22.VII.1977) – 40 de ani de la moartea actorului român 

                                                                                                         de teatru şi film.  

 - CHIRU-NANOV, ION (7.I.1882 – 22.VII.1917) – 100 de ani de la moartea prozatorului român 

 - MENDEL, GREGOR (22.VII.1822 – 6.I.1884) – 195 de ani de la naşterea călugărului şi omului de 

                                                                                           ştiinţă austriac. 

 - BICHAT MARIE, FRANÇOIS XAVIER (14.XI.1771 - 22.VII.1902) – 115 ani de la moartea  

                                                                                         medicului, anatomistului şi fiziologului francez. 

 - POPA. N.(ICOLAE) I.(OAN) (25.II.1897 – 22.VII.1982) – 35 de ani de la moartea comparatistului  

                                                                                                          şi istoricului literar. 

23.VII. - ARLETTY (15.V.1898 – 23.VII.1992) – 25 ani de la moartea actriţei franceze. 

 - DOMOKOS, JÁNOS (14.X.1921 – 23.VII.1987) – 30 de ani de la moartea traducătorului maghiar. 

 - DAMIANI, DAMIANO (23.VII.1922) – 95 de ani de la naşterea regizorului italian. 

 - SCARLATTI, DOMENICO (1665 – 23.VII.1757) – 260 de ani de la moartea compozitorului italian. 

 - IORDA, MARIN (8.IX.1901 – 23.VII.1972) – 45 de ani de la moartea prozatorului şi dramaturgului 

                                                                                    român. 

24.VII. - BOTTA, EMIL (15.IX.1911 – 24.VII.1977) – 40 de ani de la moartea poetului, prozatorului,  

                                                                                    actorului român.  

 - BEŢIŞOR, C. VITALIE (24.VII.1937 - ) – 80 de ani de la naşterea medicului şi profesorului  

                                                                         universitar român. 

 - PONTOPPIDAN, HENRIK (24.VII.1857 – 1943) – 160 de ani de la naşterea prozatorului danez.  

 - LALESCU, TRAIAN (24.VII.1882 – 15.I.1929) – 135 de ani de la naşterea matematicianului, 

                                                                                      profesorului doctor docent. 

 - OBREGIA, ALEXANDRU A. (20.VII.1860 – 24.VII.1937) – 80 de ani de la moartea        medicului 

                                                                                                              psihiatru român. 

 - TEODORU, EUGEN (24.VII.1922) – 95 de ani de la naşterea prozatorului român. 
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 - BRANCATI, VITALIANO  (24.VII.1907 – 1954) – 110 de ani de la naşterea prozatorului italian.  

25.VII. - NIEDERMAIER, PAUL HELMUT (25.VII.1937) – 80 de ani de la naşterea istoricului, arhitectului 

                                                                                                şi profesorului român. 

26.VII. - EDWARDS, BLAKE (26.VII.1922) – 95 de ani de la naşterea regizorului, scenaristului şi 

                                                                       producătorului american. 

27.VII. - BOURVIL (27.VII.1917 – 23.IX.1970) – 100 de ani de la naşterea actorului francez. 

 - DURA, JAKŠIČ (27.VII.1832 – 1878) – 185 de ani de la naşterea poetului, dramaturgului şi 

                                                                       prozatorului sârb. 

 - GEORGESCU-CERNAVODEANU, A. MIHAI (27.VII.1932) – 85 de ani de la naşterea  

                                                                                                              profesorului universitar român. 

 - PIOVENE, GUIDO (27.VII.1907 – 1974) – 110 ani de la naşterea prozatorului italian. 

 - IORMEANU – DIMITRIU, DORIN (27.VII.1942) – 75 de ani de la naşterea artistului plastic 

                                                                                      român, arhitectului şi designerului de interior.  

 - PREDESCU, LUCIAN (27.VII.1907 – 12.I.1983) – 110 ani de la naşterea istoricului literar 

                                                                                         român. 

 - STOICA, GHEORGHE (27.VIII.1877 – 20.III.1959) – 140 de ani de la naşterea prozatorului şi 

                                                                                                      memorialistului român. 

 - SPĂTARU, MIRCEA-CORNELIU (27.VII.1937) – 80 de ani de la naşterea sculptorului şi 

                                                                                         profesorului universitar român. 

 - ŢUCULESCU, ION (19.VII.1910 – 27.VII.1962) – 55 de ani de la moartea pictorului român. 

 - WYLER, WILLIAM (1.VII.1902 – 27.VII.1981) – 115 ani de la naşterea regizorului american. 

28.VII. - BELEA, ROMEO ŞTEFAN (28.VII.1932 - ) – 85 de ani de la naşterea arhitectului şi profesorului 

                                                                                      universitar român. 

 - BELIŞ, AL. MARIANA (28.VII.1932 - ) – 85 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

29.VII. - DEMETRIUS, LUCIA (16.II.1910 – 29.VII.1992) – 25 ani de la moartea prozatoarei, poetei, 

                                                                                              autoarei dramatice şi traducătoarei române. 

 - MERTICARU, C. VASILE (29.VII.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - POWELL, WILLIAM (29.VII.1892 – 5.III.1984) – 125 ani de la naşterea actorului american. 

 - STRĂJESCU, E. EUGEN (29.VII.1947) – 70 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - VUCCAN, RALUCA (29.VII.1967) – 50 de ani de la naşterea artistului plastic (Franţa). 

30.VII. - BERDAN, LUCIA (30.VII.1942 – 11.XII.2003) – 75 de ani de la naşterea etnologului şi istoricului 

                                                                                          literar român. 

 - BEREJAN, SILVIU (30.VII.1907 - ) – 110 de ani de la naşterea lingvistului, cercetătorului şi 

                                                                    profesorului academician român. 

 - COSTINESCU, MILTIADE (1818 – 30.VII.1872) – 145 de ani de la moartea traducătorului român. 

 - ORĂSCU, ALEXANDRU (30.VII.1817 – 16.XII.1894) – 200 de ani de la naşterea arhitectului, 

                                                                                              inginerului şi profesorului universitar român. 

 - SCHWARZENEGER, ARNOLD (30.VII.1947) – 70 de ani de la naşterea actorului american. 

31.VII. - BIRON, CHARLES de GONTAUT (1562 - 31.VII.1602) – 415 ani de la moartea mareşalului  

                                                                                                             francez. 

 - NICULESCU, ŞTEFAN (31.VII.1927) – 90 de ani de la naşterea compozitorului, muzicologului,  

                                                                            profesorului universitar şi academicianului român. 

 - PĂSCULESCU, GH. MIHAI FLORIN (31.VII.1942 ) – 75 de ani de la naşterea profesorului 

                                                                                                universitar român. 

 - SOARE, V. MIRCEA (31.VII.1927) – 90 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 

 
 

AUGUST 
EVENIMENTE 

1.VIII. - Ziua Tanchiştilor (România)  

 - Ziua Veteranilor de Război (România) 

2.VIII. - Ziua Internaţională în Memoria Holocaustului Rromilor 

5.VIII. - Ziua Presei 

6.VIII. - Ziua Hiroşimei (Ziua Mondială pentru Interzicerea Armei Nucleare) 
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15.VIII. - Ziua Marinei (România) 

21.VIII. - Ziua Medicinei Militare (România) 

30. VIII. - Ziuz Naţională a Limbii Române. 

* 

*     * 

ANIVERSĂRI-COMEMORĂRI 

1.VIII. - ANTEMIREANU, ALEXANDRU (1.VIII.1877 – 29.VI.1910) – 140 de ani de la naşterea poetului,  

                                                                                                         prozatorului şi criticului literar român.  

 - ARAIA, ZICU A. (1.VIII.1877 – 1945) – 140 de ani de la naşterea poetului român. 

 - GIANNINI, GIANCARLO (1.VIII.942) -  75 de ani de la naşterea actorului italian.  

 - LUDOVIC  al VI-lea ( - 1.VIII.1137) – 880 de ani de la moartea regelui Franţei. 

 - DELLA VALLA, LORENZO (c.1407 – 1.VIII.1457) –560 de ani de la moartea umanistului italian. 

 - MORARU, NICOLAE (1.VIII.1912) – 105 ani de la naşterea criticului literar, dramaturgului şi 

                                                                            prozatorului român 

 - NEGRI, POLA (31.XII.1894 – 1.VIII.1987) – 30 de ani de la moartea actriţei germane. 

 - SUSANU, M. TĂNASE (1.VIII.1947) – 70 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - KENDALL, THOMAS HENRY CLARENCE (1841 – 1.VIII.1882) – 135 de ani de la moartea  

                                                                                                                               poetului australian. 

2.VIII. - GRAHAM BELL, ALEXANDER (3.III.1847- 2.VIII.1922) -  95 de ani de la moartea inventatorului 

                                                                                                              american. 

 - SVEINBJARNARSON GRÖNDAL, BENEDIKT (1826 – 2.VIII.1907) – 110 de ani de la moartea  

                                                                                                poetului, prozatorului şi eseistului islandez. 

 - CAZIMIROVICI, AL. EUGEN (2.VIII.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar 

                                                                                        român. 

 - O’TOOLE, PETER (2.VIII.1932) – 85 de ani de la naşterea actorului britanic. 

 - RUSU, I. ŞTEFAN (2.VIII.1942) – 75 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - SEVASTOS, MIHAIL (2.VIII.1892 – 24.IX.1967) -  125 ani de la naşterea poetului, prozatorului, 

                                                                                                 memorialistului şi traducătorului român. 

 - SKELITTI, NICOLAI (2.VIII.1837 – 20.VI.1872) – 180 de ani de la naşterea poetului român. 

 - SEFER,MIHAIL(2.VIII.1927)– 90 de ani de la naşterea medicului şi profesorului universitar român.  

3.VIII. - ALOYZ, GRADNIK (3.VIII.1882 – 1967) – 135 de ani de la naşterea poetului sloven. 

 - BEKE, GYÖRGY (3.VIII.1927 - ) – 90 de ani de la naşterea reporterului şi traducătorului  maghiar. 

 - BAUDELAIRE, CHARLES (9.IV.1821 - 3.VIII.1867) – 150 de ani de la moartea poetului francez.   

 - SUE, EUGENE (1804 – 3.VIII.1857) – 160 de ani de la moartea prozatorului francez. 

 - MAKARIOS AL III-LEA(13.III.1913 – 3.VIII.1977)–40 de ani de la moartea preşedintelui Ciprului. 

 - MARIE DE’ MEDICI (1573 - 3.VIII.1642) – 375 de ani de la moartea reginei Franţei. 

 - PASCADI, ION (3.VIII.1932) – 85 de ani de la naşterea esteticianului şi traducătorului român. 

4.VIII. - CIOCOI, GHEORGHE (4.VIII.1942) – 75 de ani de la naşterea poetului român. 

 - IVAN, GH. MARIN (4.VIII.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - LECCA,CONSTANTIN(4.VIII.1807 – 14.X.1887) – 210 ani de la naşterea traducătorului român. 

 - LUDOVIC al III-lea (  - 4.VIII.882) – 1135 de ani de la moartea regelui Franţei. 

5.VIII. - CACOVEANU,VIOREL(5.VIII.1937)–80 de ani de la naşterea prozatorului şi dramaturgului român.  

 - LANSON, GUSTAVE (5.VIII.1857 – 1934) – 160 de ani de la naşterea istoricului şi criticului literar  

                                                                                      francez. 

 - PREDA, MARIN (5.VIII.1922 – 16.V.1980) – 95 de ani de la naşterea romancierului, dramaturgului 

                                                                                     şi traducătorului  român. 

 - VERMEŞAN, G. GEORGE (5.VIII.1937 ) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

6.VIII. - CREŢEANU, GEORGE (29.IX.1829 – 6.VIII.1887) – 130 de ani de la moartea poetului şi 

                                                                                                     publicistului român. 

 - MITCHUM, ROBERT (6.VIII.1917 – 1.VII.1997) – 100 de ani de la naşterea actorului american. 

 - IOVESCU, ION MARIN(6.VIII.1912 – 9.VIII.1977) – 105 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - CARAGEA, BORIS (11./24.I.1906 – 6.VIII.1982) – 35 de ani de la moartea sculptorului român. 

7.VIII. - MIHALE, AUREL (7.VIII.1927) – 95 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - ZAMFIRESCU, ION (7.VIII.1907 – 31.XII.2001) – 110 ani de la naşterea eseistului şi istoricului 

                                                                                                teatral român. 
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8.VIII. - BRATOLOVEANU, LIVIU (8.VIII.1912 - ) – 105 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - CARTIANU, GHEORGHE (8.VIII.1907 – 26.VI.1982) – 110 de ani de la naşterea inginerului 

                                                                     electromecanic, inventator şi profesorului universitar român. 

 - DIRAC, PAUL (8.VIII.1902 – 20.X.1984) – 115 ani de la naşterea fizicianului englez.  

 - HOFFMAN, DUSTIN (8.VIII.1937) – 80 de ani de la naşterea actorului american. 

 - PANĂ,SAŞA (8/21.VIII.1902 – 22.VIII.1981) – 115 ani de la naşterea poetului şi prozatorului român. 

 - SIMINEL, GHEORGHE (8.VIII.1927) – 90 de ani de la naşterea filosofului român. 

 - TOMPA, GABOR ( 8 VIII 1957 ) – 60 de ani de la naşterea regizorului de teatru, poetului şi 

                                                                   eseistului român. 

 -  TRAIAN (MARCUS ULPIUS TRAIANUS) (53 – 8.VIII.117) – 1900 de ani de la moartea 

                                                                                                                        împăratului roman. 

9.VIII. - ALEXEIEFF, ALEXANDRE (18.IV.1901 – 9.VIII.1982) – 35 de ani de la moartea regizorului de 

                                                                              animaţie, scenografului, ilustratorului de carte francez.  

 - HESSE, HERMANN (2.VII.1877 – 9.VIII.1962) – 55 de ani de la moartea prozatorului şi poetului 

                                                                                            german. 

 - IOVESCU, ION MARIN (6.VIII.1912 – 9.VIII.1977) – 40 de ani de la moartea prozatorului român. 

 - LITTIN, KIGUEL (9.VIII.1942) – 75 de ani de la naşterea regizorului chilian. 

 - MIHĂILESCU, FLORIN (9.VIII.1937) – 80 de ani de la naşterea criticului şi istoric literar român. 

 - RUNCANU, MARCEL CONSTANTIN (9.VIII.1947 – 13.IV.1987) – 70 de ani de la naşterea  

                                                                                                                            prozatorului român. 

 - TODORAN, EUGEN (21.XI.1918 – 9.VIII.1997) – 20 de ani de la moartea istoricului literar român. 

10.VIII. - CIOCULESCU, BARBU (10.VIII.1927 - ) – 90 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului român. 

 - DISSESCU,CONSTANTIN G.(8VIII.1854–10VIII.1932)–85 de ani de la moartea eseistul român. 

 - LAURENŢIU,DAN(10.VIII.1937–21.XII.1998)–80 de ani de la naşterea poetului şi eseistului 

român. 

 - MARKD, VOVCIOK (1834 – 10.VIII.1907) – 110 de ani de la moartea prozatoarei ucrainiene. 

 - PRELIPCEANU,NICOLAE(10.VIII.1942) – 75 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului român. 

12.VIII. - BERGGREN, TOMMY (12.VIII.1937 - ) – 80 de ani de la naşterea actorului suedez. 

 - CONSTANT,SAVIN(12VIII.1902–25.X.1928)–115 ani de la naşterea poetului şi prozatorului 

român. 

 - CUCEU, MARIA (12.VIII.1947) – 70 de ani de la naşterea etnologului român. 

 - FONDA, HENRY (16.V.1905 – 12.VIII.1982) – 35 de ani de la moartea actorului american. 

 - HAJDU, ÉTIÉNNE (12.VIII.1907 – ) – 110 ani de la naşterea sculptorului. 

 - TORGA, MIGUEL (12.VIII.1907 – 1995) – 110 de ani de la naşterea prozatorului şi poetului 

                                                                             portughez. 

 - SCHRÖDINGER, ERWIN (12.VIII.1887 – 4.I.1961) – 130 ani de la naşterea fizicianului austriac. 

13.VIII. - BÂRLEA, OVIDIU (13.VIII.1917 – 7.I.1990) – 100 de ani de la naşterea folcloristului şi 

prozatorului  român. 

 - CASTRO, FIDEL RUZ (13.VIII.1927 ) – 90 de ani de la naşterea preşedintelui Cubei. 

 - KENEREŞ, ADINA (13.VIII.1957) – 60 de ani de la naşterea prozatoarei române. 

 - MATEEVICI, ALEXIE (16.III.1888 – 13.VIII.1917) – 100 de ani de la moartea poetului român. 

 - SAHIA, AL.(EXANDRU) 11.X.1906 – 13.VIII.1937) – 80 de ani de la moartea prozatorului român. 

 - ŞIRATO, FRANCISC (13.VIII.1877 – 4.VIII.1953) – 140 de ani de la naşterea pictorului, 

                                                                                                  graficianului şi cronicarului plastic. 

14.VIII. - ATANASIU,GHEORGHE(14.VIII.1902– 19.VII.1974) – 115 ani de la naşterea prozatorului român. 

 - BARBARIE, E. ŞTEFAN (14.VIII.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar şi 

                                                                         cercetătorului ştiinţific român. 

 - ROTARU, G. MARIAN (14.VIII.1937) – 80 de ani de la naşterea cercetătorului ştiinţific român. 

15.VIII. - BRASSEUR, PIERRE (22.XII.1903 – 15.VIII.1972) – 45 de ani de la moartea actorului francez. 

 - CULEA, APOSTOL D. (15.VIII.1882 – 1949) – 135 de ani de la naşterea prozatorului şi 

                                                                                    publicistului român. 

 - DE BROGLIE, LOUIS VICTOR (15.VIII.1892 – 14.III.1987) – 125 ani de la naşterea fizicianului 

                                                                                                                     francez. 

 - MIHALAŞ, MARCEL (15.VIII.1937 – 13.XII.1987) – 80 de ani de la naşterea poetului român. 

 - NOVAC, CONSTANTIN (15.VIII.1937 ) - 80 de ani de la naşterea prozatorului român. 
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16.VIII. - GÂF-DEAC, IOAN V. (16.VIII.1952) – 65 de ani de la naşterea profesorului universitar român,  

                                                                          doctor inginer.  

 - MELINESCU, GABRIELA (16.VIII.1942) – 75 de ani de la naşterea poetei, traducătoarei, eseistei  

                                                                                    şi publicistei (Suedia).  

 - PRESLEY,ELVIS(8.I.1935–16.VIII.1977)–40 de ani de la moartea cântăreţului şi actorului 

american. 

 - WUNST,WILHELM (16.VIII.1832 – 31.VIII.1920) – 185 de ani de la naşterea psihologului german. 

17.VIII. - BRELEANU, VASILE (17.VIII.1892 – 24.III.1968) – 125 ani de la naşterea prozatorului român. 

 - BROWN, CLARENCE (10.V.1890 – 17.VIII.1987) – 30 de ani de la moartea regizorului american. 

 - MAGHERU, GEORGE (17/30.XII.1892 – 17.VIII.1952) – 65 de ani de la moartea poetului şi 

                                                                                                              dramaturgului român. 

 - DAVIDOGLU,MIHAIL(11.XI.1910– 17.VIII.1987) – 30 de ani de la moartea dramaturgului român. 

 - GĂINĂ, BORIS SERGHEI (17.VIII.1947 –    ) -  170 de ani de la naşterea inginerului oenolog şi  

                                                                                             cercetătorului ştiinţific român. 

 - GREENLEAF WITTIER, JOHN (17.XII.1807 – 1892) – 210 de ani de la naşterea poetului şi 

                                                                                                          publicistului american. 

 - SLAVICI,  IOAN (18.I.1848 – 17.VIII.1925) – 92 de ani de la moartea prozatorului român. 

 - VUIA, TRAIAN (17/29.VIII.1872 – 3.IX.1950) – 145 de ani de la naşterea constructorului de 

                                                                                     avioane şi motoare şi inventatorului român. 

 - WEST, MAE (17.VIII.1892 – 22.XI.1980) – 125 ani de la naşterea actriţei şi scenaristei americane. 

18.VIII. - ALEXANDRESCU, SORIN (18.VIII.1937) – 80 de ani de la naşterea criticului şi teoreticianului 

                                                                                    literar român. 

 - BÂRSEANU, ANDREI (17.X.1858 – 19.VIII.1922) – 95 de ani de la moartea folcloristului şi 

                                                                                          poetului român. 

 - BOUQUET, CAROLE (18.VIII.1957) – 60 de ani de la naşterea actriţei franceze.  

 - GENGHIS, HAN (1162 – 18.VIII.1227) – 790 de ani de la moartea cuceritorului mongol. 

 - REDFORD, ROBERT (18.VIII.1937) – 80 de ani de la naşterea actorului şi regizorului american. 

 - RUDOLF AL II-LEA (18.VIII.1552 – 20.I.1612) – 465 de ani de la naşterea suveranului Cehiei. 

 - STURGES, JOHN (3.I.1910 – 18.VIII.1992) – 25 ani de la moartea regizorului american. 

 - TUTOVEANU, GEORGE (30.XI.1872 – 18.VIII.1957) – 60 de ani de la moartea poetului român. 

19.VIII. - CASTANIO, ANDREEA del (c.1410 – 19.VIII.1457) – 560 de ani de la moartea pictorului italian. 

 - BUD, TIT (24.XII.1846 – 19.VIII.1917) – 100 de ani de la moartea folcloristului român. 

 - SNYDERS, FRANS (1579 – 19.VIII.1657) – 360 de ani de la moartea pictorului flamand.  

 - IOVIŢĂ, IOAN (19.VIII.1842 – 27.II.1867) – 175 de ani de la naşterea publicistului român. 

 - NĂDĂŞAN,ŞTEFAN(19.VIII.1901–23.IX.1967)–50 de ani de la naşterea inginerului electromecanic 

                                                                               profesorului universitar şi academicianului român. 

 - PASCAL, BLAISE (19.VI.1623 – 19.VIII.1662) – 355 de ani de la moartea matematicianului,  

                                                                                             savantului, filosofului şi scriitorului francez.  

20.VIII. - ANTOHI, SORIN (20.VIII.1957) – 60 de ani de la naşterea eseistului şi traducătorului român. 

 - BOLINTINEANU, DIMITRIE (1825 – 20.VIII,1872) – 145 de ani de la moartea poetului român. 

 - BIEŃKOWSKA, DANUTA (31.I.1920 – 20.VIII.1992) – 25 ani de la moartea prozatoarei,  

                                                                                                       traducătoarei şi eseistei poloneze. 

 - ONICESCU, OCTAV (20.VIII.1892 – 19.VIII.1983) – 125 ani de la naşterea matematicianului, 

                                                                                               filosofului şi profesorului universitar român. 

 - VISITEU, IOAN (20.VIII.1957) – 60 de ani de la naşterea şefului de lucrări român. 

21.VIII. - CRAINIC, NICHIFOR ( 24 XII. 1889 – 21 VIII. 1972) – 45 de ani de la moartea eseistului şi 

                                                                                                       poetului român. 

 - CĂLINESCU, PAUL (21.VIII.1902 – 25.III.2000) – 115 de la naşterea regizorului român.  

 - FRUNZĂ, EUGEN (21.VIII.1917 - ) – 100 de ani de la naşterea poetului, traducătorului, 

prozatorului  şi publicistului român. 

 - MAIOR, AUGUSTIN (21.VIII.1882 – 30.X.1964) – 135 de ani de la naşterea inginerului,  

                                                                            fizicianului, inventatorului, profesorului universitar, 

                                                                                   omului de ştiinţă şi academicianului român. 

 - NISTOR, I. GHEORGHE (21.VIII.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - PANĂ, SAŞA (21.VIII.1902 – 22.VIII.1981) – 115 ani de la naşterea poetului, prozatorului, 
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                                                                               eseistului şi ziaristului român. 

 - PAVEL, DAN (21.VIII.1907 – 1937) – 110 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - RĂDULESCU, DORINA (25.V.1990 – 21.VIII.1982) – 35 de ani de la moartea prozatoarei şi poetei 

                                                                                                     române. 

22.VIII. - BERGHER, ELISABETH (22.VIII.1897 – 12.V.1986) – 120 ani de la naşterea actriţei germane. 

 - DIAMANDI, STERIE (22.VIII.1897 – 11.VI.1981) – 120 ani de la naşterea eseistului român. 

 - MAXIMILIAN, VELIMIR (22.VIII.1882 – 20.IX.1959) – 135 de ani de la naşterea actorului de 

                                                                                                           teatru şi operă, regizorului român. 

 - PROCOPIU, ŞTEFAN (19.I.1890 – 22.VIII.1972) – 45 de ani de la moartea fizicianului româm. 

 - PRESLE, MICHELINE (22.VIII.1922) – 95 de ani de la naşterea actriţei franceze. 

 - RÎULEŢ, CONSTANTIN (22.VIII.1882 – 1967) – 135 de ani de la naşterea dramaturgului şi  

                                                                                        prozatorului român şi 45 de ani de la moarte. 

 - RIEFENSTAHL, LENI (22.VIII.1902 - 8.IX.2003)-115 ani de la naşterea regizoarei şi actriţei 

                                                                                               germane. 

 - VELIMIR, MAXIMILIAN (22.VIII.1882 – 1959) – 135 de ani de la naşterea actorului român. 

23.VIII. - BERZA, I. MIHAI (23.VIII.1907 – 5.X.1978) – 110 de ani de la naşterea istoricului literar şi 

                                                                                         medievistului român. 

 - CAVALCANTI, ALBERTO (6.II.1897 – 23.VIII.1982) – 35 ani de la moartea scenaristului, 

                                                                                              producătorului şi scenografului brazilian 

 - KELLY, GENE (23.VIII.1912 – 2.II.1996) – 105 de ani de la naşterea actorului, regizorului şi 

                                                                             coregrafului american. 

 - NEAGOE, ŞTEFAN (1838 – 23.VIII.1897) – 125 ani de la moartea publicistului român. 

24.VIII. - APETROAIE, ION (11.I.1937 – 24.VIII.1997) – 20 de ani de la moartea criticului şi istoricului 

                                                                                         literar. 

 - ELVIN,B.(ERNSTEIN)(24VIII.1927)–90 de ani de la naşterea criticului literar şi prozatorului 

român. 

 - IONESCU-RION, RAICU (24.VIII.1872 – 19.IV.1895) -145 de ani de la naşterea criticului literar. 

 - IVANOVICI, VICTOR (24.VIII.1947) – 70 de ani de la naşterea criticului literar, eseistului,  

                                                                      traducătorului şi profesorului universitar român. 

 - MIZOGUCHI, KENJI (19.V.1898 – 24.VIII.1957) – 60 de ani de la moartea regizorului american. 

 - MIHĂESCU, EUGEN (24.VII.1937) – 80 de ani de la naşterea pictorului şi graficianului român. 

 - PELLA, V. VESPASIAN (17.I.1897 – 24.VIII.1952) – 120 de ani de la naşterea juristului, 

diplomatului  şi profesorului universitar român, fondatorul dreptului internaţional penal. 

25.VIII. - BALTAZAR, CAMIL (25.VIII.1902 – 27.IV.1977) – 115 ani de la naşterea poetului român. 

 - BAJON, FILIP (25.VIII.1947 - ) – 70 de ani de la naşterea regizorului şi scenaristului polonez. 

 - DRĂGOI, GABRIELA (25.VIII.1942) – 75 de ani de la naşterea istoricului literar. 

 - KNIAŽNIN, FRANCISZEK DYONIZY (1750 – 25.VIII.1807) – 210 de ani de la moartea poetului 

                                                                                                                       polonez. 

 - HAŞDEU, BOGDAN PETRICEICU (16.II.1836 – 25.VIII.1907) – 110 de ani de la moartea  

                                             filologului, poetului, prozatorului, dramaturgului şi jurnalistului român. 

 -HONECKER, ERICH (25.VIII.1912 – 29.V.1994) – 105 de ani de la naşterea şefului partidului 

                                                                                                socialist unit din Germania. 

 - MUNI, PAUL (12.I.1895 – 25.VIII.1967) –50 de ani de la moartea actorului american. 

 - NIŢESCU, M.(ARIN) (25.VIII.1927 – 24.IV.1989) – 90 de ani de la naştere. 

 - VAIAN, EUGEN (2.XI.1870 – 25.VIII.1897) – 120 ani de la moartea ziaristului şi scriitorului român. 

 - HERSCHEL, WILLIAM (15.XI.1738 – 25.VIII.1822) – 195 de ani de la moartea astronomului 

                                                                                                       austriac. 

 - CRUDU, TIBERIU (22.VI.1882 – 25.VIII.1952) – 65 de ani de la moartea prozatorului român. 

26.VIII. - COCÂRLĂ, ION (26.VIII.1882 – 1943) – 135 de ani de la naşterea poetului român. 

 - IONESCU, MARIANA (26.VIII.1947) – 70 de ani de la naşterea criticului literar şi prozatorului 

                                                                            român. 

 - VERMEŞAN, N. ELENA (26.VIII.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

27.VIII. - DINULESCU, DUMITRU (27.VIII.1942) – 75 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - DUMITRU, ION (27.VIII.1937) – 80 de ani de la naşterea poetului şi editorului român. 

 - GHIDIRMIC,OVIDIU(27.VIII.1942) – 75 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar român. 
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 - NAUM, ANTON(17.I.1829–27.VIII.1917)–100 de ani de la moartea poetului şi traducătorului 

român. 

 - ROŞU, ALEXANDRU (20.X.1930 – 27.VIII.1992) – 25 ani de la moartea geografului şi  

                                                                                               profesorului universitar român. 

28.VIII. - BOYER, CHARLES (28.VIII.1897 – 26.VIII.1978) – 120 ani de la naşterea actorului francez. 

 - BOLDIŞOR – BUTA,V. MIRCEA (28.VIII.1952) – 65 de ani de la naşterea inginerului constructor 

                                                                                               român. 

 - DIMA, VALENTINA (28.VIII.1932) – 85 de ani de la naşterea prozatoarei române. 

 - HELLSTRÖM, ERIK GUSTAF (28.VIII.1882 – 1953) – 135 de la naşterea scriitorului suedez. 

 - HOGAŞ, CALISTRAT (19.IV.1848 – 29.VIII.1917) – 100 de ani de la moartea prozatorului român. 

 - HUSTON, JOHN (5.VIII.1906 – 29.VIII.1987) – 30 de ani de la moartea regizorului, scenaristului şi 

                                                                                         actorului american. 

 - LOVINESCU, HORIA (28.VIII.1917 – 16.IX.1983) – 100 de ani de la naşterea dramaturgului 

român. 

 - MARCU, H. ANATOLIE (28.VIII.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

29.VIII. - APETREI, NICOLAE (29.VIII.1957-) – 60 de ani de la naşterea poetului român. 

 - BERGMAN, INGRID (29.VIII.1915 – 29.VIII.1982) – 35 de ani de la moartea actriţei americane. 

 - CRUDU, M. IOAN (29.VIII.1927) – 90 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - LOCKE, JOHN (29.VIII.1632 – 28.X.1704) – 385 de ani de la naşterea filosofului şi omului politic 

                                                                                      englez.  

 - MARVIN, LEE  (19.II.1924 – 29.VIII.1987) – 30 de ani de la moartea actorului american. 

 - ŢINCU, NICOLAE (17.IX.1746 – 29.VIII.1927) – 90 de ani de la moartea scriitorului şi 

                                                                                      traducătorului român. 

 - VUIA,  I. TRAIAN (29.VIII.1872 – 3.IX.1950) – 145 de ani de la naşterea inventatorului român. 

30.VIII. - DĂIANU, DANIEL (30.VIII.1952) – 65 de ani de la naşterea economistului şi profesorului 

                                                                      universitar român. 

 - PROTOPOPESCU, ALEXANDRU (30.VIII.1942 ) – 75 de ani de la naşterea poetului şi criticului 

                                                                                                  literar român. 

 - SAHINI, VICTOR EMANUEL (30.VIII.1927 -) 90 de ani de la naşterea chimistului,  profesorului 

                                                                                         universitar şi academicianului român. 

31.VIII. - DEŞLIU, DAN (31.VIII.1927 – 4.IX.1992) – 90 de ani de la naşterea poetului român. 

 - HENRIC AL V-LEA ( 9.VIII./16.IX.1387 - 31.VIII.1422) – 595 de ani de la moartea regelui  

                                                                                                      Angliei.  

 - MARCH, FREDRIC (31.VIII.1897 – 14.IV.1975) – 112 de ani de la naşterea actorului american. 

 - PETRESCU, RADU (31.VIII.1927 – 1.II.1982) – 90 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 

 

 
 

SEPTEMBRIE  
EVENIMENTE 

1.IX. - Ziua Nealinierii 

6.IX. - Ziua Diplomaţiei Române 

8.IX. - Ziua Internaţională a Alfabetizării 

 - Ziua Petrolistului Român 

13.IX. - Ziua Pompierilor (România) 

14.IX. - Ziua Inginerului Român 

16.IX. - Ziua Europeană de Prim-Ajutor 

 - Ziua Internaţională pentru Protecţia Stratului de Ozon 

24.IX. - Ziua Woerner (Ziua Parteneriatului pentru Pace) 

 - Zilele Europene ale Patrimoniului (Ziua Porţilor Deschise) 

27.IX. - Ziua Mondială a Turismului. 

30.IX. - Ziua Internaţională a Traducătorilor. 

* 

*     * 
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ANIVERSĂRI-COMEMORĂRI 

1.IX. - DELEANU, LAZĂR (1.IX.1862 – 7.IV.1941) – 155 de ani de la naşterea  promotorul petrochimiei 

                                                                                         moderne în România. 

 - GASSMAN, VITTORIO (1.IX.1922) – 95 de ani de la naşterea actorului italian. 

 - CARTIER, JACQUES (1491 – 1.IX.1557) – 460 de ani de la moartea exploratorului francez. 

 - SIMION FLOREA, MARIAN (1.IX.1847 – 11.IV.1907) – 170 de ani de la naşterea folcloristului şi 

                                                                                                           etnografului român. 

 - MIRCEA, ION (1.IX.1947) – 70 de ani de la naşterea poetului român. 

 - TITA, ŞTEFAN (14.VIII.1905 – 1.IX.1977) – 40 de ani de la moartea poetului, prozatorului şi 

                                                                                    dramargului român. 

2.IX. - ANASTASATU, CONSTANTIN (2.IX.1917 – 25.VII.1995) – 100 de ani de la naşterea ftiziologului 

                                                                                                              român. 

 - BEAURE PAIRE, NICOLAS JOSEPH (1750 – 2.IX.1792) – 225 de ani de la moartea 

comandatului  

                                                                                                                fortăreţei Verdun. 

 - MOLDOVANU, CORNELIU (15.VIII.1883 – 2.IX.1952) – 65 de ani de la moartea poetului, 

                                                                                                           prozatorului şi dramaturgului român. 

3.IX. - THIERS, ADOLPHE (15.IV.1797 – 3.IX.1877) – 140 de ani de la moartea unuia din fondatorii celei 

                                                                                            de-a III-a Republici. 

 - CIPARIU, TIMOTEI (21.II.1805 – 3.IX.1887) – 130 de ani de la moartea cărturarului şi filologului  

                                                                                           român. 

 - CIMPOI, MIHAI (3.IX.1942) – 75 de ani de la naşterea eseistului, criticului, istoricului literar şi 

                                                              academicianului român. 

 - ODEANU, ANIŞOARA (28.V.-1912 – 3.IX.1972) – 45 de ani de la moartea prozatoarei şi poetei 

                                                                                              române. 

 - PAVEL, DAN (3.IX.1907) – 110 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - HOLBAN, ALEXANDRU D. (1836 – 3.IX.1917) – 100 de ani de la moartea publicistului român. 

 - ŞERBAN, VOICU (3.IX.1937) – 80 de ani de la naşterea medicului stomatolog. 

4.IX. - ANTIM, CORNELIU (4.IX.1942) – 75 de ani de la naşterea poetului român. 

 - DEŞLIU, DAN (31.VIII.1927 – 4.IX.1992) – 25 de ani de la moartea poetului român. 

 - GRIEG, EDVARD (1843 – 4.IX.1907) – 110 de ani de la moartea compozitorului, pianistului şi 

                                                                              dirijorului norvegian. 

5.IX. - COMTE, AUGUSTE (1798 – 5.IX.1857) – 160 de ani de la moartea filozofului şi sociologului 

                                                                                  francez. 

 - BOUREANU, RADU (9.III.1906 – 5.IX.1997) – 20 de ani de la moartea poetului, prozatorului, 

                                                                               dramaturgului, eseistului şi  traducătorului român. 

 - DOBRESCU, ALEXANDRU (5.IX.1947) – 70 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar 

                                                                                 român. 

 - HERZOG, WERNER (5.IX.1942) – 75 de ani de la naşterea regizorului german. 

 - PAPAHAGI, EMIL-GEORGE (5/18.IX.1907 – 11.IV.1970) – 110 ani de la naşterea eseistului  

                                                                                                                  român. 

 - PAPIU, IOAN (29.VIII.1836 – 5.IX.1902) – 115 ani de la moartea publicistului român. 

 - SMARA (SMARANDA GHEORGHIU) (5.IX.1857 – 26.I.1944) – 160 de ani de la naşterea poetei, 

                                                                                        prozatoarei şi autoarei române de piese de teatru. 

 - VIRCHOW, RUDOLF (13.X.1821 – 5.IX.1902) – 115 ani de la moartea savantului austriac. 

6.IX. - BAICULESCU, GEORGE (1.IV.1900 – 6.IX1972) – 45 de ani de la moartea  bibliografului şi  

                                                                                                 istoricului literar român. 

 - KOGĂLNICEANU, MIHAIL (6.IX.1817 – 20.VI.1891) – 200 de ani de la naşterea îndrumătorului 

                                                                      cultural şi literar, prozator, memorialist şi om politic român. 

 - LA FAYETTE (6.IX.1757 – 20.V.1834) – 260 de ani de la naşterea marchizului francez, erou al 

                                        războiului pentru independenţa SUA, autorul principal al prăbuşirii monarhiei. 

 - MICULESCU, CONSTANTIN (6.IX.1863 – 29.XII.1937) – 154 de ani de la naşterea fizicianului, 

                                                                                                           profesorului şi inventatorului român. 

 - VLAICU, AUREL (6/19.XI.1882 – 31.VIII./13.IX.1913) – 135 de ani de la naşterea inginerului 

                                                     mecanic, constructorului de avioane, pilotului şi inventatorului român. 



 42 

7.IX. - CIOCULESCU, ŞERBAN (7.IX.1902 – 25.VI.1988) – 115 ani de la naşterea criticului, istoricului 

                                                                                                     literar şi memorialistului român. 

 - CANTEMIR, TRAIAN (7.IX.1907 – 7.VIII.1998) – 110 ani de la naşterea folcloristului şi 

                                                                                                istoricului literar român. 

 - CONTELE LECLERC de BUFFON, GEORGES LOUIS (7.IX.1707 – 16.IV.1788) – 310 de ani 

                                                                                                           de la naşterea omului de stat francez. 

 - COŞERIU, EUGEN (27.III.1921 – 7.IX.2002) –15 ani de la moartea lingvistului şi scriitorului 

                                                                                român. 

 - MOBUTU SESE SEKO (14.X.1930 – 7.IX.1997) – 20 de ani de la moartea dictatorului (Zair). 

 - RALLY, ALEXANDRU (7.IX.1897 – 6.III.1987) – 120 de ani de la naşterea poetului şi 

traducătorului 

                                                                                               român. 

 - PRUDHOMME, SULLY (1839 – 7.IX.1907) – 110 ani de la naşterea poetului francez. 

8.IX. - BELDIE,CONSTANTIN(8.IX.1887–11.VI.1954)–130 de ani de la naşterea memorialistului român. 

 - FINŢI, ALEXANDRU (1901 – 8.IX.1972) – 45 de ani de la moartea actorului şi regizorului român. 

 - LISI, VIRNA (8.IX.1937) – 80 de ani de la naşterea actriţei italiene. 

 - TARHON, C. CONSTANTIN (8.IX.1932) – 85 de ani de la naşterea inginerului constructor român. 

 - VULCAN, IOSIF (31.III.1841 – 8.IX.1907) – 110 de ani de la moartea poetului, prozatorului, 

                                                                               dramaturgului român. 

 - VLĂDUŢESCU, GHEORGHE (8.IX.1937) – 80 de ani de la naşterea istoricului, filosofului, 

                                                                                     profesorului universitar şi academicianului român. 

9.IX. - CUGLER-PONI, MATILDA (2.IV.1851 – 9.IX.1932) – 85 de ani de la moartea poetei, prozatoarei 

                                                                                                     şi autoarei de comedii. 

 - DEŞLIU, VALENTIN (9.IX.1927 – 25.IV.1993) – 90 de ani de la naşterea traducătorului şi poetului 

                                                                                            român. 

 - NEGRU, NATALIA (5.XII.1882–2.IX.1962)–55 de ani de la moartea poetei şi prozatoarei române. 

 - GALVANI, LUIGI (9.IX.1737 – 4.XII.1798) – 280 de ani de la naşterea fizicianului italian. 

 - GRANT, HUGH (9.IX.1962) – 55 de ani de la naşterea actorului britanic. 

 - IONESCU – HOMORICEANU, I. ŞERBAN (9.IX.1937) – 80 de ani de la naşterea microbiologului 

                                                                                                           şi cercetătorului ştiinţific român. 

 - NEAGU, GH. FLOREA (9.IX.1932) – 85 de ani de la naşterea inginerului electromecanic de mine. 

 - PREDA, M. ION (9.XI.1932) – 85 de ani de la naşterea conferenţiarului universitar român. 

 - GÜNEY, YILMAZ (1.IV.1937 – 9.IX.1987) – 35 de ani de la moartea regizorului, scenaristului, 

                                                                              actorului şi producătorului turc. 

 - STAMATU, HORIA (9.IX.1912 – 7/8.VII.1989) – 105 de ani de la naşterea poetului, scriitorului şi 

                                                                                              ziaristului (Spania, Germania). 

10.IX. - BARJANSCHI, IURIE (10.IX.1922 – 11.IX.1986) – 95 de ani de la naşterea poetului, prozatorului şi 

                                                                                               traducătorului român. 

 - POSTEUCĂ, VASILE (10.IX.1912 – 6.XII.1972) – 100 de ani de la naşterea poetului şi eseistului 

                                                                                              român. 

11.IX. - ALBU, GH. MARIUS (11.IX.1942 - ) – 75 de ani de la naşterea  conferenţiarului universitar român. 

 - COSTIN, LUCIAN (11.IX.1887 – 10.IX.1951) – 130 de ani de la naşterea poetului, folcloristului şi  

                                                                                           publicistului român. 

 - MARKOS FERDINAND EDRALIN (11.IX.1917 – 28.IX.1989) – 100 de ani de la naşterea  

                                                                                                                     preşedintelui statului filipinez. 

 - SIMITI, ION (1.X.1928 – 11.IX.1997) – 20 ani de la moartea farmacistului, doctorului docent şi 

                                                                           profesorului universitar român. 

 - VISARION, ALEXA (11.IX.1947) – 70 de ani de la naşterea regizorului român de teatru şi film,  

                                                                     profesor de regie. 

12.IX. - AGÂRBICEANU, ION (12.IX.1882 – 28.V.1963) – 135 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - BĂCILĂ, IOSIF (12.IX.1947 - ) – 70 de ani de la naşterea poetului român. 

 - COTRUŞ, OVIDIU (24.II.1926 – 12.IX.1977) – 40 de ani de la moartea eseistului şi criticului literar 

                                                                                        român. 

 - DOVJENKI, ALEKSANDR (12.IX.1892 – 25.XI.1956) – 125 ani de la naşterea regizorului sovietic. 

 - GEORGESCU, GEORGE (12.IX.1887 – 1.IX.1964) – 130 de ani de la naşterea dirijorului român. 
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 - IONESCU, AUREL (12.IX.1902 – 26.X.1954) – 115 ani de la naşterea fizicianului, 

                                                                                    chimistului şi profesorului universitar român. 

 - MUNTEANU, AL VASILE (12.IX.1947) – 70 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - PERKINS, ANTHONY (4.IV.1932 – 12.IX.1992) – 25 de ani de la moartea actorului american. 

 - POPESCU, M. ANCA (12.IX.1942) – 75 de ani de la naşterea inginerului energetician român. 

13.IX. - AL-GEORGE, SERGIU (13.IX.1922 – 9.XI.1981) – 95 de ani de la naşterea orientalistului, 

                                                                                               eseistului şi traducătorului român.. 

 - LE ROY, MERVYN (15.X.1900 – 13.IX.1987) – 30 de ani de la moartea regizorului american. 

 - de MONTAIGNE, MICHEL EYQUEM (28.II.1533 – 13.IX.1592) – 425 ani de la moartea  

                                                                                                           umanistului renascentist francez. 

 - POP AUGUSTIN (13.IX.1952 – 6.II.1998) – 65 de ani de la naşterea poetului român.  

 - STOENESCU, ION MIHAI EUSTATIU (14.V.1884 – 13.IX.1957) – 60 de ani de la moartea  

                                                                                                                      pictorului român. 

 - ZANCA, ANDREI (13.IX.1952) – 65 de ani de la naşterea poetului şi traducătorului român. 

14.IX. - AITEANU, ELENA LILI MATILDA T. (6.VIII.1924 – 14.IX.1997) – 20 de ani de la moartea  

                                                                                                                        doctorului, farmacist român. 

 - WELLINGTON, ARTUR WELLWSLEY duce de (1.V.1769 – 14.IX.1852) – 165 de ani de la 

                                                                                                                     moartea eroului Marii Britanii. 

 - BRĂILEANU, TRAIAN (14.IX.1882 – 1947) – 135 de ani de la naşterea sociologului şi profesorului  

                                                                                         universitar român; 70 de ani de la moarte. 

 - BREAZUL, GEORGE (14.IX.1887 – 1961) – 130 de ani de la naşterea muzicianului român. 

 - DUNCAN, ISADORA (27.V.1877- 14.IX.1927) – 90 de ani de la moartea dansatoarei americane. 

 - MADGEARU, VIRGIL N. (14.IX.1887 – 27.XI.1940) – 130 de ani de la naşterea economistului, 

                                                                   sociologului, omului politic şi profesorului universitar român. 

 - MASSARYK, TOMÁŠ GARRIGUE (7.III.1850 – 14.IX.1937) – 80 de ani de la moartea 

                                                                                                              preşedintelui Cehoslovaciei. 

 - STURDZA, ŞERBAN (14.IX.1947) – 70 de ani de la naşterea arhitectului român. 

 - STOIlOV, SIMION (14.IX.1887 – 4.IV.1961) – 130 de ani de la naşterea matematicianului,  

                                                                                     profesorului universitar şi academicianului român. 

15.IX. - BERARIU – IEREMIEVICI, ARTEMIE (8.IX.1834 – 15.IX.1922) – 95 de ani de la moartea  

                                                                                                                            publicistului  român. 

 - GUNNAR BKELÖF, BENGT (15.IX.1907 – 1968) – 110 de ani de la naşterea poetului suedez. 

 - ILIESCU, CONSTANTIN C. (15.IX.1892 – 30.V.1978) – 125 ani de la naşterea medicului,  

                                                                                                 profesorului şi academicianului român. 

 - KARPOVICI KARPENKO - KARÎI, IVAN (1845 – 15.IX.1907) – 110 de ani de la moartea  

                                                                                 dramaturgului, actorului şi regizorului ucrainian. 

 - KELLY, GRACE (12.XI.1928 – 15.IX.1982) – 30 de ani de la moartea actriţei americane. 

 - de MONTAIGNE, MICHEL(28.II.1533–13/15.IX.1592)–425 ani de la moartea scriitorului francez. 

 - OPREA, S. SPIRIDON (15.IX.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

16.IX. - FALK, PETER (16.IX.1927-  VII.2011) – 90 de ani de la naşterea actorului american. 

 - ROJAS, RICARDO (16.IX.1882 – 1957) – 135 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar 

                                                                                  argentinian şi 60 de ani de la moarte. 

 - TĂUŞAN, VICTORIA ANA (16.IX.1937) – 80 de ani de la naşterea poetei şi eseistei române. 

 - HENRIC AL V-LEA( 9.VIII./16.IX.1387 - 31.VIII.1422) – 630 de ani de la naşterea regelui Angliei.  

17.IX. - ACTERIAN, ARŞAVIR (18.IX.1907 – 17.IX.1997) – 20 de ani de la moartea publicistului şi 

                                                                                                 memorialistului român 

 - ARGEŞANU, CONSTANTIN (17.IX.1892 – 19.I.1964) – 125 de ani de la naşterea generalului 

aviator 

                                                                          autorului de versuri, prozatorului şi traducătorului român. 

 - ALEXANDRU, IONEL (17.IX.1957 - ) – 60 de ani de la naşterea inginerului, doctorului în ştiinţe şi 

                                                                             inventatorului român. 

 - ALDULESCU, RADU (17.IX.1922 - ) – 95 de ani de la naşterea muzicianului şi profesorului român. 

 - PETROVICI LITKE, FEODOR (1797 – 17.IX.1882) – 135 de ani de la moartea exploratorului şi 

                                                                                                       navigatorului rus. 

 - KRAUS, GEORG (17.IX.1607 – 1679) – 410 de ani de la naşterea cronicarului sas din Transilvania. 
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 - HURMUZACHI, GHEORGHE (17.IX.1817 – 13.V.1882) – 200 de ani de la naşterea publicistului 

                                                                                                               român. 

 - ŢION, AL.(EXANDRU) T.(TRAIAN) (10.IV.1922 – 17.IX.1982) – 35 de ani de la moartea poetului 

                                                                                                                         român. 

18.IX. - ACTERIAN, ARŞAVIR (18.IX.1907 – 17.IX.1997) – 110 de ani de la naşterea publicistului şi 

                                                                                                    memorialistului român 

 - HEPITEŞ, ŞTEFAN C. (5/17.II.1851 – 18.IX.1922) – 95 de ani de la moartea fizicianului, 

                                                                                  inginerului constructor şi meteorologului român. 

 - ŞOIMARU, TUDOR (29.XII.1898 – 18.IX.1967) – 50 de ani de la moartea dramaturgului şi 

                                                                                             prozatorului român. 

19.IX. - BĂDĂRĂU, EUGEN (19.IX.1887 – 11.III.1975) – 130 de ani de la naşterea fizicianului, profesoru- 

                                                                 lui, omului de ştiinţă, academicianului şi inventatorului român. 

 - KOSSUTH, LAYOS (19.IX.1802 – 20.III.1894) – 215 ani de la naşterea revoluţionarului maghiar. 

20.IX. - BURLĂNESCU –ALIN  NICOLAE (14.VIII.1869 – 20.IX.1912) – 105 de ani de la moartea 

                                                                                                                 poetului şi dramaturgului român. 

 - DINESCU, I. GHEORGHE (20.IX.1952) – 65 de ani de la naşterea fizicianului şi cercetătorului  

                                                                                 ştiinţific român. 

 - GOT, PETRE (20.IX.1937) – 80 de ani de la naşterea poetului român. 

 - MATEI BASARAB (1580 – 19.IV.1654)– 385 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti 

                                                                                (20.IX.1632– 1654). 

 - NEAGU, THEODOR ANTON (20.IX.1932) – 85 de ani de la naşterea paleontologului şi 

                                                                                    profesorului universitar român. 

 - REY, FERNANDO (20.IX.1917 – 9.III.1994) – 100 de ani de la naşterea actorului spaniol. 

21.IX. - BĂIEŞU, ION (2.I.1933 – 21.IX.1992) – 25 de ani de la moartea prozatorului şi dramaturgului 

român. 

 - EDUARD al II-lea  ( 1284 - 21.IX.1327) – 690 de ani de la moartea regelui Angliei. 

 - GURGHIANU, AUREL (11.V.1924 – 21.IX.1987) – 30 de ani de la moartea poetului român. 

 - SZYMANOWSKI,KAROL(21.IX.1882–1937)–135 de ani de la naşterea compozitorului polonez. 

  - de MONTHERLAND, HENRY (1895- 21.IX.1972) – 45 de ani de la moartea scriitorului francez. 

 - SCOTT, WALTER SIR (1771 – 21.IX.1832) – 185 de ani de la moartea scriitorului scoţian. 

 - UNGUR, IOAN (21.IX.1942) – 75 de ani de la naşterea energeticianului român. 

22.IX. - COANDE, NICOLAE (22.IX.1962) – 55 de ani de la naşterea poetului român. 

 - NISTOR, VIRGIL (22.IX.1922) – 95 de ani de la naşterea poetului şi dramaturgului  român. 

 - PANDREA, I. NICOLAE (22.IX.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român.  

23.IX. - MOLDOVAN, P. PETRU (23.IX.1942) – 75 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - VULPAN, DIMITRIE (2.I.1848 – 23.IX.1922) – 95 de ani de la moartea folcloristului român. 

24.IX. - CIUBOTARU,D.CORNELIU(24.IX.1942) – 75 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - SEVASTOS, MIHAIL (2.VIII.1892 – 24.IX.1967) -  50 ani de la moartea poetului, prozatorului,  

                                                                                               memorialistului şi traducătorului român. 

 - SLĂVESCU, VICTOR (5.VI.1891 – 24.IX.1977) – 40 ani de la moartea economistului, profesorului 

                                                                                             universitar şi omului politic român.  

25.IX. - ASTOR, MARY (3.V.1906 – 25.IX.1987) – 30 de ani de la moartea actriţei americane. 

 - REEVE, CHRISTOPHER (25.IX.1952 - 10.10.2004) – 65 de ani de la naşterea actorului, 

                                                                                              scenaristului şi producătorului american. 

 - FAULKNER, WILLIAM (25.IX.1897 – 6.VII.1962) – 120 ani de la naşterea scriitorului american. 

26.IX. - BODEA, DAN (26.IX.1947 - ) – 70 de ani de la naşterea poetului român. 

 - DUMITRU M. ION (26.IX.1947) – 70 de ani de la naşterea poetului, prozatorului, traducătorului şi 

                                                                   editorului român. 

 - DUŢESCU, DAN (21.X.1918 – 26.IX.1992) – 25 ani de la moartea traducătorului român. 

 - DEGAS, EDGAR (9.VII.1834 – 26/27.IX.1917) – 100 de ani de la moartea pictorului şi sculptorului 

                                                                                          francez. 

 - BOTTA, DAN (26.IX.1907 – 13.I.1958) – 110 de ani de la naşterea poetului, dramaturgului, 

                                                                                traducătorului şi eseistului român. 

 - LORINŢIU, CLEOPATRA (26.IX.1957) – 60 de ani de la naşterea scriitoarei, ziaristei, realizatoarei 

                                                                                 TV şi diplomatului român. 
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27.IX. - BRESSON, ROBERT (27.IX.1907 - ) – 110 de ani de la naşterea regizorului şi scenaristului francez. 

 - von FRANCKENSTEIN, FRANK VALENTIN (20.X.1643 – 27.IX.1697) – 320 de ani de la 

moartea  

                                                                                                           poetului şi traducătorului. 

 - HELIADE-RĂDULESCU, ION (6.I.1802 – 27.IX.1872) – 145 ani de la  moartea poetului, 

                                                                                                           prozatorului şi traducătorului român. 

 - PAPIU-ILARIAN, ALEXANDRU (27.IX/9.X.1827 – 11./23.X.1877) – 190 de ani de la naşterea  

                                                                   istoricului, juristului, lingvist, ministru şi publicistului român. 

 - POIANĂ VOLBURĂ, NĂSTURAŞ (III.1890 – 17.IX.1972) – 145 de ani de la moartea poetului şi 

                                                                                                                 prozatorului român. 

 - PRUNARIU, DUMITRU DORIN (27.IX.1952) – 65 de ani de la naşterea inginerului aeronautic, 

                                                                                          cosmonaut român. 

 - PENN, ARTHUR (27.IX.1922) – 95 de ani de la naşterea regizoruloui american. 

 - PANDELESCU, A. CORNELIU (27.IX.1927) – 90 de ani de la naşterea inginerului minier şi 

                                                                                  cercetătorului ştiinţific român. 

 - PRISECARU, P. ILIE – CONSTANTIN (27.IX.1947) – 70 de ani de la naşterea profesorului 

                                                                                                      universitar român. 

28.IX. - DIMA, GHEORGHE (28.IX.1847 – 4.VI.1925) – 170 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - D’ORO I ROVIRA, EUGENIO (28.IX.1882 – 1954) – 135 de ani de la naşterea scriitorului spaniol. 

 - PÂRVAN, VASILE (28.IX.1882 – 26.VI.1927) – 135 de ani de la naşterea eseistului, istoricului şi 

                                                                                            filosof al culturii. 

 - PANŢU, ION C. (13.III.1860 – 28.IX.1927) – 90 de ani de la moartea prozatorului român. 

 - ŞANDRU D. ION (28.IX.1932) – 85 de ani de la naşterea inginerului agronom şi cercetătorului  

                                                               ştiinţific român. 

 - TEODORESCU, LEONIDA (28.IX.1932) – 85 de ani de la naşterea dramaturgului, criticului literar, 

                                                                                  romancierului, poetului şi traducătorului român. 

29.IX. - ANTONIONI, MICHELANGELO (29.IX.1912 - ) 105 de ani de la naşterea regizorului italian. 

 - BENTON, ROBERT (29.IX.1932 - ) – 85 de ani de la naşterea regizorului şi scenaristului american. 

 - MUREŞIANU, IACOB (28.XI.1812 – 29.IX.1887) – 130 de ani de la moartea ziaristului şi poetului 

                                                                                                  român. 

 - ZOLA, ÉMILE (2.IV.1840 – 29.IX.1902) – 115 ani de la moartea scriitorului francez. 

30.IX. - BARBU, OVIDIA (30.IX.1932) – 85 de ani de la naşterea poetei şi istoricului literar român. 

 - BRĂTESCU,CONSTANTIN(30.IX.1882–23.X.1944)–135 de ani de la naşterea geografului român. 

 - GURAN, I. MIRCEA (30.IX.1927) – 90 de ani de la naşterea cercetătorului ştiinţific român. 

 - HERMANN, SUDERMANN (30.IX.1857 -  1928) – 160 de ani de la naşterea scriitorului german.  

 - PASCALY, MIHAIL (1830 – 30.IX.1882) – 135 de ani de la moartea autorului dramatic şi 

                                                                             traducătorului român. 

 

 

 

     OCTOMBRIE 
 

  EVENIMENTE 

1.X. - Ziua Internaţională a Muzicii 

 - Ziua Internaţională a Persoanelor în Vârstă. 

5.X. - Ziua Mondială a Educatorilor. 

9.X. - Ziua Mondială a Uniunii Poştale Universale 

15.X. - Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural 

 - Ziua Internaţională a Nevăzătorilor 

17.X. - Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei 

24.X. - Ziua Naţiunilor Unite. 

25.X. - Ziua Armatei Române 

31.X. - Ziua Internaţională a Mării Negre 

* 

*   * 
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  ANIVERSĂRI - COMEMORĂRI 

1.X. - BINACHI, I. CORNEL (1.X.1932 - ) – 85 de ani de la naşterea inginerului şi profesorului 

                                                                          universitar român. 

 - HARRIS, RICHARD (1.X.1932) – 85 de ani de la naşterea actorului irlandez. 

 - BAROZZI, JACOPO,  zis IL VIGNELA (1.X.1507 – 1573) – 510 ani de la naşterea 

                                                                                                                 arhitectului italian. 

 - MOŞOIU, ALFRED (8.X.1890 – 1.X.1932) – 85 de ani de la moartea poetului, prozatorului şi  

                                                                                    dramaturgului român. 

 - de CERVANTES, MIGUEL (1.X.1547 – 22.IV.1616) – 470 de ani de la naşterea scriitorului 

                                                                                                       moralist spaniol. 

 - POPESCU, IOAN IOVIT (1.X.1932) – 85 de ani de la naşterea fizicianului, profesorului 

                                                                          universitar şi academicianului român. 

 - SION, GHEORGHE (22.V.1822 – 1.X.1892) – 125 de ani de la moartea poetului, dramaturgului, 

                                                                                         traducătorului şi memorialistului român. 

 - VORNICESCU, NESTOR (1.X.1927 – 17.V.2000) – 90 de ani de la naşterea istoricului literar şi 

                                                                                           prozatorului român, teologului, mitropolitului 

                                                                                           Olteniei, mare erudit şi spirit enciclopedic. 

2.X. - BORTOŞ, PETRU (2.X.1907 - ) – 110 de ani de la naşterea poetului român. 

 - DIACONESCU, ROMULUS (2.X.1842 – 28.II.2003) – 175 de ani de la naşterea prozatorului şi 

                                                                                                      cronicarului dramatic român. 

 - HOSSU-LONGIN, FRANCISC (2.X.1847 – 12.II.1935) – 170 de ani de la naşterea  

                                                                                                           memorialistului  român. 

 - von BENECKENDORFF und von HINDENBURG, PAUL (2.X.1847 – 2.VIII.1934) – 170 de ani 

                                                                                                             de la naşterea monarhului german. 

 - RENAN, JOSEPH  ERNEST (28.II.1823 - 2.X.1892) – 125 ani de la moartea filosofului francez. 

3.X. - ANOUILH, JEAN (23.VI.1910 – 3.X.1987) – 30 de ani de la moartea scriitorului francez. 

 - DRĂGAN, MIRCEA (3.X.1932 - ) – 85 de ani de la naşterea regizorului român. 

 - LUNGU, A. ROMULUS (3.X.1952) – 65 de ani de la naşterea conferenţiarului universitar român. 

 - MIRON, GH. RADU (3.X.1927) – 90 de ani de la naşterea profesorului universitar şi cercetătorului 

                                                                                                           ştiinţific român. 

4.X. - ROJAS de ZORILLA, FRANCISCO (4.X.1607 – 1648) – 410 ani de la naşterea dramaturgului 

                                                                                                            spaniol  

 - GUIZOT, FRANÇOIS (4.X.1787 – 12.X.1874) – 230 de ani de la naşterea reformatorului francez. 

 - IANULI, S. VICTOR (4.X.1937) – 80 de ani de la naşterea inginerului şi profesorului universitar 

                                                                   român. 

 - PLANCK, MAX (23.IV.1858 – 4.X.1947) – 70 de ani de la moartea savantului danez. 

 - ROMANESCU, IOANID (4.X.1937 – 20.III.1996) – 80 de ani de la naşterea poetului şi scriitorului 

                                                                                               român. 

 - RÂNCU, GH. IOAN - 105 de ani de la naşterea conferenţiarului universitar român. 

 - TERESA DE JESÚS (SFÂNTA TERESA DIN ÁVILA) (28.III.1515 – 4.X.1582) – 435 de ani de 

                                                                           la moartea prozatoarei spaniole,  personalitate marcantă 

                                                                           a “secolului de aur” spaniol. 

5.X. - BRATU, DORIN (5.X.1942) – 75 de ani de la naşterea medicului şi profesorului universitar român. 

 - DEMETRIESCU, ANGHEL (5.X.1847 – 18.VII.1903) – 170 de ani de la naşterea teoreticianului 

                                                                                                         şi criticului literar român. 

 - EHRLICH, HEINRICH ANTON (5.X.1822 – 30.XII.1899) – 195 de ani de la naşterea compozito- 

                                                                                 rului, pianistului, folcloristului şi criticului muzical. 

 - STANCU, ZAHARIA (5.X.1902 – 5.XII.1974) – 115 ani de la naşterea poetului şi prozatorului  

                                                                                           român. 

6.X. - BROWNING, TOD (12.VII.1882 – 6.X.1962) – 50 de ani de la moartea regizorului american. 

 - CAZABAN, ALEXANDRU (6.X.1872 – 24.V.1966) – 145 de ani de la naşterea prozatorului 

                                                                                                     român. 

 - CONSTANTIN, T. EMIL (6.X.1942) – 75 de ani de la naşterea profesorului universitar. 

 - DANCIU, DIMITRIE (6.X.1912 – 8.VI.1999) – 105 de ani de la naşterea poetului român. 

 - DIACONU, IOAN ION (6.X.1937) – 80 de ani de la naşterea prozatorului român. 
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 - NEGRUZZI, LEON (17.VIII.1899 – 6.X.1987) – 30 de ani de la moartea poetului, prozatorului şi 

                                                                                          traducătorului român. 

 - PAPAHAGI, TACHE (6.X.1892 – 17.III.1977) – 125 de ani de la naşterea folcloristului şi 

lingvistului 

                                                                                            român 

 - SCARLAT, TEODOR (6.X.1907 – 18.XII.1977) – 110 ani de la naşterea poetului şi 

                                                                                              prozatorului român. 

7.X. - BALAJ, VERONICA (7.X.1952 - ) – 65 de ani de la naşterea prozatoarei, poetei şi traducătoarei 

                                                                       române. 

 - BITCA, T. PAVEL (7.X.1927 - ) – 90 de ani de la naşterea medicului şi profesorului universitar 

                                                                   român. 

8.X. - BRANDT, WILLY (18.XII.1913 – 8.X.1992) – 205 ani de la moartea cancelarului Germaniei. 

 - BRANDEA, GRIGORE HARAM (26.X.1843 – 8.X.1897) – 120 de ani de la moartea scriitorului 

                                                                                                               român. 

 - NENIŢESCU, ŞTEFAN I. (8.X.1897 – X.1979) – 120 de ani de la naşterea poetului şi 

esteticianului 

                                                                                            român. 

 - PĂTĂRŞCANU, D.(IMITRIE) D. (8.X.1872 – 4.XI.1937) – 145 de ani de la naşterea  prozatorului 

                                                                                                              şi dramaturgului român. 

 - PILLAT, MONICA (8.X.1947) – 70 de ani de la naşterea prozatoarei şi poetei române. 

 - RANTA-BUTICESCU, VASILE (1841 – 8.X.1922) – 95 de ani de la moartea prozatorului şi 

                                                                                                  poetului român. 

9.X. - ALEXA, CONSTANTIN (9.X.1942 - ) – 75 de ani de la naşterea profesorului universitar român 

 - FISCHER, EMIL (9.X.1852 – 15.VII.1919) – 165 de ani de la naşterea chimistului german. 

 - GUEVARA, ERNESTO (CHE)   SERNA (14.VI.1928 – 9.X.1967) – 50 de ani de la moartea 

                                                                                                                      revoluţionarului argentinian. 

 - GANEA, ŞT. ION (9.X.1912) – 105 de ani de la naşterea profesorului universitar şi cercetătorului  

                                                               ştiinţific român. 

 - HOPKINS, MIRIAM (18.X.1902 – 9.X.1972) – 45 ani de la moartea actriţei americane. 

 - VOYNOVIC, IVO (9.X.1857 – 1929) – 160 de ani de la naşterea dramaturgului croat. 

 - MANU, EMIL (9.X.1922) – 95 de ani de la naşterea criticului literar şi poetului român. 

10.X. - BRAN, PETRU (21.I.1821 – 10.X.1877) – 140 de ani de la moartea publicistului şi autorului de 

                                                                                versuri român.  

 - CONSTANTINOIU, SILVIU (10.X.1952) – 65 de ani de la naşterea chirurgului şi profesorului 

                                                                                   universitar român. 

 - COŢANIS, D. NICOLAE – GABRIEL (10.X.1952) – 65 de ani de la naşterea inginerului electro- 

                                                                                                  nist şi conferenţiarului universitar român. 

 - DUMITRIU, DANA (9.IX.1943 – 10.X.1987) – 30 de ani de la moartea prozatoarei, istoricului şi 

                                                                                       criticului literar român. 

 - NISIPEANU, CONSTANTIN (10.X.1907 – 1997) – 110 de ani de la naşterea poetului român. 

11.X. - DAVID, DAN (11.X.1952 – 24.III.1990) – 65 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului român. 

 - PAPIU-ILARIAN, ALEXANDRU (27.IX/9.X.1827 – 11.23.X.1877) – 140 de ani de la moartea  

                                                                                                               istoricului şi publicistului român. 

 - ROMANESCU, MARCEL (11.X.1897 – 1956) – 120 ani de la naşterea poetului român. 

 - GIURESCU, CONSTANTIN C. (12/26.X.1901 – 13.XI.1977) – 40 de ani de la moartea istoricului  

                                                                                                                  român. 

12.X. - BOBEŞ, TITA (1.XI.1895 – 12.X.1987) – 30 de ani de la moartea cronicarului dramatic. 

 - FLORESCU, NICOLAE (12.X.1942) – 75 de ani de la naşterea istoricului  şi criticului literar. 

 - LIMAN, HORIA (12.X.1912) – 105 de ani de la naşterea scriitorului şi publicistului. Elveţia. 

 - MANN, CONSTANTIN (12.X.1777 – c.1831) – 140 de ani de la naşterea poetului şi traducătorului 

                                                                                          român. 

13.X. - ALLÉGRET, YVES (13.X.1907 – 31.I.1987) – 110 de ani de la naşterea regizorului francez. 

 - MACAVEJEV, DUSAN (13.X.1932) – 85 de ani de la naşterea regizorului iugoslav. 

 - NICULESCU, D. STELIAN (13.X.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - ODOBLEJA, ŞTEFAN (13.X.1902 – 2.X.1978) – 115 ani de la naşterea medicului, psihologului, 
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                                                                                            creatorul psihologiei consonantiste. 

 - PETRESCU, NICOLAE (22.VI.1886 – 13.X.1957) – 60 de ani de la moartea sociologului, 

                                                                                                antropologului şi biologului român. 

 - VASCHIDE, NICOLAE (5/18.XII.1873 – 13.X.1907) – 110 ani de la moartea psihologului de  

                                                                                                       largă recunoaştere internaţională. 

14.X. - ALECU, VIOREL (14.X.1917 – 27.V.2000) – 100 de ani de la naşterea istoricului literar şi 

                                                                                     prozatorului român. 

 - ALIMĂNĂŞ TIANU, PIA (23.VI.1872 – 14.X.1962) – 55 de ani de la moartea prozatoarei române. 

 - BALASANIAN, O. ION (14.X.1942) – 75 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - CROSBY, BING (2.V.1904 – 14.X.1977) – 40 de ani de la moartea actorului şi cântăreţului 

                                                                                american. 

 - IONESCU-GION, GEORGE (14.X.1857 – 29.VI.1904) – 160 de ani de la naşterea publicistului şi  

                                                                                                          istoricului român. 

 - VALERA, EAMON de (14.X.1882 – 29.VIII.1975) – 135 de ani de la naşterea primului ministru al 

                                                                                                  Irlandei. 

 - LECCA, CONSTANTIN (4.VIII.1807–14.X.1887)– 130 de ani de la moartea traducătorului român. 

15.X. - BACU, DUMITRU(14.II.1923– 15.X.1997) – 20 ani de la moartea memorialistului şi poetului 

                                                                                   român. 

 - BILEŢCHI – ALBESCU, IOAN (23.VIII.1881 – 15.X.1962)– 55 de ani de la moartea publicistului 

                                                                                                               şi traducătorului român. 

 - FABRI, ZOLTAN (15.X.1917 – 23.VIII.1994) – 100 de ani de la naşterea regizorului maghiar. 

 - JIANU, NICOLAE (12.XI.1916 – 15.X.1982) – 35 de ani de la moartea prozatorului român. 

 - MATA-HARI (7.VIII.1876 -  15.X.1917) – 100 de ani de la moartea dansatoarei şi spioanei 

                                                                               olandeze. 

 - MILIŢIU, V. IOAN-VASILE (15.X.1927) – 90 de ani de la naşterea inginerului şi profesorului 

                                                                                   universitar român. 

 - NICOLAU, ŞTEFAN S. (15.II.1896 – 15.X.1967) – 50 de ani de la moartea inframicrobiologului 

                                                                                              român. 

16.X. - HALLER,ALBRECH von (16.X.1707 – 12.XII.1777) – 310 ani de la naşterea medicului  

                                                                                                      elveţian. 

 - CLANDIAN, ALEXANDRU (8.IV.1898 – 16.X.1962) – 60 de ani de la moartea sociologului 

                                                                                  literar şi poetului român. 

 - DUZINEANU, EF. MIRCEA (16.X.1937) – 80 de ani de la naşterea cercetătorului ştiinţific român. 

 - GRASS, GÜNTER (16.X.1927) – 90 de ani de la naşterea scriitorului german. 

 - MILLEA, S. AUREL (16.X.1932) – 85 de ani de la naşterea cercetătorului ştiinţific şi  

                                                                     conferenţiarului universitar român. 

 - PROCA, ALEXANDRU (16.X.1897 – 13.XII.1955) – 120 de ani de la naşterea fizicianului român. 

 - VAILLAND, ROGER (16.X.1907 – 1965) – 110 de ani de la naşterea prozatorului francez. 

 - SELYE, HANS (26.I.1907 – 16.X.1982) – 35 de ani de la moartea savantului german. 

17.X. - ARISTIDE, MIRCEA(31.V.1927–17.X.2002) – 15 ani de la moartea poetului şi prozatorului 

                                                                                        român. 

 - BERLOGEA. ILEANA (16.VIII.1931 – 17.X.2002) – 15 ani de la moartea teatrologului, istoricului  

                                                                                                 literar şi profesorului universitar român. 

 - DIACONU, MARIAN (17.X.1937 ) – 80 de ani de la naşterea editorului şi istoricului literar român. 

 - KIRCHHOFF, GUSTAV (12.III.1824 – 17.X.1887) – 130 de ani de la moartea savantului austriac. 

 - MASSINI, DORA (17.X.1907 – 20.VIII.1996) – 110 de ani de la naşterea cântăreţei de operă. 

 - PROTOPOPESCU, DRAGOŞ (17/30.X.1892 – 11.IV.1946) – 125 ani de la naşterea poetului, 

                                                                                        prozatorului, eseistului şi traducătorului român. 

 - TUDOR, S. DAN-FLORIAN (17.X.1947) – 70 de ani de la naşterea profesorului universitar  şi 

                                                                                 expertului tehnic român. 

 - VELISAR TEODOREANU, ŞTEFANA (17.X.1897 – 3.V.1995) – 120 ani de la naşterea  

                                                                                               prozatoarei, poetei şi traducătoarei române. 

18.X. -ARSENE ARTHUR,MARIA(18.X.1907–23.X.1975)– 110 de ani de la naşterea prozatoarei 

române. 

 - BOJINCĂ, DAMASCHIN T. (18.X.1802 – 17.VIII.1869) – 215 ani de la naşterea istoricului, 
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                                                                                              filologului, juristului şi polemistului român. 

 - GHEORGHE, N. VIORICA (18.X.1942) – 75 de ani de la naşterea cercetătorului ştiinţific român. 

 - HOPKINS, MIRIAM (18.X.1902 – 9.X.1972) – 115 ani de la naşterea actriţei americane. 

 - SEBASTIAN, MIHAIL (18.X.1907 – 29.V.1945) – 110 de ani de la naşterea dramaturgului, 

                                                                                               prozatorului şi eseistului român. 

 - SCOTT, GEORGE C. (18.X.1927) – 90 de ani de la naşterea actorului american. 

19.X. - ALEXANDRESCU, VASILE (19.X.1862 – 31.XII.1920) – 155 de ani de la naşterea publicistului 

                                                                                                            şi traducătorului 

 - ANTONESCU, D. LUCIA (19.X.1937 - ) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - LUMIÈRE, AUGUSTE  MARIE (19.X.1862 . 10.IV.1954) – 155 de ani de la naşterea savantului 

                                                                          autodidact, inventatorului de geniu, care împreună  

                                                                          cu fratele său, LOUIS JEAN LUMIÈRE, a constuit 

                                                                           primul aparat de filmat numit “cinematograf”. 

 - BĂRBULESCU, EMIL (19.X.1897 – 31.III.1926) – 120 ani de la naşterea poetului român. 

 - BÂRSILĂ, MIRCEA (19.X.1952 - ) – 65 de ani de la naşterea poetului şi eseistului român. 

 - CARATANĂ, NICOLAE (14.VII.1914 – 19.X.1992) – 25 ani de la moartea poetului român. 

 - CHIOARU, DUMITRU (19.X.1957) – 60 de ani de la naşterea poetului şi eseistului român. 

 - LUMIÈRE, LOUIS (19.X.1862 – 10.IV.1954) – 155 de ani de la naşterea realizatorului francez. 

 - POPA, GEORGE (19.X.1912 – 19.IX.1973) – 105 de ani de la naşterea poetului român. 

 - RUTHERFORD, ERNEST (30.VIII.1871 – 19.X.1937) – 80 de ani de la moartea fizicianului 

                                                                                                        neozeelandez. 

 - KRÉVÉ – MICKEVIČIUS, VINEAS (19.X.1882 – 1954) – 135 de ani de la naşterea prozatorului, 

                                                                                                    dramaturgului şi folcloristului lituanian. 

 - UMBERTO, BECCIONI (19.X.1882 – 1916) – 135 de ani de la naşterea pictorului şi sculptorului 

                                                                                         italian. 

20.X. - AMĂRIUŢEI, CONSTANTIN (20.X.1912 - ) –105 de ani de la naşterea eseistului, poetului şi 

                                                                                         prozatorului român. 

 - CATINA,ION (20.X.1827 – 29.VII.1851) – 190 de ani de la naşterea poetului şi jurnalistului român. 

 - LUGOSI, BELA (10.X.1882 – 16.VII.1956) – 135 de ani de la naşterea actorului american.  

 - MELVILLE,JEAN-PIERRE(20.X.1917–2.VIII.1973)–100 de ani de la naşterea regizorului 

francez. 

 - PAVELESCU, CINCINAT (20.X./2.XI.1872 – 30.XI.1934) – 145 de ani de la naşterea poetului, 

                                                                                                         publicistului şi dramaturgului român. 

 - STĂNCESCU,CONSTANTIN(20.X.1837–8.VI.1909)–180 de ani de la naşterea scriitorului român. 

 - WREN, CHRISTOPHER SIR (20.X.1632 – 1732) – 385 de ani de la naşterea matematicianului, 

                                                                                                  astronomului şi arhitectului englez. 

21.X. - GABOR, PÁL (2.XI.1932 – 21.X.1987) – 30 de ani de la moartea regizorului maghiar. 

 - VÂRTOSU, EMIL (21.X.1902 – 1977) – 115 ani de la naşterea istoricului şi profesorului 

                                                                              universitar şi 40 de ani de la moarte. 

22.X. - ALEXEI,THEOHAR(1843–22.X.1907)– 110 ani de la moartea scriitorului şi traducătorului român. 

 - ANDREESCU, IOAN (15/27.II.1850 – 22.X.1882) – 135 de ani de la moartea pictorului român. 

 - ARNOULD, SOPHIE (1740 – 22.X.1802) – 215 ani de la moartea cântăreţei franceze. 

 - ARANY, JANOS (1817 – 22.X.1882) – 135 de ani de la moartea poetului ungar. 

 - BAIDAN, BORIS (22.X.1912 – 4.V.1984) -  105 de ani de la naşterea poetului român. 

 - CAFRIŢA, P. ATANASIE (22.X.1927) – 90 de ani de la naşterea medicului român. 

 - DEMETRU, PANGEORGE (21.X.1911 – 22.X.1972) – 45 de ani de la moartea poetului,  

                                                                                                      prozatorului şi traducătorului român. 

 - FONTAINE, JOAN (22.X.1917) – 100 de ani de la naşterea actriţei americane. 

 - FOSSE, BOB (23.VI.1927 – 22.X.1987) – 30 de ani de la moartea regizorului american. 

 - OLARIU, CONSTANTIN (22.X.1927 ) – 90 de ani de la naşterea poetului şi traducătorului român. 

 - RĂDUŢ, M. MARIAN (22.X.1937) – 80 de ani de la naşterea inginerului şi geologului român. 

 - TESLĂUANU, OCT. C. (1.II.1876 – 22.X.1942) – 75 de ani de la moartea criticului şi 

                                                                                            memorialistului român. 

23.X. - CODREANU, MIHAI (25.VII.1876 – 23.X.1957) – 60 de ani de la moartea poetului român. 

 - COJA, ION (23.X.1942 - ) – 75 de ani de la naşterea dramaturgului şi prozatorului român. 
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 - ŞEFĂNESCU, MIRCEA (11.IV.1898 – 23.X.1982) – 35 de ani de la moartea dramaturgului şi 

                                                                                                 prozatorului român. 

24.X. - ANDREI, GHEORGHE (24.X.1937 - ) – 80 de ani de la naşterea poetului şi publicistului român. 

 -LEEUWNHOEK, ANTONY von(24.X.1632–1723)–385 de ani de la naşterea naturalistului 

olandez. 

 - BHOSE, AMITA (9.II.1933 – 24.X.1992) – 25 ani de la moartea eminescologului şi traducătoarei 

                                                                                indiene. 

 - COCHECI, VASILE (24.X.1922) – 95 de ani de la naşterea inginerului şi profesorului universitar 

                                                                    român. 

25.X. - HOLBAN, M. DUMITRU (25.X.1937) – 80 de ani de la naşterea medicului veterinar şi  

                                                                             profesorului universitar român. 

 - VAN DE BELDE, HENRY (1863 – 25.X.1957) – 60 de ani de la moartea arhitectului, pictorului,  

                                                                                          decorator belgian. 

 - NEAMŢU, LEONIDA(26VIII1934–25X1992)– 25 de ani de la moartea poetului şi prozatorului 

român. 

 - POPOVICI, DUMITRU (25.X.1902 – 6.XII.1952) – 115 ani de la naşterea istoricului literar.  

 - TORRICELLI, EVANGHELISTA (15.X.1608 – 25.X.1647) – 370 de ani de la moartea 

                                                                                                                   fizicianului italian. 

 - BERTHELOT, MARCELLIN (25.X.1827 - 18.III.1907) – 190 de ani de la naşterea chimistului şi 

                                                                                                           omului politic francez. 

26.X. - ATANASIU, ION (26.X.1892 – 14.IV.1949) – 125 de  ani de la naşterea geologului român. 

 - CATARGIU, BARBU (26.X.1807 – 8.VI.1862) – 210 de ani de la naşterea omului politic, 

                                                                                            oratorului şi publicistului român.  

 - DEMETRESCU, MIHAIL (26.X.1857 – 15.VI.1926) – 160 de ani de la naşterea prozatorului 

                                                                                                      român. 

 - DUMITRESCU – TIMICĂ, SILVIA (26.X.1902 – 1.VIII.1999) – 115 ani de la naşterea actriţei de 

                                                                                                                        teatru române. 

 - GORJANU, IOAN GHERASIM (31.VII.1800 – 26.X.1857) – 160 de ani de la moartea 

                                                                                                                      traducătorului român. 

 - KAZANTZAKIS, NIKO(LAO)S (1885 – 26.X.1957) – 60 de ani de la moartea poetului,  

                                                                                           dramaturgului, prozatorului şi eseistului grec. 

 - SAVA, ION (10.XII.1900 – 26.X.1947) – 70 de ani de la moartea dramaturgului român. 

27.X. - BENIGNI, ROBERTO (27.X.1952 - ) – 65 de ani de la naşterea actorului, regizorului şi 

                                                                           scenaristului italian. 

 - DIAMANDY, GEORGE (27.II.1867 – 27.X.1917) – 100 de ani de la moartea dramaturgului şi 

                                                                                    prozatorului român. 

 - CIOBANU, ION C. (27.X.1927 – 19.I.2001) - 90 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - DU BOS, CHARLES (27.X.1882 – 1939) – 135 de ani de la naşterea criticului literar francez. 

  

 - IOSUB, T. AURICA (27.X.1932) – 85 de ani de la naşterea medicului român. 

 - MICUŢ, C. ION (27.X.1912) – 105 de ani de la naşterea medicului veterinar român. 

 - PAGANINI, NICCOLÓ (27.X.1782 – 1840) – 235 de ani de la naşterea violonistului şi 

                                                                                       compozitorului italian. 

28.X. - CHIŢU, GHEORGHE (24.VIII.1828 – 28.X.1897) – 120 de ani de la moartea publicistului român. 

 - ROBERTS, JULIA (28.X.1967) – 50 de ani de la naşterea actriţei americane. 

 - VULCĂNESCU, MIRCEA (3.III.1904 – 28.X.1952) – 65 de ani de la moartea filosofului, 

                                                                      sociologului, economistului şi profesorului de etică român. 

29.X. - ALEXANDRESCU-DORNA, AUREL (29.VI.1870 – 29.X.1912) –105 de ani de la moartea  

                                                                                         ziaristului, scriitorului şi traducătorului român. 

 - BOBEI, GHEORGHE (29.X.1897 – 8.XII.1973) – 120 ani de la naşterea poetului şi folcloristului 

                                                                                              român. 

 - DREYFUSS, RICHARD (29.X.1947) – 70 de ani de la naşterea actorului american. 

 - DUVIVIER, JULIEN (3.X.1896 – 29.X.1967) – 50 de ani de la moartea regizorului francez. 

 - GEORGESCU, VLAD (29.X.1937 – 13.III.1988) – 80 de ani de la naşterea istoricului, politologu-  

                                                                                    lui, jurnalistului şi profesorului universitar român. 
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 - BATTISTA NICCOLINI, GIOVANNI (29.X.1782 – 1891) – 235 de ani de la naşterea 

                                                                                                                dramaturgului italian. 

 - GIRAUDOUX, JEAN (29.X.1882 – 1944) – 135 de ani de la naşterea scriitorului francez. 

 - SCRIBAN, ROMULUS (24.VIII.1838 – 29.X. 1912) – 105 de ani de la moartea poetului român. 

30.X. - DUMITRESCU, GEORGE (22.IV.1901 – 30.X.1972) – 45 de ani de la moartea poetului român. 

 - FABIAN,ROMULUS(30X1902–19X1945)–115 ani de la naşterea poetului şi prozatorului român. 

 - LELOUCH, CLAUDE (30.X.1937) – 80 de ani de la naşterea regizorului francez. 

 - MALLE, LOUIS (30.X.1932 – 24.XI.1995) – 85 de ani de la naşterea regizorului francez. 

 - OLEGARIO, VICTOR ANDRADE (1841 – 30.X.1882) – 135 de ani de la moartea poetului şi 

                                                                                                           ziaristului argentinian. 

31.X. - AXEL MUNTHE, MARTIN FREDRIK (31.X.1857 – 1949) – 160 de ani de la naşterea medicului 

                                                                                                                  suedez 

 - BĂLEANU, P. MIHAIL-CRISTIAN (31.X.1952) – 65 de ani de la naşterea inginerului electronist  

                                                                                               român. 

 - BARBU, V. GHEORGHE (31.X.1947) – 70 de ani de la naşterea matematicianului şi profesorului 

                                                                             universitar român. 

 - CHIAN KAI-SHEK (31.X.1887 – 5.IV.1945) – 130 de ani de la naşterea preşedintelui Guvernului 

                                                                                         Naţional Chinez 

 - GHIBU, ONISIFOR (31.V.1883 – 31.X.1972) – 45 de ani de la moartea pedagogului  şi 

                                                                                         memorialistului român. 

 - VERMEER van DELFT, JAN (31.X.1632 – 1675) – 385 de ani de la naşterea pictorului olandez. 

 - SAMDECH PREAH NORODOM SIANOUK (31.X.1922) – 95 de ani de la naşterea 

                                                                                                              conducătorului Cambodgiei. 

 

 
 

NOIEMBRIE  
EVENIMENTE 

3.XI. - Ziua Vânătorilor de Munte (România) 

4.XI. - Ziua Poliţiei Române 

10.XI. - Ziua Artileriei Române 

11.XI. - Ziua Mondială a Tineretului 

13.XI. - Ziua Internaţională a Educaţiei Copiilor Nevăzători 

 - Ziua Convenţiei pentru Drepturile Copilului 

14.XI. - Ziua Mondială a Diabetului 

17.XI. - Ziua Internaţională a Studenţilor 

21.XI. - Ziua Mondială a Televiziunii 

25.XI. - Ziua Internaţională a Încetării Violenţei asupra Femeilor 

* 

*   * 

  ANIVERSĂRI - COMEMORĂRI 

1.XI. - CANOVA, ANTONIO (1.XI.1757 – 1822) – 260 de ani de la naşterea sulptorului italian 

 - JARRY, ALFRED (1873 – 1.XI.1907) – 110 de ani de la moartea scriitorului francez. 

 - DAVIDESCU, NICOLAE (1.XI.1887 – 12.VI.1954) – 130 de ani de la naşterea poetului, 

                                                                                                    prozatorului şi criticului literar român. 

 - DUMITRACHE, I. VIOREL (1.XI.1947) – 70 de ani de la naşterea economistului şi 

                                                                                 informaticianului român. 

 - IUROV,COSMA(1.XI.1937) – 80 de ani de la naşterea arhitectului şi profesorului universitar român. 

 - JÂŞCANU, D. MIHAI (1.XI.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - NASTA, ATANASIE (2.XI.1912 – XII.1996) – 105 de ani de la naşterea poetului român 

 - POUND, EZRA (30.X.1885 – 1.XI.1972) – 45 de ani de la moartea poetului american. 

 - VIDOR, KING (8.II.1894 – 1.XI.1982) – 35 de ani de la moartea regizorului american. 

2.XI. - BOSSUN, ŞTEFAN (3.XI.1907 - ) – 110 ani de la naşterea prozatorului şi publicistului român. 

 - DOBRIAN, VASILE (2.XI.1912 – 1998) – 105 ani de la naşterea poetului şi prozatorului român. 

 - GABOR, PÁL (2.XI.1932 – 21.X.1987) – 85 de ani de la naşterea regizorului maghiar. 
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 - LAZĂR, TRAIAN (2.XI.1932) – 85 de ani de la naşterea economistului român. 

 - LEVINSON, BARRY (2.XI.1932) – 85 de ani de la naşterea regizorului şi scenaristului american. 

 - PĂSTÂRNAC, V. NICOLAE (2.XI.1937) – 80 de ani de la naşterea medicului veterinar român. 

3.XI. - BOLOŞ, Z. CODRUŢA (3.XI.1947) – 70 de ani de la naşterea conferenţiarului universitar român. 

 - CYBULSKI, ZBIGNIEW (3.XI.1927 – 8.I.1967) – 90 de ani de la naşterea actorului polonez. 

 - BAICA, MALVINA – FLORICA (3.XI.1942) – 75 de ani de la naşterea matematicianului,  

                                                                                        cercetătorului şi educatorului (SUA). 

 - RĂŞCANU, RUXANDRA (3.XI.1942) – 75 de ani de la naşterea psihologului şi profesorului  

                                                                            universitar român. 

4.XI. - CUZA, A.(LEXANDRU) C. (8.XI.1857 – 4.XI.1947) – 70 de ani de la moartea publicistului şi  

                                                                                                   poetului român. 

 - SERGHI, CELLA (4.XI.1907 – 19.IX.1992) – 110 de ani de la naşterea scriitoarei române. 

 - LOGHIN, CONSTANTIN (4.XI.1892 – 23.II.1961)– 125 de ani de la naşterea istoricului literar 

român. 

 - PĂTĂRŞCANU, D.(IMITRIE) D. (8.X.1872 – 4.XI.1937) – 80 de ani de la moartea prozatorului şi  

                                                                                                            dramaturgului român. 

5.XI. - COCULESCU, NICOLAE (31.VII.1866 – 5.XI.1952) – 65 de ani de la moartea astronomului şi 

                                                                                                     matematicianului român. 

 - DELU, ION (6.II.1904- 5.XI.1982) – 35 de ani de la moartea profesorului, compozitorului şi  

                                                                     inventatorului român. 

 - SIN, MIHAI (5.XI.1942) – 75 de ani de la naşterea prozatorului român.  

 - TEFRALI, O.(RESTE) (14.XI.1876 – 5.XI.1937) – 80 de ani de la moartea prozatorului român. 

6.XI. - VLAICU, AUREL (6/19.XI.1882 – 31.VIII./13.IX.1913) – 135 de ani de la naşterea inginerului 

                                                     mecanic, constructorului de avioane, pilotului şi inventatorului român. 

 - INCE, THOMAS H. (6.XI.1882 – 19. I.1924) – 135 de ani de la naşterea regizorului, producătorului,  

                                                                                         scenaristului şi actorului  american. 

 - SILBERG, A IOAN  (6.XI.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - ŞTEFĂNESCU, ALEX.(ANDRU) (6.XI.1947) – 70 de ani de la naşterea criticului literar. 

7.XI. - BUZDUGAN-HAŞEGANU, CORNELIA (16.XI.1903 – 7.XI.1947) – 70 de ani de la moartea  

                                                                                                                            poetei române. 

 - CIUREZU, D.(UMITRU) (7.XI.1897 – 5.I.1978) – 120 ani de la naşterea poetului român.  

 - CANDREA, I.(ON)-A.(URELIU) (7.XI.1782 – 15.IX.1950) – 235 de ani de la naşterea filologului şi 

                                                                                                                etnologului român. 

 - CURIE, MARIE (7.XI.1867 – 4.VII.1934) – 150 de ani de la naşterea fizicianei poloneze. 

 - CLINE, EDDIE (EDWARD) (7.XI.1892 – 13.V.1961) – 125 ani de la naşterea regizorului american. 

 - DIMITRIU-PĂUŞEŞTI, ALEXANDRU (24.II.1909 – 7.XI.1977) – 40 de ani de la moartea poetului  

                                                       şi traducătorului român. 

 -NAGY,I. EMIL(7XI1952)–165 de ani de la naşterea inginerului şi conferenţiarului universitar român. 

8.XI. - AUDRAN, STEPHANE (8.XI.1932 -) – 85 de ani de la naşterea actriţei franceze. 

 - CAZACU, MIHAI (8.XI.1912 - ) – 105 de ani de la naşterea eseistului român. 

 - CRUDU, DUMITRU (8.XI.1967) – 50 de ani de la naşterea poetului şi dramaturgului român. 

 - CUZA, A.(LEXANDRU) C. (8.XI.1857 – 4.XI.1947) – 160 de ani de la naşterea publicistului şi 

                                                                                                     poetului român. 

 - CIOFLICĂ, GRAŢIAN (8.XI.1927) – 90 de ani de la naşterea geologului român. 

 - DIACONESCU, MIHAIL (8.XI.1937) – 80 de ani de la naşterea romancierului, criticului şi 

                                                                            istoricului literar român. 

 - DUBCEK, ALEXANDER (27.XI.1921 – 8.XI.1992) – 25 de ani de la moartea politicianului ceh. 

 - GRANDEA, GRIGORE H.(ARALAMB) (26.X.1843 – 8.XI.1897) – 120 de ani de la moartea 

poetului 

                                                                                                                            şi prozatorului român. 

 - KOVACS, GYÖRGY  (22.II.1910 – 8.XI.1977) – 40 de ani de la moartea actorului român de teatru  

                                                                                          şi film. 

 - PĂRĂLUŢĂ, MIHAI (8.XI.1927) – 90 de ani de la naşterea economistului şi profesorului 

                                                                     universitar român. 

 - JOJA, ATHANASE (3.VI.1904 – 8.XI.1972) – 45 de ani de la moartea  logicianului, filosofului şi  
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                                                             profesorului universitar român, preşedinte al Academiei Române. 

9.XI. - ASQUITH, ANTONY (9.XI.1902 – 20.II.1968) – 115 ani de la naşterea regizorului britanic. 

 - BITOLEANU, I. ALEXANDRU (9.XI. 1947) – 70 de ani de la naşterea conferenţiarului universitar 

                                                                                        român. 

 - HAJDELI, ALEXANDRU (30.XI.1811 – 9.XI.1872) – 140 de ani de la moartea cărturarului şi 

                                                                                                     scriitorului român. 

 - MUNTEANU, VASILE (9.XI.1897 – 1.VII.1972) – 120 de ani de la naşterea comparatistului, 

criticului 

                                                                                               şi istoricului literar. 

 - PREDA, M. ION (9.XI.1932) – 85 de ani de la naşterea conferenţiarului universitar român. 

10.XI. - BANTAŞ, IOANA (10.XI.1937 – 7.XII.1987) – 80 de ani de la naşterea poetei române. 

 - BARJANSCHI, IURIE (10.IX.1922 – 11.IX.1986) – 95 de ani de la naşterea poetului, prozatorului şi 

                                                                                               traducătorului român. 

 - BURILEANU, DUMITRU N. (26.X.1869 – 10.XI.1947) – 70 de ani de la moartea clasicistului şi 

                                                                                                         gazetarului român. 

 - BREJNEV, LEONID ILICI (19.XII.1906 – 10.XI.1982) – 30 de ani de la moartea preşedintelui 

                                                                                                         URSS. 

 - CAZIMIR, ŞTEFAN – (10.XI.1932 - ) – 85 de ani de la naşterea istoricului literar şi eseistului 

                                                                            român. 

 - CLOPOŢEL, ION (10.XI.1892 – 23.VIII.1986) – 125 ani de la naşterea publicistului, sociografului 

                                                                                            şi memorialistului român. 

 - CRISTEA, DAN (20.XI.1942) – 75 de ani de la naşterea criticului literar român. 

 - JAKUBOWSKA, WANDA (10.XI.1907 - ) – 110 de ani de la naşterea regizoarei poloneze. 

 - VILLARA, MIHAIL (10.XI.1907 – 14.VII.1987) – 110 de ani de la naşterea prozatorului şi 

                                                                                               eseistului român. 

 - ZAMFIRESCU, ELISA LEONIDA (10.XI.1887 – 25.XI.1973) – 130 de ani de la naşterea  

                                                                                inventatoarei române, prima femeie inginer din lume. 

11.XI. - FLEISCHER, MAX (17.VII.1883 – 11.XI.1972) – 45 de ani de la moartea regizorului american. 

 - IONESCU – TÂRGOVIŞTE, CONSTANTIN (11.XI.1937) – 80 de ani de la naşterea medicului şi 

                                                                                                                profesorului universitar român. 

 - MOORE, DEMI (11.XI.1962) – 55 de ani de la naşterea actriţei americane. 

12.XI. - DIACONU, NICOLAE (12.XI.1947) – 70 de ani de la naşterea poetului, traducătorului şi 

                                                                         publicistului român. 

 - GUYA, V. NICOLAI (12.XI.1932) – 85 de ani de la naşterea cercetătorului ştiinţific român. 

 - BORGESE, GIUSEPPE ANTONIO (12.XI.1882 – 1952) – 135 de ani de la naşterea scriitorului, 

                                                                                                            criticului şi istoricului literar italian. 

 - ILIUC, I. IVAN (12.XI.1932) – 85 de ani de la naşterea cercetătorului ştiinţific român. 

 - LECONTE, PATRICE (12.XI.1947) – 70 de ani de la naşterea regizorului francez. 

 - SFETCA, PETRU (22.XI.1919 – 12.XI.1987) – 30 de ani de la moartea poetului şi traducătorului  

                                                                                       român.  

13.XI. - BACALOGLU, VICTOR A. (13.XI.1872 – 16.VII.1945) – 145 ani de la naşterea dramaturgului şi 

                                                                                                            prozatorului român. 

 - DIMA, G. SILVIA (13.XI.1932) – 85 de ani de la naşterea cercetătoarei ştiinţifice române. 

 - TUDOR, I. DARIE (13.XI.1947) – 70 de ani de la naşterea conferenţiarului universitar român. 

14.XI. - ANTONESCU, G. GEORGE (14.XI.1882 – 1.II.1995) – 135 de ani de la naşterea pedagogului 

                                                                                                        român. 

 - BELLU, PETRE (18.VI.1896 – 14.XI.1952) – 65 de ani de la moartea prozatorului şi autorului  

                                                                                    dramatic român. 

 - CHIORALIA, CONSTANTIN (14.XI.1902 – 14.XII.1986) – 115 ani de la naşterea poetului şi 

                                                                                                                publicistului român. 

 - LINDGREN, ASTRID (14.XI.1907 -      ) – 110 de ani de la naşterea autoarei suedeze. 

 - LYELL, CHARLES (14.XI.1797 – 12.II. 1875) – 220 ani de la naşterea geologului englez. 

 - PANAITESCU, PETRE P. (11.III.1900 – 14.XI.1967) – 50 de ani de la moartea istoricului literar 

                                                                                                      român. 

 - RASMUS, CHRISTIAN RASK (22.XI.1787 – 14.XI.1832) – 185 de ani de la moartea lingvistului 
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                                                                                                                danez şi 225 de ani de la naştere. 

 - SAIZESCU, GEO (14.XI.1932) – 85 de ani de la naşterea regizorului român de teatru şi film. 

 - ŞOIMESCU, SAVA (14.XI.1837 – 2.V.1899) – 180 de ani de la naşterea scriitorului român.  

15.XI. - GLÜCK, CHRISTOPH WILLIBALD (1714- 15.XI.1787) – 230 de ani de la moartea 

                                                                                                               compozitorului german. 

 - HAPTMANN, GERHART (15.XI.1862 – 6.VI.1946) – 155 de ani de la naşterea scriitorului şi 

                                                                                                     dramaturgului german. 

 - IVĂŞCAN, ŞT. ŞTEFAN (15.XI.1927) – 90 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - de SCUDERY, MADELEINE (15.XI.1607 – 1701) – 410 de ani de la naşterea prozatoarei franceze. 

 - ROSI, FRANCESCO (15.XI.1912 ) – 95 de ani de la naşterea regizorului italian. 

 - ROŞCA, I. IOAN (15.XI.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - ŞTEFĂNESCU, C. DORU MIHAI (15.XI.1942) – 75 de ani de la naşterea profesorului universitar 

                                                                                            şi cercetătorului ştiinţific român.  

16.XI. - BOLŞ,V.VASILE–GRIGORE(16.XI.1947)– 70 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - CLAIN, ABRAHAM (16.XI.1907 - ) – 110 de ani de la naşterea poetului şi traducătorului român. 

 - CORNEA, R. FELICIA ALEXANDRA (16.XI.1927) – 90 de ani de la naşterea profesorului 

                                                                                                     universitar român. 

 - HALLGRIMSSON, JONAS (16.XI.1807 – 1845) – 210 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului 

                                                                                                islandez. 

 - MAHALCU, I. MIHAIL (16.XI.1922) – 95 de ani de la naşterea inginerului chimist şi cercetătorului 

                                                                           ştiinţific român. 

 - SCHMIDT, JOSEPH (4.III.1904 – 16.XI.1942) – 75 de ani de la moartea cântăreţului de operă, 

                                                                                         operetă, lied, muzică uşoară şi actorului de film. 

17.XI. - BOURBON, ANTOINE  de (duce de Vendôme) (22.IV.1518 - 17.XI.1562) – 455 de ani de la 

                                                                                                                             moartea regelui Navarrei. 

 - MUNTEAN, GEORGE (17.XI.1932) – 85 de ani de la naşterea folcloristului, criticului şi istoricului 

                                                                          literar. 

 - MURNU,GEORGE(1.I.1868–17.XI.1957)– 60 de ani de la moartea poetului şi traducătorului român. 

 - RODIN, FRANÇOIS-AUGUSTE-RENÉ (12.XI.1840 - 17.XI.1917) – 100 de ani de la moartea  

                                                                                              sculptorului, pictorului şi gravorului francez.  

 - SCORSESE, MARTIN (17.XI.1942) – 75 de ani de la naşterea regizorului american. 

18.XI. - BOHR, NIELS (7.X.1885 – 18.XI.1962) – 55 de ani de la moartea fizicianului danez. 

 - DULAC, GERMAINE (18.XI.1882 – 19.VII.1942) – 135 de ani de la naşterea regizoarei franceze. 

 - HORASANGIAN, BEDROS (18.XI.1947) – 70 de ani de la naşterea prozatorului. 

 - NORDENSKYÖLD, NILS ADOLF ERIK (18.XI.1832 – 1901) – 185 de ani de la naşterea explora- 

                                                                                    torului artic şi geolog suedez de origine finlandeză.  

 - PROUST, MARCEL (10.VII.1871 – 18.XI.1922) – 95 de ani de la moartea scriitorului francez. 

 - RIAZANOV, ELDAR (18.XI.1927) – 90 de ani de la naşterea regizorului sovietic. 

19.XI. - DENSUŞIANU, ARON (19.XI.1837 – 15.IX.1900) – 180 de ani de la naşterea istoricului literar şi 

                                                                                                  poetului român. 

 - FOSTER, JODIE (19.XI.1962) – 55 de ani de la naşterea actriţei americane. 

 - GANDHI, INDIRA (19.XI.1917 – 31.X.1984) – 100 de ani de la naşterea politicianului indian. 

 - MAZILU, DUMITRU (29.XI.1922 – 12.VII.1981) – 95 de ani de la naşterea traducătorului român. 

 - NICULĂIASA,GH. VASILE (19.XI.1937) – 80 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - PALADE, GEORGE – EMIL (19.XI.1912 ) – 105 de ani de la naşterea medicului, biologului şi 

                                                                                        profesorului universitar român. 

 - RACOVIŢĂ, EMIL (15.XI.1868 – 19.XI.1947) – 70 de ani de la moartea biologului, juristului, 

                                                                                          fondatorul biospeologiei pe plan mondial.  

 - TÂRZIU, ALEXANDRA (19.XI.1937) – 80 de ani de la naşterea prozatoarei române. 

 - TUDORAN, RADU (8.III.1910 – 19.XI.1992) – 25 ani de la moartea prozatorului român. 

 - TĂMAŞ, I. VIORICA (19.XI.1932) – 85 de ani de la naşterea chimistului şi cercetătorului român. 

 - ZAORSKI, JANUSZ (19.XI.1947) – 70 de ani de la naşterea regizorului polonez.  

20.XI. - BENIUC, MIHAI (20.XI.1907 – 28.VI.1988)– 110 ani de la naşterea poetului, prozatorului, 

                                                                                       dramaturgului, traducătorului şi eseistului român. 

 - BĂRBATU,I.GHEORGHE(20.XI.1932)-85 de ani de la naşterea conferenţiarului universitar român. 
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 - CLOUZOT, HENRI-GEORGES (20.XI.1907 – 12.I.1977) – 110 ani de la naşterea regizorului şi 

                                                                                                               scenaristului francez. 

 - KELEMAN, ARPAD (20.XI.1932 – 2.II.1997) – 85 de ani de la naşterea profesorului universitar,  

                                                                                         omului de ştiinţă şi inginerului român.  

 - PAPU, LETIŢIA (20.XI.1912 – 2.V.1979) – 105 de ani de la naşterea prozatoarei şi poetei române. 

 - POMPILIU, MIRON (20.VI.1848 – 20.XI.1897) – 120 ani de la moartea poetului, prozatorului şi 

                                                                                              folcloristului român. 

 - POSTOLACHE, TUDOREL (20.XI.1932) – 85 de ani de la naşterea economistului, profesorului  

                                                                                   universitar, academicianului şi diplomatului român. 

 - SÂN-GIORGIU, ION (20.XI.1892 – 30.XI.1950) – 125 ani de la naşterea comparatistului, istoricului 

                                                                                               literar, dramaturgului şi poetului român. 

 - ULIANOV, MIHAIL (20.XI.1927) – 90 de ani de la naşterea actorului sovietic. 

21.XI. - CARAX, LEOS (21.XI.1962) – 55 de ani de la naşterea regizorului francez. 

 - BLOY,LÉON(11.VII.1846–21.XI.1917)– 100 de ani de la moartea romancierului şi eseistului 

francez. 

 - RASMUS,CHRISTIAN RASK(22XI1787–14.XI.1832)–230 de ani de la naşterea lingvistului danez. 

22.XI. - BURERIU, LUCIAN (22.XI.1942) – 75 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului român. 

 - CLARNET, ADOLPHE (1877 – 22.XI.1937) – 80 de ani de la moartea gazetarului român. 

 - GISSING,GEORGE ROBERT (22.XI.1857 – 1903) – 160 de ani de la naşterea prozatorului englez. 

 - HULUBEI, HORIA (1.XI.1896 – 22.XI.1972) – 45 de ani de la moartea profesorului universitar,  

                                                                  fizicianului, cercetătorului ştiinţific şi academicianului român. 

 - MOŞESCU, I. NICOLAE (22.XI.1942) – 75 de ani de la naşterea conferenţiarului universitar şi 

                                                                             cercetătorului ştiinţific român. 

23.XI. - LORRAIN,CLAUDE(1600– 23.XI.1682) – 335 de ani de la moartea pictorului şi gravorului francez. 

 - MOBILLON, JEAN (23.XI.1632 – 1707) – 385 de ani de la naşterea istoricului şi eruditului francez. 

 - KARLOFF, BORIS (23.XI.1887 – 2.II.1969) – 130 de ani de la naşterea actorului american. 

 - RUSNAC, GHEORGHE (23.XI.1942) – 75 de ani de la naşterea istoricului şi profesorului  

                                                                            universitar român. 

 - LUDOVIC DE VALOIS, DUCE DE ORLÉANS (13.III.1372 - 23.XI.1407) – 610 ani de la 

                                                                                                                             moartea prinţului francez. 

 - GAUTIER, THÉOPHILE(30.VIII.1811-23.XI.1872) – 145 de ani de la moartea scriitorului francez. 

24.XI. - CREVEDIA, N. (24.XI.1902 – 5.XI.1978) – 115 ani de la naşterea poetului şi prozatorului român. 

 - GREGORIAN, GEORGE (23.III.1886 – 24.XI.1962) – 55 de ani de la moartea poetului român. 

 - NICOLESCU, GHEORGHE CONSTANTIN (26.V.1911 – 24.XI.1967) – 50 de ani de la moartea  

                                                                                                                               istoricului literar român. 

25.XI. - ATHANASIU, NICHY (19.IV.1905 – 25.XI.1967) – 50 de ani de la moartea actorului român. 

 - BACALOGLU, ELENA (19.XII.1878 – 25.XI.1947) – 70 de ani de la moartea prozatoarei şi 

                                                                                                   publicistei române. 

 - SPINOZA, BARUCH (24.XI.1632 – 1677) – 385 de ani de la naşterea filozofului olandez. 

 - CETEA, DOINA (25.XI.1942) – 75 de ani de la naşterea poetei române. 

 - COANDĂ, HENRI (7.VI.1886 – 25.XI.1972) – 45 de ani de la moartea savantului, constructorului 

                                                                                      de avioane şi inventatorului român. 

 - DRAGOMIRESCU, MIHAIL (22.III.1868 – 25.XI.1942) – 75 de ani de la moartea esteticianului, 

                                                                                      teoretician al literaturii şi criticului literar român. 

 - DEICA, D. DUMITRU (25.XI.1912) – 105 de ani de la naşterea inginerului proiectant. 

 - FILIPESCU, GHEORGHE EMANOIL (28.III.1882 – 25.XI.1937) – 80 de ani de la moartea  

                                                                                                                           inginerului constructor. 

26.XI. - BLANCHE DE CASTILIA (soţia lui Ludovic al VIII-lea) (4.III.1188 - 27.XI.1252) – 765 de ani 

                                                                                                                       de la moartea reginei Franţei. 

 - COMŞA, ION ( 26.XI.1912) – 105 de ani de la naşterea traducătorului şi publicistului român. 

 - de SAUSSURE, FERDINAND (26.XI.1857 – 1913) – 160 de ani de la naşterea lingvistului elveţian. 

 - von EICHENDORFF, JOSEPH (1788 – 26.XI.1867) – 150 de ani de la moartea scriitorului german. 

 - LULLY, JEAN-BAPTISTE (26/29.XI.1632 – 1687) – 385 de ani de la naşterea compozitorului şi 

                                                                                                    violonistului francez. 

27.XI. - BATOVA, DIMITRIE (8.VI.1909 – 27.XI.1942) – 75 de ani de la moartea poetului şi prozatorului  
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                                                                                             român. (Călăraşi). 

 - BOGDAN – DASCĂLU, DOINA (27.XI.1942 - ) – 75 de ani de la naşterea stilisticienei  şi editoarei  

                                                                                             române. 

 - CIOBANU,NICOLAE(4VIII1931–27XI1987)–30 de ani de la moartea criticului şi istoricului literar. 

 -CORNEANU,LEONID(1I1909–27XI1957)–60 de ani de la moartea poetului şi dramaturgului român. 

 - EFTIMIU, VICTOR (24.I.1889 – 27.XI.1972) – 45 de ani de la moartea dramaturgului, poetului, 

                                                                                         prozatorului şi memorialistului român. 

 - ISPIRESCU, PETRE (I.1830 – 27.XI.1887) – 130 de ani de la moartea folcloristului şi 

                                                                                       povestitorului român. 

 - MARCU, GH. NICOLAE (27.XI.1922) – 90 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - NIŢESCU, VASILE (27.XI.1942) – 70 de ani de la naşterea medicului, anatomistului şi profesorului  

                                                                    universitar român. 

 - PETRAŞ, IRINA (27.XI.1947) – 70 de ani de la naşterea criticului literar şi eseistei române. 

 - SHERRINGTON,CHARLES(27.XI.1857 – 4.III.1952) - 160 de ani de la naşterea savantului englez. 

28.XI. - MORAVIA, ALBERTO (28.XI.1907 – 1990) – 110 de ani de la naşterea scriitorului italian 

 -CĂZĂCEANU,A.ECATERINA(28XI1927)– 90 de ani de la naşterea cercetătoarei ştiinţifice 

române. 

 - MUREŞIANU,IACOB(28 I 1812–29IX1887)–205 de ani de la naşterea ziaristului şi poetului român. 

  

 - PĂCĂŢIAN,TEODOR(28XI1852–11II1941)–165 de ani de la naşterea ziaristului şi poetului român. 

 - WYSPIANSKI, STANISLAW (1869 – 28.XI.1907) – 110 ani de la moartea scriitorului, 

                                                                                                    pictorului şi graficianului polonez. 

 - WILLIAM BLAKE (28.XI.1757 – 1827) – 260 de ani de la naşterea poetului, graficianului şi 

                                                                                 pictorului englez. 

 - ELENA, REGINA MAMĂ (3.V.1896 – 28.XI.1982) – 35 de ani de la moartea Reginei Mamă a  

                                                                                                   României. 

29.XI. - BĂLCESCU, NICOLAE (29.VI.1819 – 29.XI.1852) – 165 de ani de la moartea istoricului şi 

                                                                                                     prozatorului român. 

 - CANCEL, PETRE (7.III.1890 – 29.XI.1947) – 70 de ani de la moartea istoricului literar român. 

 - CONSTANTINESCU, LIVIU (26.XI.1914 – 29.XI.1997) – 20 de  ani de la moartea fizicianului,  

                                                                                     profesorului universitar şi academicianului român. 

 - LUBITSCH, ERNST (28.I.1892 – 29.XI.1947) – 70 ani de la moartea regizorului american. 

 - ALCOTT, LUISA MAY (29.XI.1932 – 1888) – 185 de ani de la naşterea prozatoarei americane. 

30.XI. - BITAY, ÁRPÁD (20.VII.1896 – 30.XI.1937) – 80 de ani de la moartea istoricului literar şi 

                                                                                      traducătorului român. 

 - COSTIN, SEBASTIAN (11.IX.1939 – 30.XI.1997) – 20 de ani de la moartea poetului, prozatorului 

şi 

                                                                                                traducătorului român. 

 - COSMOVICI, ANDREI ALEXANDRU (30.XI.1927) – 90 de ani de la naşterea psihologului şi 

                                                                                                      profesorului universitar român.   

 - DAMIAN,G.RADU-MIRCEA(30.XI.1942)– 75 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - STEUERMAN, RODION AVRAM (30.XI.1872 – 19/20.IX.1918) – 145 de ani de la naşterea  

                                                                                            poetului, prozatorului şi traducătorului român. 

 - TUTOVEANU, GEORGE (30.XI.1872 – 18.VIII.1957) – 145 de ani de la naşterea poetului român. 

 - BALDWIN, JAMES (2.VIII.1924 – 30.XI.1987) – 30 de ani de la moartea scriitorului american.  

 

 
 

    DECEMBRIE 
EVENIMENTE 

1.XII. - Ziua Naţională a României 

2.XII. - Ziua Mondială Anti Sida 

8.XII. - Ziua Constituţiei (România) 

10.XII. - Ziua Internaţională a Drepturilor Omului 
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13.XII. - Ziua Tipografilor 

18.XII. - Ziua Minorităţilor Naţionale din România 

22.XII. - Victoria Revoluţiei Române 

* 

*   * 

  ANIVERSĂRI - COMEMORĂRI 

1.XII. - DUŢU, MIRCEA (1.XII.1957) – 60 de ani de la naşterea juristului, ecologistului şi profesorului 

                                                               universitar român. 

 - PASCU, GIORGE (1.XII.1882 – 16.IV.1951) – 135 de ani de la naşterea lingvistului şi istoricului 

                                                                                         literar român.  

 - PETRESCU, CEZAR (1.XII.1892 – 9.III.1961) – 125 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - PITIŞ, ECATERINA (1.XII.1882 – 14.I.1963) – 135 de ani de la naşterea poetei române. 

2.XII. - CHIVU, GHEORGHE (2.XII.1912 -  2.X.1986) – 105 ani de la naşterea poetului român. 

3.XII. - CONRAD, JOSEPH (3.XII.1857 – 3.VIII.1924) – 160 de ani de la naşterea scriitorului englez de 

                                                                                            origine poloneză. 

 - RAUCH,CHRISTIAN DANIEL(1777– 3.XII.1857) – 160 de ani de la moartea sculptorului german. 

 - LOZOVAN, EUGEN (2.V.1929 – 3.XII.1997) – 20 de  ani de la moartea lingvistului, filologului,  

                                                                                        istoricului literar. Danemarca. 

4.XII. - FRANCO BONAMONDE, FRANCISCO (4.XII.1892 – 20.XI.1975) – 125 ani de la naşterea  

                                                                                    ultimului dictator (spaniol) al Europei Occidentale. 

 - GAY, JOHN (1685 – 4.XII.1732) – 285 de ani de la moartea poetului şi dramaturgului englez. 

 -  MAMOULIAN, ROUBEN (8.X.1898 – 4.XII.1987) – 30 de ani de la moartea regizorului american. 

 - NOICA, CONSTANTIN (12/25.VII.1909 – 4.XII.1987) – 30 de ani de la moartea filosofului şi 

                                                                                                       eseistului român. 

 -  de RICHELIEU, ARMAND-JEAN I. du PLESSIS (9.IX.1585 - 4.XII.1642) – 375 de ani de la 

                                                                                            moartea cardinalului şi omului de stat francez. 

 - SFINŢEANU, V. DRAGOŞ (4.XII.1937)  80 de ani de la naşterea inginerului mecanic român. 

  

5.XII. - BERG, LOTTE (5.XII.1907 – 12.IX.1981) – 110 de ani de la naşterea traducătoarei române. 

 - DIMOV, LEONID(11.I.1926–5.XII.1987)– 30 de ani de la moartea poetului şi traducătorului român. 

 - FILIPESCU, NICOLAE (5.XII.1862 – 30.IX.1916) – 155 de ani de la naşterea publicistului român. 

 - GLASHOW, SHELDON (5.XII.1932) – 85 de ani de la naşterea savantului american. 

 - NEGRU,NATALIA(5.XII.1882–2.IX.1962) – 135 de ani de la naşterea poetei şi prozatoarei române. 

 -PILSUDSKI,JOSEF KLEMENS(5XII1867–12V1935)–150 de ani de la naşterea dictatorului 

polonez 

 - STANCIU, N. NICOLAE (5.XII.1932) – 85 de ani de la naşterea inginerului electronist. 

6.XII. - TROLLOPE, ANTHONY (1815 – 6.XII.1882) – 135 de ani de la moartea prozatorului englez. 

 - CISEK, OSCAR WALTER (6.XII.1897 – 30.V.1966) – 120 ani de la naşterea traducătorului român. 

 - DRĂGAN, MIHAI (6.XII.1937 – 1.XI.1993) – 80 de ani de la naşterea istoricului literar. 

 - BLANC, LOUIS (1811 – 6.XII.1882) – 135 de ani de la moartea istoricului şi omului politic francez. 

 - MINCU, IOAN (1852 – 6.XII.1912) – 105 de ani  de la moartea autorului de versuri, arhitectului, 

                                                      inginerului şi profesorului universitar român; 160 de ani de la naştere. 

 - MĂRĂŞANU, NICOLAE GRIGORE (6.XII.1937 )– 80 de ani de la naşterea poetului,prozatorului, 

                                                                                                eseistului, gazetarului şi avocatului român. 

 - POPOVICI, DUMITRU (25.X.1902 – 6.XII.1952) – 65 ani de la moartea istoricului literar.  

 - POSTEUCĂ,VASILE(10.IX.1912–6.XII.1972)– 45 de ani de la moartea poetului şi eseistului 

român. 

7.XII. - BERNARD, PAUL (1855 - 7.XII.1947) – 70 de ani de la moartea romancierului satiric şi autorului 

                                                                             dramatic francez. 

 - CICERO, MARCUS TULLIUS (3.I.106 – 7.XII.43 î.Chr.)–2060 de ani de la moartea scriitorului, 

                                                                                                               oratorului şi omului politic roman. 

 - POSTOLACHE, ION LARIAN (18.XI.1916 – 7.XII.1997) – 20 de  ani de la moartea poetului şi 

                                                                                                             traducătorului român. 

8.XII. - BJÖRNSTJERNE, BJÖRNSON (8.XII.1832 – 1910) – 185 de ani de la moartea scriitorului şi 

                                                                                                      publicistului norvegian. 
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 - COHN, M. ELLI (8.XII.1927) – 90 de ani de la naşterea cercetătorului ştiinţific român. 

 - DIETERLE, WILLIAM (15.VII.1893 – 8.XII.1972) – 45 de ani de la moartea regizorului şi 

                                                                                                  actorului italian. 

 - POPESCU, M. CHIRIL (8.XII.1922) – 95 de ani de la naşterea profesorului  universitar român. 

 - ŞERBAN, IERONIM (2.XII.1911 – 8.XII.1972) – 45 de ani de la moartea prozatorului român. 

 - BANTAŞ, IOANA (10.XI.1937 – 7.XII.1987) – 30 de ani de la moartea poetei române. 

10.XII. - ANTIPA, GRIGORE (10.XII.1867 – 9.III.1944) – 150 de ani de la naşterea zoologului, ihtiologului, 

                                                       hidrobiologului, ecologului, muzeologului şi academicianului român. 

 - CORDUN, MIRON (16.XI.1935 – 10.XII.1997) – 20 de  ani de la moartea poetului român. 

 -DEMETRESCU,ROMULUS(10XII1892–24XII1972)–125 ani de la naşterea criticului literar român. 

 - NAZZARI, AMEDEO (10.XII.1907 – 5.XI.1979) – 110 de ani de la naşterea actorului italian. 

 - POGOR, VASILE COMISUL (1792 – 10.XII.1857) – 160 de ani de la moartea literatului român;  

                                                                                             225 de ani de la naştere. 

11.XII. - BORN, MAX (11.XII.1882 – 5.I.1970) – 135 de ani de la naşterea fizicianului german. 

 - DIMITRIU, NICOLAE (11.XII.1902 – 20.V.1980) – 115 ani de la naşterea prozatorului român. 

 - FOTI, N.ION (11.XII.1887 – 1946) – 130 de ani de la naşterea poetului, prozatorului, publicistului şi  

                                                                        traducătorului român. 

 - SIMONESCU, DAN (11.XII.1902 – 10.III.1993) – 115 ani de la naşterea bibliografului şi istoricului 

                                                                                             literar român.  

12.XII. - ADERCA, FELIX (13.III.1891 – 12.XII.1962) – 55 de ani de la moartea prozatorului, dramaturgului,  

                                                                            poetului, eseistului, esteticianului şi publicistului român. 

 - von HALLER, ALBRECH (16.X.1708 – 12.XII.1777) – 240 de ani de la moartea medicului şi 

                                                                                                       filosofului elveţian. 

13.XII. - ACSINTEANU,GEORGE(13.VII.1905– 13.XII.1987) – 30 de ani de la moartea prozatorului român. 

 - BILLY, ANDRÉ (13.XII.1882 – 1971) – 135 de ani de la naşterea prozatorului, criticului şi 

                                                                              istoricului literar român. 

 - BUIUCLIU, GRIGORE MITHRIADATE (15.XII.1840 – 13.XII.1912)–105 de ani de la moartea  

                                                                                                                                   traducătorului român.  

 - CRUCEANU, MIHAIL (13.XII.1887 – 7.VII.1988) – 130 de ani de la naşterea poetului român. 

 - CONDREA, PETRE (7.I.1888 – 13.XII.1967) – 50 de ani de la moartea medicului şi 

                                                                                        microbiologului român. 

 -CONSTANTINESCU,MIRON(13XII1917–18VII1974)– 100 de ani de la naşterea sociologului 

român. 

 - JÜRGENS, CURD (13.XII.1912 – 18.VI.1982) – 105 de ani de la naşterea actorului german. 

 - MIHALAŞ, MARCEL (15.VIII.1937 – 13.XII.1987) – 30 de ani de la moartea poetului român. 

  - NAKADAI, TATSUYA (13.XII.1932) – 85 de ani de la naşterea actorului japonez. 

 - PLUMMER, CHRISTOPHER (13.XII.1927) – 90 de ani de la naşterea actorului canadian. 

 - SORA, NOAC MOISE (1806 – 13.XII.1862) – 155 de ani de la moartea cărturarului şi 

                                                                                        traducătorului român. 

 - STAMATI, TEODOR (1812 – 13.XII.1852) – 165 de ani de la moartea publicistului şi 

traducătorului 

                                                                                      român şi 205 de ani de la naştere. 

14.XII. - DRĂGUŞ, C. CONSTANTIN (14.XII.1937) – 80 de ani de la naşterea cercetătorului ştiinţific. 

 - MEHEDINŢI, SIMION (16.X.1868 – 14.XII.1962) – 55 de ani de la moartea prozatorului român. 

 - SOLOMON, MARCUS (14.XII.1932) – 85 de ani de la naşterea dramaturgului, prozatorului şi 

                                                                                        eseistului român. 

15.XII. - BOLYAI, IÁNOSI (15.XII.1802 – 27.I.1860) – 215 ani de la naşterea matematicianului român. 

 - DELAVRANCEA,CELLA(15.XII.1887–9.VIII.1991)– 130 de ani de la naşterea prozatoarei 

române. 

 - EIFFEL,GUSTAVE(15XII1832–27XII 1923)– 185 de ani de la naşterea inginerului de geniu 

francez. 

 - HERZ, A.(DOLF) de (15.XII.1887 – 10.III.1936) – 130 de ani de la naşterea dramaturgului. 

 - LĂZĂRESCU, GH. DUMITRU (15.XII.1927 – 29.VIII.1999) – 90 de ani de la naşterea inginerului 

                                                                                                                  hidrolog român. 

 - LAUGHTON, CHARLES (1.VIII.1899 – 15.XII.1962) – 55 de ani de la moartea actorului britanic. 
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16.XII. - KODÁLY, ZOLTÁN (16.XII.1882 – 1967)– 135 de ani de la naşterea compozitorului, 

                                                                                    folcloristului, muzicologului şi dirijorului maghiar. 

 - LUNGU, EMILIA (1853 – 16.XII.1992) – 25 de ani de la moartea scriitoarei române. 

17.XII. - ANDREWS, DANA (1.I.1909 – 17.XII.1992) – 25 de ani de la moartea actorului american. 

 - HARET, SPIRU (15.II.1851 – 17.XII.1912) – 105 ani de la moartea matematicianului, 

                                                                                      astronomului şi omului politic român. 

 - GREENLEAF WITTIER, JOHN (17.XII.1807 – 1892) – 210 de ani de la naşterea poetului şi 

                                                                                                          publicistului american. 

 - LORD KELVIN (16.II.1824 – 17.XII.1907) – 110 ani de la moartea fizicianului irlandez. 

 - MAGHERU, GEORGE (17/30.XII.1892 – 17.VIII.1952) – 125 ani de la naşterea poetului şi 

                                                                                                           dramaturgului român. 

 - MARCU, M. VASILE (17.XII.1942) – 75 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - PĂUN, EMIL (17.XII.1937) – 80 de ani de la naşterea pedagogului şi profesorului universitar român. 

18.XII. - ANTONESCU, GEORGETA (18.XII.1937) – 80 de ani de la naşterea istoricului literar român. 

 - BROTE, EUGEN (11.XII.1850 – 18.XII.1912) – 105 de ani de la moartea publicistului român. 

 - GAVRA, ALEXANDRU (18.XII.1797 – 23.X.1884) – 220 ani de la naşterea editorului şi autorului 

                                                                                                   dramatic român. 

 - JANDA, KRYSTYNA (18.XII.1952 ) – 65 de ani de la naşterea actriţei poloneze. 

 - FRENEAU, PHILIP (MORIN)(1752–18/19.XII.1832)– 185 de ani de la moartea poetului american. 

 - SCARLAT, MIRCEA (10.IV.1952 – 18.XII.1987) – 30 de ani de la moartea criticului literar român. 

 - SCARLAT, TEODOR (6.X.1907 – 18.XII.1977) – 40 de ani de la moartea poetului şi prozatorului  

                                                                                             român. 

 - SPIELBERG,STEVEN(18.XII.1947)–70 de ani de la naşterea regizorului şi producătorului 

american. 

 - XENOPOL, NICOLAE D.(IMITRIE) (11.IX.1858 – 18.XII.1917) – 100 de ani de la moartea 

                                                                                                                          prozatorului român. 

19.XII. - BANEA, GHEORGHE (14.II.1891 – 19.XII.1967) – 50 de ani de la moartea prozatorului român. 

 - BĂDĂRĂU, EUGEN (19.XII.1887 – 11.III.1975) – 130 de ani de la naşterea fizicianului român. 

20.XII. - BĂRBULESCU, CONSTANTIN (20.XII.1927 - ) – 90 de ani de la naşterea economistului, 

                                                                                              inginerului şi profesorului universitar român. 

 - BOLUNDUŢ, A. IOAN-LUCIAN (20.XII.1947) – 70 de ani de la naşterea conferenţiarului  

                                                                                            universitar român. 

 - DASCĂLU, BOGDAN MIHAI (20.XII.1977) – 40 de ani de la naşterea prozatorului şi 

                                                                                       dramaturgului român. 

 - HILL, GEORGE ROY (20.XII.1922) – 95 de ani de la naşterea regizorului american. 

 - NEWTON, ISAAC (20.XII.1642 – 20.III.1727) – 375 de ani de la naşterea fizicianului şi omului de 

                                                                                            ştiinţă polonez. 

 - KANG – HSI (4.V.1654 – 20.XII.1722) – 295 de ani de la moartea împăratului Chinei. 

21.XII. - BÖLL, HEINRICH (21.XII.1917 – 16.VII.1985) – 100 de ani de la naşterea scriitorului german. 

 - BOAS, FRANZ (9.VII.1858 – 21.XII.1942) – 75 de ani de la moartea savantului german. 

 - COSNEANU, CONSTANTIN (21.XII.1932) – 85 de ani de la naşterea inginerului metalurg şi  

                                                                                      cercetătorului ştiinţific român. 

 - FONDA, JANE (21.XII.1937) – 80 de ani de la naşterea actriţei americane. 

 - GAFTON, MARCEL (27.VII.1925 – 21.XII.1987) – 30 de ani de la moartea poetului şi 

                                                                                               traducătorului român. 

 -MOVILĂ,PETRU(21XII 1597–31XII 1647)– 420 ani de la naşterea teologului şi cărturarului 

umanist. 

 - MIRON, GH. COSTIN (21.XII.1932) – 85 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - TELIMAH,MIHAI(20.XI.1863–21.XII.1902)–115 ani de la moartea ziaristului şi scriitorului român. 

22.XII. - DIACONESCU, N. DORIN-VALENTIN (22.XII.1947) 70 de ani de la naşterea profesorulu 

                                                                                                     universitar român. 

 - PIRU, ALEXANDRU (22.VIII.1917 – 6.XI.1993) – 100 de ani de la naşterea criticului şi istoricului  

                                                                                             literar român. 

23.XII. - BURGHELEA,I.VIRGINIA (23.XII.1942) – 75 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

 - KOMOROWSKA, MAJA (23.XII.1937 - ) – 80 de ani de la naşterea actriţei poloneze. 
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 - PÂRVU, I. CONSTANTIN (23.XII.1932) – 85 de ani de la naşterea ecologului şi biologului român. 

 - RISI, DINO (23.XII.1017) – 100 de ani de la naşterea regizorului italian. 

24.XII. - ARAGON, LOUIS (1897 – 24.XII.1982) – 35 de ani de la moartea scriitorului francez. 

 - BLARAMBERG, NICOLAE (24.XII.1837 – 25.I.1896) – 180 de ani de la naşterea ziaristului şi  

                                                                                                          prozatorului român. 

 -DEMETRESCU, ROMULUS(10XII1892–24XII1972)–45 de ani de la moartea criticului literar 

român. 

 - GARDNER, AVA (24.XII.1922 – 26.I.1990) – 95 de ani de la naşterea actriţei americane. 

 - IONESCU, RADU (1834–24 XII 1872)– 145 de ani de la moartea poetului şi criticului literar român. 

 - JOUVET, LOUIS (24.XII.1887 – 16.VIII.1951) – 130 de ani de la naşterea actorului francez. 

 - TORYNOPOL, VICTOR (24.XII.1922 – 16.II.1985) – 95 de ani de la naşterea poetului român. 

25.XII. - CHAPLIN, CHARLES (15.IV.1889 – 25.XII.1977)– 40 de ani de la moartea regizorului, scenaristu- 

                                                                          lui, actorului, compozitorului şi producătorului american. 

 - FRÖBE, GERT (25.XII.1912 – 5.IX.1988) – 105 de ani de la naşterea actorului german. 

 - STOIAN, MIHAI (25.XII.1927) – 90 de ani de la naşterea prozatorului român. 

26.XII. - DONEAUD, ANDRÉI ALEXANDRU (3.VI.1929 – 26.XII.1987) – 30 de ani de la moartea  

                                                                   fizicianului, meteorologului şi profesorului universitar român. 

 - GAD, URBAN (12.II.1879 – 26.XII.1947) – 70 de ani de la moartea regizorului danez. 

 - HAWKS, HOWARD (30.V.1896 – 26.XII.1977) – 40 de ani de la moartea regizorului, scenaristului  

                                                                                            şi producătorului american. 

 - POPESCU-BĂJENARU, GRIGORE I. (26.XII.1907) – 110 de ani de la naşterea prozatorului şi  

                                                                                                        istoricului literar. 

 - RĂDULESCU, NEAGU (26.XII.1912 – 3.II.1972) – 105 de ani de la naşterea prozatorului şi 

                                                                                                 caricaturistului român. 

 - STANCA, RADU (5.III.1920 – 26.XII.1962) – 55 de ani de la moartea poetului, dramaturgului şi  

                                                                                     regizorului român. 

 - SIMA AL LUI ION GRIGORE (21.IX.1856 – 26.XII.1907) – 110 de ani de la moartea 

                                                                                                                 folcloristului român 

 - TRUMAN,HARRY SPENCER(8.V.1884–26.XII.1972)– 45 de ani de la moartea preşedintelui 

SUA. 

27.XII. - DRĂGĂNESCU, GH. OVIDIU-ŞTEFAN (27.XII.1932) – 85 de ani de la naşterea profesorului 

                                                                                                         universitar român. 

 - ILIESCU, LAZĂR (27.XII.1887 – 13.VI.1977) – 130 de ani de la naşterea traducătorului român. 

 - PASTEUR, LOUIS (27.XII.1822 – 28.IX.1895) – 195 de ani de la naşterea savantului francez,  

                                                                                            descoperitorul vaccinului împotriva turbării. 

 - MANEA, GH.CONSTANTIN(27.XII.1942)– 75 de ani de la naşterea profesorului universitar 

român. 

 -CIUCURENCU, ALEXANDRU(27.IX.1903–27.XII.1977)– 40 de ani de la moartea pictorului 

român. 

28.XII. - BRAGHIŞ,DUMITRU(28.XII.1957)– 60 de ani de la naşterea economistului şi omului politic 

român. 

 - CIUBOTARU, SILVIA (28.XII.1947) – 70 de ani de la naşterea etnologului român. 

 - DUMITRESCU – MOVILEANU, ION (1830 – 28.XII.1912) – 105 de ani de la moartea autorului  

                                                                                                                   dramatic şi prozatorului român. 

 - EDDINGTON, ARTHUR (28.XII.1882 – 22.XI.1944) – 135 de ani dela naşterea fizicianului englez. 

 - RAVEL, MAURICE (7.III.1875 - 28.XII.1937) – 80 de ani de la moartea compozitorului francez. 

29.XII. - BRĂDIŞTEANU, B. (17.IV.1874 – 29.XII.1947) – 70 de ani de la moartea gazetarului român. 

 - MICULESCU,CONSTANTIN(6.IX.1863–29.XII.1937)– 80 de ani de la moartea fizicianului 

român. 

30.XII. - ABĂITĂNCEI, I. DAN (30.XII.1932 - ) – 85 de ani de la naşterea profesorului universitar român. 

31.XII. - COUBERT, JEAN DÉSIRÉ GUSTAVE (10.VI.1819 - 31.XII.1877) – 140 de ani de la moartea  

                                                                                                                               pictorului francez. 

 - GAMBETTA, LEON ( 2.IV.1838 - 31.XII.1882) – 135 de ani de la moartea omului politic francez,  

                                                                                              figură emblematică a republicii. 

 - NEGRUZZI,IACOB(31XII.1842–6.I.1932)– 175 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului 



 61 

român. 

 - RUTTKAI, ÊVA (31.XII.1927 – 27.IX.1986) – 90 de ani de la naşterea actriţei maghiare. 

 -MOVILĂ,PETRU(21XII1597–31XII1647) – 370 ani de la moartea teologului şi cărturarului umanist. 

 

 

* 

 *      * 

 
87 - DECEBAL (87 – 106 d.Hr.) – 1930 de ani de la urcarea pe tron a regelui Decebal. 

287 î.Hr. - ARHIMEDE (287 î.Hr. – 212 î Hr.) – 1730 de ani de la naştere şi 1805 de ani de la moarte. 

322 î.Hr. - DEMONSTENE ( - 322 î. Hr.) – 1695 de ani de la moartea oratorului şi omului politic atenian. 

362 î.Hr. - EPAMINONDA (418 - 362 î.Hr.) – 1655 de ani de la moartea generalului teban.  

632 - MAHOMED (570 – 632) – 1385  de ani de la moartea profetului arab. 

857 - IOAN  al VIII-lea (857) – 1160 de ani de la moartea papei. (Papesa Ioana) 

1037 - AVICENNA (980 – 1037) – 780 de ani de la moartea medicului şi filosofului arab. 

 1352 - BASARAB I CEL MARE (1310- 1352) – 665 de ani de la moartea întemeietorului statului românesc  

                                                                              independent Ţara Românească. 

1367 - BOGDAN I  (1359 – 1365) – (1363 – 1367) – 650 de ani de la moartea domnitorului Moldovei. 

IV.1407 - PEDRO LOPEZ de AYALA (1332 – IV.1407) – 610 ani de la moartea cronicarului şi poetului  

                                                                                         spaniol. 

1482 - BASARAB, NEAGOE (1482 – 1521) – 535 de ani de la naşterea marelui postelnic, mare comis şi 

                                                                          domn al Ţării Româneşti (1512-1521). 

1482 - NEAGOE BASARAB (1482 – 15.XI.1521) – 535 de la naşterea filosofului, poetului şi omului de stat 

                                                                         român;   (1512 – 1521) – 505 de ani de la urcarea pe tron. 

1547 - HERNANDO. CORTÉS (1485 – 1547) – 470 de ani de la moartea cuceritorului spaniol. 

1612 - LUDESCU, STOICA (1612 – 1695) – 405 de ani de la naşterea cărturarului  şi cronicarului român. 

1627 - BOYLE, ROBERT (1627 – 1691) – 390 de ani de la naşterea chimistului şi fizicianului islandez. 

1632 - von LEEUWENHOEK, ANTONY (1632 – 1723) – 385 de ani de la naşterea savantului olandez. 

1632 - BASARAB, MATEI (1588 – 9.IV.1654) – 385 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti  

                                                                               (1632 - 1654) 

1657 - HARWEY, WILLIAM (1578 – 1657) – 360 de ani de la moartea medicului englez. 

1672 - NECULCE, ION (cca 1672 – 1745) – 345 de ani de la naşterea prozatorului, istoricului şi  

                                                                       cronicarului român.  

1672 - NECULCE, ION (1672 – 1745) – 355 de ani de la naşterea cronicarului român. 

1692 - MICU-KLEIN, IOAN INOCENŢIU (1692 – 23.IX.1768) – 325 ani de la naşterea cărturarului român. 

1707 - EULER,LEONNARD(1707–1783)– 310 ani de la naşterea matematicianului şi fizicianului suedez. 

1712 - COSTIN, NICOLAE (1660-1712) – 305 ani de la moartea cronicarului român. 

 - HALICI, MIHAIL (19.X.1643 – 1712) – 245 de ani de la moartea autorului de versuri şi 

                                                                            lexicografului român. 

1727 - DEL CHIARO,ANTONIO MARIA (1669 – 1727) – 300 de ani de la moartea memorialistului italian. 

1777 - BARAC, ION (1776/1777 – 12.VIII.1848) – 240 de ani de la naşterea traducătorului şi  

                                                                                  versificatorului român 

1777 - DIMACHI, NECULAI (1777 – 16.X.1836) – 240 de ani de la nașterea autorului de versuri şi 

                                                                                   autorului dramatic român. 

1777 

 

- DINICU GOLESCU, CONSTANTIN (1777 – 1830) – 240 de ani de la naşterea prozatorului şi 

                                                                                                  memorialistului român. 

1787 - DAGUERRE, LOUIS (1787 – 1851) – 230 de ani de la naşterea inventatorului francez. 

1787 - OHM, GEORG (1787 – 1854) – 230 de ani de la naşterea fizicianului german. 

1792 - BABBAGE, CHARLES (1792 – 1871) – 225 ani de la naşterea inventatorului englez. 

1812 - MOISE, CILIBI (1812 – 31.I.1870) – 205 de ani de la naşterea autorului de maxime român. 

1812 - MUNTEANU, GAVRIIL (1812 – 28.XII.1869) – 205 de ani de la naşterea cărturarului şi 

                                                                                          traducătorului român. 

1812 - NEGULICI,IOAN D.(1812–5IV1851)–  205 de ani de la naşterea traducătorului şi publicistului 
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român. 

1817 - BREZOIANU, IOAN (1817 – 10.VIII.1883) – 200 de ani de la naşterea publicistului şi traducătorului 

                                                                         român. 

1817 - IARCU,DIMITRIE(1817–13.I.1879) – 200 de ani de la naşterea publicistului şi bibliografului român. 

1817 - MICULESCU, GRIGORE (1817-1885) – 200 de ani de la naşterea autorului de versuri. 

1822 - AARON, VASILE (1770 – 1822) – 195 de la naşterea poetului român. 

1822 - DRĂGHICI, ELENA (1822 – 28.VI.1860) – 195 de ani de la naşterea traducătoarei române. 

1822 - FOTINO, ALEXANDRU(1822–3.III.1864)–195 ani de la naşterea ziaristului şi traducătorului român. 

1827 - DĂSCĂLESCU, DIMITRIE (1827 – 28.IX.1863) – 190 de de ani de la naşterea poetului român. 

1827 - LISTER, JOSEPH (1827 – 1912) – 290 de ani de la naşterea chirurgului britanic;  

                                                              105 de ani de la moarte. 

1832 - ARICESCU, IULIA (1832 – 28.IX.1910) – 185 de ani de la naşterea publicistei române. 

1832 - BOSSUECEANU, GRIGORE R. (1832 -   ) – 185 de ani de la naşterea gazetarului şi poetului român. 

1832 - NIKOLAUS, AUGUST OTTO (1832 – 1891) – 185 de ani de la naşterea inventatorului german. 

1837 - VENIAMIN, ADRIAN ION (1837 – 14.VIII.1875) – 180 de ani de la naşterea poetului şi 

                                                                                                prozatorului român. 

1837 - LUPESCU, IOAN (1837 – 21.VI.1893) – 180 de ani de la naşterea autorului dramatic român. 

1842 - GREGORIADY DE BONACCHI, MIHAI (1842 – 2.I.1898) – 175 de ani de la naşterea poetului şi  

                                                                                                               traducătorului român.  

1842 - IORGA, ZULNIA (1842 – 6.IV.1934) – 175 de ani de la naşterea traducătoarei române. 

1847 - BĂLTEANU, ENIU D. (1847 -      ) – 170 de ani de la naşterea publicistului român. 

1847 - BUDESCU, VASILE (1847 – 2.V.1900) – 170 de ani de la naşterea poetului român. 

1847 - CERCHEZ, I.P. (1847 – 5.XI.1921) – 170 de ani de la naşterea dramaturgului. 

IX.1847 - PRALE, IOAN (1769 – IX.1847) – 270 de ani de la moartea poetului şi profesorului de muzică la 

                                                                   Seminarul de la Socola. 

1852 - MICHELSON, ALBERT (1852 – 1935) – 165 de ani de la naşterea fizicianului. 

1857 - POPPER, IULIUS (1857 – 5.VI.1893) – 160 de ani de la naşterea inginerului inventator, omului de  

                                                                           ştiinţă şi exploratorului român. 

1862 - DAVILA, ALEXANDRU (1862 – 1929) – 155 de ani de la naşterea dramaturgului, memorialistului, 

                                                                               actorului şi regizorului artistic român. 

1862 - MAX, EDUCARD de (1862 – 1924) – 155 de ani de la naşterea actorului de teatru. 

1867 - CANIANU, MIHAIL (1867 – 28.IX.1933) – 150 de ani de la naşterea folcloristului, traducătorului şi 

                                                                                   publicistului român. 

1867 - FÎLCOIANU, GEORGE (1794 – 1867) – 150 de ani de la moartea traducătorului român. 

1867 - HUSSAR, IONIS (1867 – 16.IV.1933) – 150 de ani de la naşterea ziaristului şi traducătorului român. 

1867 - FĂLCOIANU, GEORGE (1794 – 1867) – 150 de ani de la moartea traducătorului român. 

1872 - BRUMĂRESCU, DUMITRU (1872 – 1937) – 145 de ani de la naşterea inventatorului  român,  

                                                                                     constructor de avioare şi 75 de ani de la moarte. 

1872 - CIŞMAN, VIRGILIU N. (1872 - ) – 145 de ani de la naşterea poetului român. 

1872 - DEMETRIADE, ARISTIDE (1872 – 1930) – 145 de ani de la naşterea actorului român de teatru. 

1872 - NEGULESCU,P.P.(1872–1951)–145 ani de la naşterea filosofului şi profesorului universitar român. 

1872 - PAPAHAGI, PERICLE (1872 – 20.I.1943) – 145 de ani de la naşterea istoricului literar şi 

                                                                                   folcloristului român. 

1872 - PĂTRUŢ, PICU (PROCOPIE) (1818 – 1872) – 145 de ani de la moartea versificatorului în stil 

                                                                                       popular, miniaturist şi copist român. 

1877 - ANDERCO,IOAN ARTEMIE (16.II.1853 – 1877) – 140 de ani de la moartea memorialistului român. 

VIII.1877 - ANDERCO HONORODEANU, IOAN ARTEMIE (16.II.1853 – VIII.1877) – 140 de ani de la 

                                                                                                moartea poetului şi memorialistului român. 

1877 - MIHALOVICI, ARISTIDE (1877 – 1953) – 140 de ani de la naşterea farmacistului, specialist în  

                                                                                 galenică şi conferenţiarului universitar român. 

1882 - CEHAN-RACOVIŢĂ, CONSTANTIN (1882 - ) – 135 de ani de la naşterea publicistului şi  

                                                                                            prozatorului român. 

1882 - CARANFIL N.A. (      - 1882) – 135 de ani de la moartea culegătorului de folclor. 

1882 - FLORIAN, MIRCEA (1882 – 1960) – 135 de ani de la naşterea filosofului român.   

1882 - GOLIESCU, RODRIG (1882 – 1942) – 135 de ani de la naşterea inventatorului român şi 75 de ani de 
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                                                                           la moarte. 

1887  - DRĂGHICI, MANOLACHI (1801 – 1887) – 130 de ani de la moartea memorialistului român. 

1887 - DROTLEFF, JOSEF (senior) (1804 – 1887) – 130 de ani de la moartea editorului român. 

1887 - FERARU, LEON (1887 – 1961) – 130 de ani de la naşterea poetului, istoricului literar şi 

                                                                 traducătorului român. 

X.1887 - NEMŢEANU, BARBU (X.1887 – 30.V.1919) – 130 de ani de la naşterea poetului român.  

1892 - CORNEA, GEORGE (1892 – 1925) – 125 de ani de la naşterea prozatorului român. 

1892 - CREANGĂ, HORIA (1892 – 1.VIII.1943) – 125 de ani de la naşterea arhitectului român. 

1892 - PETRESCU, CEZAR (1892 – 1961) – 125 de  ani de la naşterea prozatorului român. 

1897 - CORNEA, AURELIU (1897 – 11.IV.1930) – 120 de ani de la naşterea prozatorului român. 

1897 - COCEA, SOFIA ALICE (1897 – 1970) – 120 de ani de la naşterea actriţei, regizoarei şi  creatoarei de  

                                                                             modă română. 

1897 - FERNIC, GEORGE (1897 – 22.X.1930) – 120 de ani de la naşterea inginerului constructor de 

avioane pilot şi inventator. 

1897 - GHEORGHIU, MILUŢĂ(1897–XII.1971) – 120 de ani de la naşterea actorului român de teatru şi 

operă. 

1902 - BARASCHI, CONSTANTIN (1902 – 1966) – 115 ani de la naşterea sculptorului român. 

1902 - HOLBAN, ANTON (1902 – 1937) – 115 ani de la naşterea  prozatorului şi dramaturgului român. 

1907 - DAN, PAVEL (1907 – 1937) – 110 ani de la naşterea prozatorului român şi 75 de ani de la moarte 

1907 - IROAIE, PETRU (1907 – 1984) – 110 ani de la naşterea istoricului literar şi folcloristului român. 

1912 - BAICAN, ELIE (1845 – 1412) – 105 ani de la moartea folcloristului român. 

1912 - DOBRIAN, VASILE (1912 – 2001) – 105 ani de la naşterea pictorului, eseistului, poetului şi 

                                                                        profesorului universitar român. 

1912 - MACKENDRICK, ALEXANDER (1912–22.XII.1993)–105 ani de la naşterea regizorului britanic. 

1917 - CRĂSESCU, VICTOR (16.X.1850 – 1917) – 100 de ani de la moartea prozatorului român. 

1917 - CHIBICI-RÂVNEANU, ALEXANDRU (13.V.1849 – 1917) – 100 de ani de la moartea  

                                                                                                              memorialistului român.  

1922 - DAMIAN, HORIA (1922 - ) – 95 de ani de la naşterea pictorului şi arhitectului. (Franţa) 

1922 - GUGUIANU, PARCEL (1922) – 95 de ani de la naşterea sculptorului român. 

IX.1922 - HAMILTON, GUY (IX.1922 – 1986) – 95 de ani de la naşterea regizorului britanic. 

1922 - MIHAI  I  DE  ROMÂNIA (1922) – 95 de ani de la naşterea ultimului rege al României. 

1927 - BRĂIANU I.C. ION (20.VIII.1864 – 1927) – 90 de ani de la moartea omului politic şi de stat, orator, 

                                                                                  om de cultură, ctitor. 

1932 - ACCADEMIA DI ROMANIA – 85 de ani de când funcţionează la Roma. 

1932 - BELIMACHE, CONSTANTIN (VII.1848 – 1932) – 85 de ani de la moartea poetului român. 

1932 - ENESCU,GHEORGHE (1932–1997)–85  ani de la naşterea fizicianului român şi 15 ani de la moarte. 

1932 - POPOVĂŢ, PAUL (1863 – IV.1932) – 85 de ani de la moartea matematicianului  român, inventator 

                                                                       în domeniul propulsiei prin reacţie. 

1932 - MANOLIU, LIA (1932 – 1998) – 85 de ani de la naşterea atletei române. 

1937 - CUJBĂ, SERGIU VICTOR (1879 – 1937) – 80 de ani de la moartea poetului, prozatorului şi 

                                                                                dramaturgului român. 

1937 - ESRIG, DAVID (1937) – 80 de ani de la naşterea regizorului de teatru şi profesorului român. 

1937 - HOLBAN, ANTON (1902 – 1937) – 80 de ani de la moartea  prozatorului şi dramaturgului român. 

1937 - MARCONI, GUGLIELMO (1874 – 1937) – 80 de ani de la moartea inventatorului italian  al  

                                                                                radioului. 

1942 - CIOCÂRLAN I.(ON) (12.VII.1874-1942) – 75 de ani de la moartea prozatorului român. 

1942 - GULIAN, EMIL (1907 – 1942) – 75 de ani de la moartea poetului român. 

IX.1942 - GEDDAFI, MOAMER AL (IX.1942) – 75 de ani de la naşterea conducătorului Libiei. 

1942 - JARMAN, DAREK (1942 – 10.II.1994) – 75 de ani de la naşterea regizorului britanic. 

1947 - CIOCÂLTEU V.(INTILĂ) (12.IV.1890 – 1947) – 70 de ani de la moartea poetului român. 

1947 - DOBRIN, NICOLAE(1947)– 70 de ani de la naşterea fotbalistului, profesorului şi antrenorului 

român. 

1952 - AZMI SHABANA (1952) – 65 de ani de la naşterea actriţei indiene. 

1962 - COŞNIŢĂ, CEZAR (17.X.1910 – 1962) – 55 de ani de la moartea matematicianului român. 

1962 - DRAGOŞ, TRAIAN(10.VI.1883–1962) – 55 de ani de la moartea inginerului şi inventatorului român. 
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1962 - FROLLO, MIA (1885-1962) – 55 de ani de la moartea poetei şi traducătoarei române. 

III.1962 - HAN, RAYMONDE (1894 – III.1962) – 55 de ani de la moartea poetei. 

  

        1962 - NEAGOE, PETER (1881 – 1962) – 55 de ani de la moartea scriitorului şi publicistului (Anglia). 

1972 - LASCAROV – MOLDOVANU, ALEXANDRU (5.IV.1885 – 1972) – 45 de ani de la moartea 

                                                                                                           prozatorului şi traducătorului român. 

1977 - GIURESCU, CONSTANTIN C. (13/26.X.1901 – 1977) – 40 de ani de la moartea istoricului român. 

XI.1982 - MORARIU, TIBERIU (27.XI.1905 – XI.1982) – 35 de ani de la moartea geografului român. 

1987 - CODREANU, RADU (4.IX.1904 – 1987) – 30 de ani de la moartea zoologului, protoparazitologului,  

                                                                               teoretician şi istoriograf al biologiei române. 

1987 - DIMOV, LEONID (1926 – 1987) – 30 de ani de la moartea poetului şi traducătorului român. 

1987 -MACIU,VASILE(12.I.1905–1987)–30 de ani de la moartea istoricului şi profesoruloui universitar 

român. 

1992 - BUZESCU, AURA (1894 – 1992) – 25 ani de la moartea actriţei române de teatru. 

  

1992 - NOVACU, VALERIU (26.VI.1909 – 1992) – 25 de ani de la moartea fizicianului, ambasadorului şi 

                                                                                  profesorului universitar român. 

1992 - OLINESCU, MARCEL (4/17.X.1896 – 1992) – 25 de ani de la moartea poetului şi folcloristului 

român. 

1992  PIPPIDI, DIONISIE M. (17.XII.1905 – 1992)– 25 de ani de la moartea elenistului şi poeticianului 

român. 

1997 - ANTOCHI, IOSIF (23.VIII.1914 – 1997) – 20 de ani de la moartea filosofului şi pedagogului român. 

1997 - BĂRBULESCU, CONSTANTIN (17.X.1923 - 1997) – 20 de ani de la moartea prozatorului român. 

1997 - FREDANOV, BEATE  (1913 – 1997) – 20 de ani de la moartea actriţei. 

1997 - OLTEANU, IOANICHIE(13.VIII.1923–1997)– 20 de ani de la moartea poetului şi traducătorului 

român. 

2002 - BALACI, ALEXANDRU (12.VI.1916 – 2002) – 15 ani de la moartea eseistului, criticului şi 

                                                                    istoricului literar, emiclopedistului şi memorialistului român. 

2002 -CARANICA, NICU(18.I.1911–2002)–15 ani de la moartea poetului,dramaturgului şi eseistului 

român. 

2002 -DUMITRIU, PETRE(1924–2002)–15 ani de la moartea romancierului,eseistului, dramaturgului 

român. 

 

* 

*        * 

 

117 - Moare TRAIAN la Selinus (18.IX.53 – 9.VIII.117) 

c.287 î.Hr. - Se naşte ARHIMEDE 

337 - Botezul şi moartea lui CONSTANTIN I CEL MARE 

347 î.Hr. - Moare PLATON la Atena 

482 - Se naşte PETRUS SABBATIUS – viitorul împărat JUSTINIAN I 

632 - Moare MAHOMED 

747 - Se naşte CAROL CEL MARE 

1037 - Moare AVICENNA 

1087 - Moare WILLIAM CUCERITORUL 

1142 - Moare PIERRE ABÉLARD 

1167 - Se naşte IOAN FĂRĂ DE ŢARĂ 

1227 - Moare GENGIS – HAN 

1337 - Moare GIOTTO (pictor italian) 

1412 - Se naşte IOANEI D’ARC 

1477 - Uciderea lui CAROL TEMERARUL (5.I.) 

1542  - Se naşte AKBAR – MARELE MOGUL, fondatorul celui mai vast şi mai puternic imperiu din 

Istoria Indiei 

1542 - Se naşte JEAN de la CROIX – reformator, mistic, poet 

1547 - Moare HERMAN CORTÉS 
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1567 - Se naşte CALUDIO MONTEVERDI, compozitor italian, unul din fondatorii muzicii occidentale 

1572 - Moare JOHN KHOX, fondatorul Bisericii Angliei şi Scoţiei 

1577 - Se naşte RUBENS (pictor şi umanist francez de origine germană) 

1632 - Moare GUSTAV-ADOLF (regele Suediei) 

1632 - Se naşte BARUCH SPINOZA (m.1677) filosof  portughez 

1632 - Se naşte ANTOINIE VAN LEEUWENHOEK, savant portughez 

1727 - Moare MOULAY ISMAIL, sultanul Marocului 

1857 - Moare AUGUSTE COMTE. 

 
* 

*        * 

 

 

MANIFESTĂRI ORGANIZATE DE 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ALEXANDRU ODOBESCU” CĂLĂRAŞI 

I. “Personalităţi culturale, ştiinţifice şi politice. Evenimente. Aniversări. Comemorări” – permanent. 

II.  “Evenimente literare şi editoriale”: 

a) “Zilele Bibliotecii Judeţene «Alexandru Odobescu» Călăraşi – ediţia a XXXI-lea (aprilie); 

b) “Zilele Editurilor” – ediţia a XXX-a (octombrie); 

c) “Concursul Naţional de Proză «Alexandru Odobescu» - ediţia a XXXVII-a (noiembrie); 

d) Întâlniri cu editori, scriitori, oameni de cultură şi ştiinţă”  (periodic). 

 

 

LUCRĂRI  EDITATE 

 

I.  “SCRIITORI ÎN DEVENIRE” – volumul apare anual şi cuprinde lucrările premiate la Concursul 

Naţional de Proză “Alexandru Odobescu” Călăraşi; 

II. Calendarul Principalelor Evenimente -  Aniversări – Comemorări (anual).  
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