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C A L E N D A R U L 
 

PRINCIPALELOR EVENIMENTE, 

ANIVERSĂRI – COMEMORĂRI 

PE ANUL 2020 

 
     IANUARIE 

  1.I - Ziua Mondială a Păcii – proclamată de Vatican 

15.I  - 170 de ani de la Naşterea lui Mihai Eminescu (1850) 

24.I - Unirea Principatelor Române (1859) 

27.I - Ziua mondială a Vămilor   

* 

*       * 

1.I. - CIOCÂRDIA – MATILA DIMITRIE (10.I.1798 – 1.I.1865) – 155 de ani de la moartea poetului şi 

                                                                                                                  publicistului român. 

 - BOERESCU, VASILE (1.I.1830 – 18.XI.1883) – 190 de ani de la naşterea ziaristului, juristului şi 

                                                                        omului politic român, susţinător al ideilor liberale moderate. 

2.I. - PĂCURARIU, FRANCISC (2.I.1920 – 1998) – 100 de ani de la naşterea prozatorului, poetului şi 

                                                                                       eseistului roman.  

 - STREINUL, MIRCEA (2.I.1910 – 17.IV.1945) – 110 ani de la naşterea poetului şi prozatorului 

                                                                                                                                                             român. 

 - ASIMOV, ISAAC (2.I.1920 – 6.IV.1992) – 100 de ani de la naşterea scriitorului american de origine 

                                                                                                                       rusă, cel mai mare autor de SF. 

3.I. - ZMEU, ION (3.I.1860 – 28.IV.1922) -  160 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - OBEDENARU, ALEXANDRU (13.VII.1865 – 3.I.1945) – 75 de ani de la moartea poetului şi 

                                                                                                                                  publicistului român. 

 - GIORDANO, LUCA (1632 – 3.I.1705) – 315 ani de la moartea pictorului italian. 

 - GALAN, VALERIU EMIL (15.II.1921 – 3.I.1995) – 25 de ani de la moartea scriitorului român. 

4.I. - CAMUS, ALBERT (7.XI.1913 – 4.I.1960) – 60 de ani de la moartea scriitorului francez (Premiul 

                                                                                                           Nobel pentru Literatură în anul 1957). 

 - ELIOT, THOMAS STEARUS (26.IX.1888 – 4.I.1965) – 55 de ani de la moartea poetului, 

                                                                                                                  dramaturgului şi eseistului englez. 

 - POPA, MIRCEA (4.I.1915 -) – 105 ani de la naşterea compozitorului român. 

 - FEUERBACH, ANSELM (1829 – 4.I.1880) – 140 de ani de la moartea pictorului german. 

 - PERGOLESI, GIOVANI BATTISTA (4.I.1710 – 16.III.1736) – 310 ani de la naşterea  

                                                                                                                                    compozitorului italian. 

 - GALDOS, BENITO PEREZ (18.V.1843 – 4.I.1920) - 100 de ani de la moartea scriitorului spaniol. 

5.I. - BORN, MAX (11.XII.1882–5.I.1970)– 50 de ani de la moartea matematicianului şi fizicianului 
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german. 

 - TANGUY, YVES (5.I.1900 – 15.I.1955) – 120 de ani de la naşterea pictorului francez suprarealist. 

 - CULIANU, IOAN PETRU (5.I.1950 – 21.V.1991) – 70 de ani de la naşterea scriitorului român, 

                                                                                                                                           istoric al religiilor. 

6.I. - DIACONU C. CONSTANTIN (6.IV.1927 – 6.I.2000) – 20 de ani de la moartea omului de ştiinţă, 

                                                                           inginerului, hidrologului şi profesorului universitar român. 

 - BUDAI-DELEANU, ION (6.I.1760 – 24.VIII.1820) – 260 de ani de la naşterea poetului român şi 200 

                                                                                                                                         de ani de la moarte. 

 - CRONIN, ARCHIBALD JOSEPH (19.VII.1896 – 6.I.1980) – 40 de ani de la moartea scriitorului 

                                                                                                                                                           britanic. 

 GORCEA, PETRU MIHAI (28.I.1942 – 6.I.2005) – 15 ani de la moartea scriitorului şi criticului literar 

                                                                                                                                                             român. 

7.I. - GRIGORAŞ, IOAN (7.I.1930 -) – 90 de ani de la naşterea axiologului, pedagogului şi profesorului 

                                                                                                                                           universitar român. 

 - MARIENESCU, ATANASIE MARIAN (20.III.1830 – 7.I.1915) – 105 ani de la moartea 

                                                                                          folcloristului, etnografului şi prozatorului român. 

 - MOVILĂ, SANDA (7.I.1900 – 13.IX.1970) – 120 de ani de la naşterea poetei şi prozatoarei române  şi 

50 de ani de la moarte. 

 - BÂRLEA, OVIDIU (13.VIII.1917 – 7.I.1990) – 30 de ani de la moartea folcloristului şi prozatorului 

                                                                                                                                                             român. 

 - DIDOT, FRANÇOIS (7.I.1730 – 1804) – 290 de ani de la naşterea tipografului şi editorului francez. 

 - SIR THOMAS LAWRENCE (13.IV.1769 – 7.I.1830) – 190 de ani de la moartea pictorului englez. 

8.I. - PERVAIN, IANE (8.I.1915 – 16.V.1982) – 105 ani de la naşterea istoricului literar român. 

 - TITA, AUREL (8.I.1915 – 14.X.1994) – 105 ani de la naşterea poetului şi traducătorului român. 

 - DROUHET, CHARLES (22.I.1879 – 8.I.1940) – 80 de ani de la moartea criticului literar român. 

9.I. - ČAPEC, KAREL (9.I.1890 – 25.XII.1938) – 130 de ani de la naşterea scriitorului şi jurnalistului 

                                                                                                                                                      cehoslovac. 

 - TUCHALSKY, KURT (9.I.1890 – 21.XII.1935) – 130 de ani de la naşterea jurnalistului şi scriitorului 

                                                                                                                                                            german. 

 - MUREŞAN, ION (9.I.1955 -) – 65 de ani de la naşterea poetului român. 

 - STAHL, HENRIETTE YVONNE (9.I.1900 – 25.V.1984) – 120 de ani de la naşterea 

prozatoarei române. 

 - CARAMAN, PETRU (14.XII.1898 – 9.I.1980) – 40 de ani de la moartea folcloristului şi etnografului 

                                                                                                                                                             român. 

 -CHESARIE DE LA RÂMNIC (c. 1735 – 9.I.1780) – 240 de ani de la moartea cărturarului, 

                                                                                                              tipografului şi traducătorului român. 

 - DEPĂRĂŢEANU, ALEXANDRU (25.II.1843 – 9.I.1865) – 155 de ani de la moartea poetului şi 

                                                                                                                                      dramaturgului român. 

10.I.  - CERNA-RĂDULESCU, AL.[EXANDRU] (10.I.1920 – 21.VIII.1990) – 100 de ani de la naşterea 

                                                          poetului, eseistului şi traducătorului român şi 30 de ani de la moarte. 

11.I. - CESEREANU, DOMIŢIAN (11.I.1935) – 85 de ani de la naşterea criticului literar român.  

12.I.  - PROFETA, LAURENŢIU (12.I.1925 – 22.08.2006) – 95 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - CODARCEA, ALEXANDRU A. (12.I.1900 – 28.V.1974) – 120 de ani de la naşterea geologului 

român. 

 - MACIU, VASILE (12.I.1905 – 1987) – 120 de ani de la naşterea istoricului şi profesorului universitar 

                                                                                                                                                             român.  

13.I. - GANĂ, GEORGE (13.I.1935 -) – 85 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar român. 

14.I. - STOIAN, NICULAE (25.III.1935 – 14.I.1990) – 30 de ani de la moartea poetului român şi 85 de ani 

                                                                                                                                                    de la naştere. 

 - ISBĂŞESCU, MIHAI (14.I.1915 -) – 105 ani de la naşterea istoricului literar, filologului şi 

                                                                                                                               traducătorului român. 

 - ABBE, ERNEST (1840 – 14.I.1905) – 115 ani de la moartea fizicianului german şi 180 de ani de la 

                                                                                                                                                            naştere. 

15.I. - SAVA, ILIN (15.I.1935 -) – 85 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - VANCEA, ZENO (8.X.1900 – 15.I.1990) – 30 de ani de la moartea medicului oftalmolog, 
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                                        memorialistului, profesorului universitar român şi 120 de ani de la naştere. 

 - POPIŢI, GRIGORE (13.III.1900 – 15.I.1980) – 40 de ani de la moartea poetului şi memorialistului 

                                                                                              român şi 120 de ani de la naştere. 

 - EMINESCU, MIHAI (15.I.1850 – 15.VI.1889) – 170 de ani de la naşterea poetului, prozatorului şi 

                                                                                                                                        publicistului român. 

 - ISPIRESCU, PETRE (15.I.1830 – 27.XI.1887) – 190 de ani de la naşterea folcloristului şi 

                                                                                                                                      povestitorului român. 

 - TANGUI, RAYMOND GEORGES YVES (5.I.1900 – 15.I.1955) – 65 de ani de la moartea 

                                                                               pictorului francez şi 120 de ani de la naştere. 

16.I. - POPESCU, ŞTEFAN (20.VII.1912 – 16.I.1995) – 25 de ani de la moartea poetului, prozatorului şi 

                                                                                                                                      traducătorului român. 

17.I. - SENNETT, MACK (17.I.1880 – 5.XI.1960) – 140 de ani de la naşterea regizorului şi producătorului 

                                                                                                    de film american şi 60 de ani de la moarte. 

 - CEHOV, ANTON PAVLOVICI (17.I.1860 – 2.VI.1904) – 160 de ani de la naşterea dramaturgului şi 

                                                                                                                                              prozatorului rus. 

 - de la BARCA, PEDRO CALDERON (17.I.1600 – 25.V.1681) – 420 de ani de la naşterea poetului şi 

                                                                                                                                    dramaturgului spaniol. 

 

18.I. - LAJOS, PINTÉR (18.I.1910 - ) – 110 ani de la naşterea criticului muzical român. 

 - PETRESCU, C. PAUL (18.I.1915 – 4.III.1977) – 105 ani de la naşterea fizicianului român. 

19.I. - BRĂTIANU, IONEL (19.I.1885 – IX.1921) – 135 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - FELIX, IACOB (6.I.1832 – 13/19.I.1905) – 115 ani de la moartea  medicului igienist şi organizator 

                                                                                                                                                  sanitar român. 

 - PROCOPIU, ŞTEFAN (19.I.1890 – 22.VIII.1972) – 130  de ani de la naşterea fizicianului român. 

 - POPEL, CORNELIU (19.I.1950 – 18.VI.1978) – 70 de ani de la naşterea poetului român. 

 - DENSUŞIANU, OVID-ARON (22.III.1904 – 19.I.1985) – 35 de ani de la moartea prozatorului român. 

 - BACS, LUDOVIC (19.I.1930) – 90 de ani de la naşterea dirijorului şi compozitorului român de 

                                                                                                                                            origine maghiară. 

 - PROUDHON, PIERRE JOSEPH (15.I.1809 – 19.I.1865) – 155 de ani de la moartea economistului şi 

                                                                                                                                       sociologului francez,  

20.I. - CELARIANU MITREA, MIHAI (20.I.1935 -) – 85 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - BĂLĂCESCU, COSTACHE (20.I.1800 – 29.II.1880) – 220 de ani de la naşterea poetului şi 

                                                                                            dramaturgului român şi 140 de ani de la moarte. 

 - FELINI, FEDERICO (20.I.1920 – 1993) – 100 de ani de la naşterea regizorului italian. 

 - DONICI, ALEXANDRU (19.I.1806 – 20.I.1865) – 155 de ani de la moartea traducătorului şi 

                                                                                                                                          fabulistului român. 

21.I. - ORWELL, GEORGE (25.VI.1903 – 21.I.1950) – 70 de ani de la moartea scriitorului englez; 

                                                                                                                pseudonim al lui Eric Arthur Blair. 

 - POPOVICI, VASILE (21.I.1900 – 1973) – 120 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - VÂLSAN, GEORGE (21.I.1885 – 15.VIII.1935) – 135 de ani de la naşterea geografului, poetului şi 

                                                                                                                       profesorului universitar român. 

 - MILU, MATEI (21.I.1725 – 3.X.1801) – 295 de ani de la naşterea poetului român. 

 - AARON, FLORIAN (21.I.1805 – 1887) – 215 ani de la naşterea istoricului român. 

 - CHAUSSON, ERNEST (21.I.1855 – 1899) – 165 de ani de la naşterea compozitorului francez. 

 - PAPACOSTEA, VICTOR (21.I.1900 – 20.VI.1962) – 120 de ani de la naşterea profesorului şi 

                                                                                                                                     balcanologului roman. 

22.I. - AMPÈRE, ANDRÈ MARIE (22.I.1775 - 1836) – 245 de ani de la naşterea fizicianului francez. 

 - DEMETRESCU, GHEORGHE (22.I.1885 – 15.VII.1969) – 135 de ani de la naşterea astronomului 

                                                                                                                                  şi seismologului român. 

23.I. - CIORĂNESCU – NENIŢESCU, ECATERINA (15.VIII.1909 – 23.I.2000) – 20 de ani de la moartea 

                                                                                                                chimistei şi inventatoarei române. 

 - MĂLĂNCIOIU, ILEANA (23.I.1940) – 80 de ani de la naşterea poetei şi eseistei române. 

24.I. - CHURCHILL, WINSTON LEONARD SPENCER (30.XI.1874 – 24.I.1965) – 55 de ani de la 

moartea primului ministru al Marii Britanii, scriitor laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1953. 

 - ANGELESCU, SILVIU (24.I.1945) – 75 de ani de la naşterea criticului literar şi prozatorului român. 

 - CARCAROIU, CONSTANTIN (24.I.1895 – 21.IV.1974) – 125 de ani de la naşterea poetului şi 
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                                                                                                                                         prozatorului român. 

 - MODIGLIANI, AMADEO (12.VII.1884 – 24.I.1920) – 100 de ani de la moartea pictorului şi 

                                                                                                                                         sculptorului italian. 

25.I. - HOLLINGER, ABRAHAM (15.IV.1905 –25.I.1985) – 35 de ani de la moartea matematicianului 

                                                                                                                        român şi 115 ani de la naştere. 

 - SLAMA-CAZACU, TATIANA (25.I.1920) – 100 de ani de la naşterea psihologului, scriitorului, 

                                                                                                lingvistului şi profesorului universitar român. 

 - NERVAL, GÉRARD de (1808 – 25 sau 26.I.1855) - 165 de ani de la moartea scriitorului francez. 

 - DOBZHANSKY, THEODOSIUS (25.I.1900 – 18.XII.1975) – 120 de ani de la naşterea omului de 

ştiinţă american de origine rusă şi 45 de ani de la moarte. 

 - HERMAN, HANS (25.I.1885 – 15.II.1980) – 135 de ani de la naşterea pictorului, sculptorului şi 

                                                                                              graficianului german şi 40 de ani de la moarte. 

     26.I. - ENDCOVICI, GEORGE (22.IV-1891 – 26.I.1965) – 55 de ani de la moartea compozitorului român. 

 - RESSU, CAMIL (26.I.1880 – 1.IV.1962) – 140 de ani de la naşterea pictorului român. 

 - STURZU, CORNELIU (26.I.1935 – 27.VI.1992) – 85 de ani de la naşterea poetului, prozatorului şi 

                                                                                                                                             eseistului român. 

 - ZANC, GRIGORE (26.I.1940 -) – 80 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - ADERCA, MARCEL (26.I.1920 -) – 100 de ani de la naşterea traducătorului român. 

 - BALOTĂ, NICOLAE (26.I.1925) – 95 de ani de la naşterea eseistului, criticului, istoricului şi 

                                                                                                                           teoreticianului literar român. 

 - BACH, JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH (21.VI.1732 – 26.I.1795) – 225 de ani de la moartea 

                                                                                                                                  compozitorului german.  

 - NEWMAN, PAUL (26.I.1925 –26.IX.2008) -  95 de ani de la naşterea actorului american. 

27.I. - GRIGORE, VASILE (17.I.1935) - 85 de ani de la naşterea pictorului şi profesorului universitar 

român. 

 - BOLYAI, IÁNOS (15.XII.1802 – 27.I.1860) – 160 de ani de la moartea matematicianului român. 

 - KONYA, SAMOIL (SAMUEL) GHEORGHE (27.I.1845 – 2.IV.1940) – 175 de ani de la naşterea 

                                                                        chimistului şi farmacistului român şi 80 de ani de la moarte. 

 - MASSOFF, IOAN (4.VI.1904–27.I.1985) – 35 de ani de la moartea teatrologului şi prozatorului 

român. 

 - POP, IONEL (24.XI.1889 – 27.I.1985) – 35 de ani de la moartea scriitorului român. 

 - VIZIRESCU, PAN M. (16.VIII.1903 – 27.I.2000) – 20 de ani de la moartea poetului şi eseistului 

român. 

 - von SCHELLING, FRIEDRICH WILHELM JOSEPH (27.I.1775 – 20.08.1854) – 245 de ani de la 

                                                                                                                            naşterea filozofului german.  

 - GRIGORAŞ, AUREL (22.II.1932 – 27.I.2000) – 20 de ani de la moartea dirijorului român. 

28.I. - CSOKONAI, VITÉZ MIHALY (17.XI.1773 – 28.I.1805) – 215 ani de la moartea poetului ungur. 

 - RESSU, CAMIL (28.I.1880 – 1.IV.1962) – 140 de ani de la naşterea pictorului român. 

 - BIBESCU, MARTHA (28.I.1880 – 28.XI.1973) – 140 de ani de la naşterea prinţesei, poetei, 

                                                            romancierei, om politic şi memorialistă franceză de origine română. 

29.I. - MUREŞIANU, IULIU (29.I.1900 – 15.II.1956) – 120 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - CONSTANT, PAUL (PAUL CONSTANTINESCU) (29.I.1895 – 9.XI.1981) – 125 de ani de la 

naştere poetului şi prozatorului român. 

 - QUEFFELEC, HENRI (29.01.1910 – 12.I.1992) – 110 ani de la naşterea scriitorului francez. 

30.I. - HOSSU, IULIU (30.I.1885 – 28.V.1970) – 135 de ani de la naşterea episcopului unit român şi 50 de 

                                                                         ani de la moarte, membru de onoare al Academiei Române.  

 - VAIDA, A.C. (30.I.1910 – 21.04.1976) – 110 ani de la naşterea prozatorului român. 

 - TOMESCU, VIORICA (30.I.1915) - 105 ani de la naşterea scriitoarei române. 

31.I. - MOISE, CILIBI (1812 – 31.I.1870) – 150 de ani de la moartea autorului de maxime român. 

 - ZAVERGIU, MIHAI (21.III.1894 – 31.I.1985) – 35 de ani de la moartea prozatorului român. 

 - BUCUROIU, VALERIU (17.VI.1934 – 31.I.1980) – 40 de ani de la moartea poetului român. 

 - O’HARA, JOHN HENRY (31.I.1905 – 11.IV.1970) – 115 ani de la naşterea scriitorului american 

                                                                                                                           şi 50 de ani de la moarte. 

 - TATOS, ALEXANDRU (9.III.1937 – 31.I.1990) – 30 de ani de la moartea regizorului român. 

 - LAROUSSE, PIERRE (23.X.1817 – 31.I.1875) – 145 de ani de la moartea lexicografului francez. 
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*** - LITERATORUL. 140 de ani de la prima apariţie a revistei sub conducerea lui Al. Macedonski (1880). 

*** - DACIA LITERARĂ. 180 de ani de la apariţia revistei condusă de Mihail Kogălniceanu (1840). 

*** - 690 de ani de la urcarea pe tron a voievodului BASARAB I (1330). 

 
 

 

 

 

 

 

 

FEBRUARIE 
  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 

     * 

*         * 

1.II. - OCHIALBI, GEORGE NĂSTASE (1.II.1870 – 8.XII.1916) – 150 de ani de la naşterea  

                                                                                                                                    compozitorului român. 

 - DOGARU, ION (1.II.1935) – 85 de ani de la naşterea juristului şi profesorului universitar român.  

 - ANTONESCU, GEORGE G. (14.XI.1882 – 1.II.1995) – 25 de ani de la moartea pedagogului român. 

 - BOTEZATU, GHEORGHE (1.VI.1882–1.II.1940) – 80 de ani de la moartea matematicianului 

român. 

 - SĂVULESCU, ALICE (29.X.1905 – 1.II.1970) – 50 de ani de la moartea biologului, micologului şi 

                                                                                               fitopatologului român şi 115 ani de la naştere. 

 - MOTOC, NICOLAE (1.II.1935) – 85 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului român. 

 - ŞIUGARIU, ION (6.VI.1914 – 1.II.1945) – 75 de ani de la moartea poetului român. 

 - FORD, JOHN (1.II.1895 – 31.VIII.1973) – 125 de ani de la naşterea regizorului american. 

 - CIOBANU, ILARIE (27.IX.1933 – 1.II.1985) – 35 de ani de la moartea poetului român. 

2.II. - CIOMAC, EMANOIL (2.II.1890 – 13.VI.1962) – 130 ani de la naşterea muzicologului român. 

 - ANGHELESCU, ADRIAN (2.II.1940) – 80 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar. 

 - LORD RUSSEL, BERTRAND A.W.  (18.V.1872 – 2.II.1970) – 50 de ani de la moartea filozofului şi 

                                                            matematicianului britanic, Premiul Nobel pentru Literatură în 1950. 

3.II. - ALBU, FLORENŢA (1.XII.1934 – 3.II.2000) – 20 de ani de la moartea poetei române. 

 - CONSTANTINESCU, GEORGE (GOGU) (4.X.1881 – 3.II.1965) – 55 de ani de la moartea omului 

                                                                                                                                              de ştiinţă român. 

 - JUNKERS, HUGO (3.II.1859 – 3.II.1935) – 85 de ani de la moartea celebrului constructor german de 

                                                                                                                                                           avioane. 

 - GOJDU, EMANOIL (9.II.1802 - 3.II.1870) – 150 de ani de la moartea avocatului şi omului politic 

                                                                                                                                                             român. 

4.II. - MENDELSOHN, ALFRED (4.II.1910 – 9.V.1966) – 110 ani de la naşterea compozitorului, 

                                                                                                                   dirijorului şi pedagogului român. 

 - PRÉVERT, JACQUES (4.II.1900 – 11.IV.1977) – 120 de ani de la naşterea poetului francez. 

5.II. - ELIADE, IRINA (5.II.1920–24.IX.1998) – 100 de ani de la naşterea traducătoarei şi prozatoarei 

române. 

 - BACALBAŞA, C. CONSTANTIN (21.VIII.1856 – 5.II.1935) - 85 de ani de la moartea publicistului 

                                                                                                                                                             român. 

6.II. - SIMIONESCU, NICOLAE (27.VI.1926 – 6.II.1995) – 25 ani de la moartea academicianului român,                       

                                                     fondatorul şi organizatorul Institutului de Biologie şi Patologie celulară. 

7.II. - SINCLAIR, LEWIS (7.II.1885 – 10.I.1951) – 135 de ani de la naşterea scriitorului american, primul 

                                                           scriitor american laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, 1930. 

 - PAGE, MARTIN (7.II.1975) – 45 de ani de la naşterea scriitorului francez. 



 6 

 - PARASCHIVESCU, VINTILĂ (7.II.1890 – 6.II.1965) – 130 ani de la naşterea proetului şi 

                                                                                                prozatorului român şi 55 de ani de la moarte. 

 - ADLER, ALFRED (7.II.1870 – 28.V.1937) – 150 de ani de la naşterea psihiatrului austriac.  

 - COMIŞEL, FLORIN (10.IV.1922 – 7.II.1985) – 35 de ani de la moartea compozitorului, dirijorului şi 

                                                                                                                                        folcloristului român. 

8.II. - FRANZ, MARK (8.II.1880 – 1916) – 140 de ani de la naşterea pictorului şi graficianului german.  

9.II. - IACOBAN, MIRCEA RADU (9.II.1940 – 80 de ani de la naşterea prozatorului şi dramaturgului 

român. 

 - PĂUN, VASILE (9.II.1850 – 1.III.1908) – 170 de ani de la naşterea poetului, teoreticianului şi 

                                                                                                                                   criticului literar român.  

 - FULLBRIGHT, WILLIAM (9.IV.1905 – 9.II.1995) – 25 ani de la moartea politicianului american, 

                                                    fondatorul Programului şcolar “FULLBRIGHT” şi 115 ani de la naştere. 

10.II. - PASTERNAK, BORIS LEONIDOVICI (10.II.1890 – 30.V.1960) – 130 ani de la naşterea poetului, 

                                                                                   prozatorului şi criticului rus şi 60 de ani de la moarte,  

                                                                                   Laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1958. 

 - CEBOTARI, MARIA (10.II.1910 – 9.VI.1949) – 110 de ani de la naşterea solistei de operă şi actriţei 

                                                                                                                                                            române. 

 - RAFAEL, GEORGE (10.II.1920 – 5.IV.1985) – 100 de ani de la naşterea regizorului de teatru român  

                                                                                                                                şi 35 de ani de la moarte. 

 - baron de MONTESQUIEU, CHARLES LOUIS de SECONDAT (18.I.1689 – 10.II.1755) – 265 de 

                            ani de la moartea scriitorului, sociologului, jurnalistului şi filosofului iluminist francez. 

 - VOINESCU, ALICE (10.II.1885 – 4.VI.1961) – 135 de ani de la naşterea eseistei române. 

 - MILLER, ARTHUR (17.X.1915 – 10.II.2005) – 15 ani de la moartea dramaturgului american 

                                                                                                                             şi 105 ani de la naştere. 

11.II. - TOMA, A. [LEXANDRU] (11.II.1875 – 15.VIII.1954) – 145 de ani de la naşterea poetului şi 

                                                                                                                                      traducătorului român. 

 -  OTTESCU, NICOLAE I. (1.V.1885 – 11.II.1950) – 70 de ani de la moartea prozatorului şi 

                                                                                           dramaturgului român şi 135 de ani de la naştere. 

 - PAGGIO, BRACCIOLINI (11.II.1380 – 1459) – 640 de ani de la naşterea umanistului italian. 

 - DESCARTES, RENÉ (31.III.1596 - 11.II.1650) – 370 de ani de la moartea filosofului şi savantului 

                                                                                                                                                            francez. 

 - VADIM, ROGER (26.I.1928 – 11.II.2000) – 20 de ani de la moartea regizorului francez. 

 - MOROIANU, BOGDAN (12.II.1915) – 105 ani de la naşterea compozitorului român. 

12.II. - BURGHELE, THEODOR (12.II.1905 – 3.VI.1977) – 115 ani de la naşterea medicului chirurg 

                                                                                                                                                             român. 

 - HOSSU LONGIN, FRANCISC (2.X.1847 – 12.II.1935) – 85 de ani de la moartea memorialistului 

                                                                                                                                                             român. 

 - VÂRGOLICI, TEODOR (12.II.1930) – 90 de ani de la naşterea criticului literar şi editorului român. 

 - CÂRNECI, RADU (13.II.1930) – 90 de ani de la naşterea poetului, publicistului şi traducătorului 

                                                                                                                                                             român. 

13.II. - DABIJA, ALEXANDRU (13.II.1955) – 65 de ani de la naşterea regizorului de teatru român. 

 - TÖVISSI, LUDOVIC (15.II.1927 – 13.II.2000) – 20 de ani de la moartea economistului, 

                                                                                       ciberneticianului şi profesorului universitar român. 

 - GUSTI, DIMITRIE (13.II.1880 – 30.X.1955) – 140 de ani de la naşterea sociologului, filosofului şi 

                                                                                               esteticianului român şi 65 de ani de la moarte. 

 - HAGIU, GRIGORE (27.IX.1933 – 13.II.1985) – 35 de ani de la moartea poetului român. 

 - CANTUNIARI, MIHAI (14.II.1945) – 75 de ani de la naşterea poetului şi traducătorului român. 

 - SHOCKLEY, WILLIAM B. (13.II.1910 – 12.VIII.1989) – 110 ani de la naşterea fizicianului 

                 american, Laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1956 pentru descoperirea tranzistorului. 

 - BIANU, ION (1.X.1856 - 13.II.1935) – 85 de ani de la  moartea filologului român, fondatorul şi 

                                                                                                organizatorul Bibliotecii Academiei Române. 

14.II. - VIERU, GRIGORE (14.II.1935 – 18.I.2009) – 85 de ani de la naşterea poetului basarabean.   

 - MONŢA, EMIL (6.I.1882 – 16.II.1965) – 55 de ani de la moartea compozitorului român. 

 - PAUL EMANUEL (MIRCEA GH. NICULESCU) (14.II.1940 –1989) – 80 de ani de la naşterea  

                                                                                                                           poetului şi eseistului român. 
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 - ROCHEFOUCAULD, FRANÇOIS de la, (8.XII.1558 – 14.II.1645) – 375 de ani de la moartea 

                                                                                                                                        cardinalului francez. 

15.II. - CORBU, HARALAMBIE (15.II.1930) – 90 de ani de la naşterea filologului, cercetătorului şi 

                                                                                                                                  istoricului literar român. 

 - ANDREESCU, ION (15.II.1850 – 22.X.1882) – 170 de ani de la naşterea pictorului român. 

 - COTUŢIU, CORNEL (15.II.1945) – 75 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - DANIEL, PAUL (15.II.1910 – 7.X.1983) – 110 ani de la naşterea prozatorului român. 

 - MAIORESCU, TITU (15.II.1840 – 1.VII.1917) – 180 de ani de la naşterea filosofului, esteticianului, 

                                            criticului literar şi omului politic român, fondatorul grupării literare şi politice   

                                                                                   “Junimea”, întemeietor al criticii româneşti moderne. 

 - ZAHARIA, ROMULUS (15.II.1930) – 90 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - BĂRĂNESCU, RODICA (16.II.1940) – 80 de ani de la naşterea inginerei şi profesoarei universitare 

                                                                                                                                                            române. 

 - WALLACE, LEWIS (10.IV.1827 – 15.II.1905) – 115 ani de la moartea scriitorului american. 

16.II. - DEMETRIUS, LUCIA (16.II.1910 – 29.VII.1992) – 110 ani de la naşterea prozatoarei, poetei şi 

                                                                                                                                      traducătoarei române. 

 - KERNBACH, VICTOR (14.X.1923 – 16.II.1995) – 25 de ani de la moartea prozatorului, poetului, 

                                       eseistului şi traducătorului român, autorul “Dicţionarului de mitologie generală.” 

 - SURU, GEORGE (16.II.1940) – 80 de ani de la naşterea poetului român. 

 - TORYNOPOL, VICTOR (24.XII.1922 – 16.II.1985) – 35 de ani de la moartea poetului român. 

 - DOCLIU, OCTAVIAN (17.II.1950) - 70 de ani de la naşterea poetului român. 

17.II. - BRUNO, GIORDANO (1548 – 17.II.1600) – 420 de ani de la arderea pe rug, ca eretic, a filosofului 

                                                                 renascentist italian, adept al teoriei coperniciene despre Univers.  

18.II. - BOUREANUL, EUGENIU (18.II.1885 – 28.XI.1971) - 135 de ani de la naşterea prozatorului român.  

 - KRISTIONAS, DONELAITIS (1714 – 18.II.1780) – 240 de ani de la moartea poetului lituanian. 

 - STOICIU, LIVIU IOAN (19.II.1950) – 70 de ani de la naşterea poetului român. 

 - VOLTA, ALESSANDRO GIUSEPPE ANTONIO ANASTASIO (18.II.1745 – 5.III.1827) – 275 de 

                                                                  ani de la naşterea fizicianului italian, inventatorul pilei electrice. 

 - JOKAI, MOR (18.II.1825 – 5.V.1904) – 195 de ani de la naşterea scriitorului şi publicistului ungur. 

19.II. - BOBOC, ALEXANDRU (20.II.1930) – 90 de ani de la naşterea filosofului român. 

20.II. - BALTAG, NICOLAE (6.XII.1940 – 20.II.1975) – 45 de ani de la moartea criticului literar şi 80 de ani 

                                                                                                                                                    de la naştere. 

 - OECONOMU, CIRU (1848 – 20.II.1910) – 110 ani de la moartea prozatorului şi poetului român. 

21.II. - CIPARIU, TIMOTEI (21.II.1805–3.IX,1887) – 215 ani de la naşterea filologului şi lingvistului 

român.  

 - IOSIF AL II-LEA (13.III.1741–21.II.1790) – 230 de ani de la moartea Împăratului Austriei (1764-

1790). 

 - BACALBAŞA, ANTON (21.II.1865 – 1.X.1899) – 155 de ani de la naşterea ziaristului, prozatorului şi 

                                                                                                                                      traducătorului român. 

 - DUNĂREANU, OVIDIU (21.II.1950) – 70 de ani de la naşterea prozatorului roman. 

22.II. - IACOB, FELIX (X.1832 – 22.II.1905) – 115 ani de la moartea medicului, inginerului şi profesorului 

                                                                                                                                           universitar român. 

 - KOVACS, GYÖRGY (22.II.1910 – 8.XI.1977) – 110 ani de la naşterea actorului de teatru şi film 

                                                                                                                                                             român. 

 - LYELL, CHARLES (14.XI.1797 – 22.II.1875) – 145 de ani de la moartea geologului scoţian. 

 - BUNUEL, LUIS (22.II.1900 – 29.VII.1983) – 120 de ani de la naşterea regizorului spaniol. 

 - REUCHLIN, JOHANNES (22.II.1455 – 30.VI.1522) – 565 de ani de la naşterea umanistului german.  

23.II. - GAUSS, KARL FRIEDRICH (30.IV.1777 – 23.II.1855) – 165 de ani de la moartea matematicianului, 

                                                                                                               fizicianului şi astronomului german. 

 - HÄNDEL, GEORG FRIEDRICH (23.II.1685 – 14.IV.1759) – 335 de ani de la naşterea  

                                                                                    compozitorului, organistului şi violonistului german. 

 - CLAUDEL, PAUL (6.VIII.1868 – 23.II.1955) – 65 de ani de la moartea dramaturgului, poetului, 

                                                                                                                   eseistului şi diplomatului francez. 

24.II. -  BULAT, VIRGIL (24.II.1940) – 80 de ani de la naşterea poetului şi traducătorului român. 

 - COSMA, DUNEL (25.II.1940) – 80 de ani de la naşterea arhitectului român. 
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25.II. - FLORESCU, MIHAIL (22.I.1912 – 25.II.2000) – 20 de ani de la moartea chimistului român. 

 - TEODORESCU, NICOLAE (5.VII.1908 – 25.II.2000) – 20 de ani de la moartea matematicianului şi 

                                                                                                                       profesorului universitar român. 

 - COSTACHE, ANTONIU (25.II.1900 – 16.VI.1979) – 120 de ani de la naşterea actorului român. 

26.II. - TONITZA, NICOLAE (13.IV.1886 – 26.II.1940) – 80 de ani de la moartea pictorului, graficianului şi 

                                                                                                                                  criticului de artă român. 

 - DRĂGAN, IOAN (26.II.1930) – 90 de ani de la naşterea medicului şi profesorului universitar român. 

 - NEGULESCU, JEAN (26.II.1900 – 20.VII.1993) – 120 de ani de la naşterea regizorului de film, 

                                                                  pictorului, scenografului de teatru şi film şi scenaristului român. 

 - ŞUMSKI, VADIM (26.II.1900 – 24.IV.1956) – 120 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - LEAHU, ALEXANDRU (27.II.1935) – 85 de ani de la naşterea muzicologului român.  

27.II. - CONSTANTIN, MARIN (27.II.1925) – 95 de ani de la naşterea dirijorului, compozitorului şi 

                                                                                                                       profesorului universitar român. 

 - CONSTANT, EUGEN (25.X.1890 – 27.II.1975) – 45 de ani de la moartea poetului, prozatorului, 

                                                                   dramaturgului şi publicistului român şi 125 de ani de la naştere. 

 - ROSETTI, AL.[EXANDRU] (20.X.1895 – 27.II.1990) – 30 de ani de la moartea lingvistului şi 

                                                                                             memorialistului român şi 125 ani de la naştere. 

 - XENOPOL, ALEXANDRU D. [IMITRIE] (23.III.1847 – 27.II.1920) – 100 de ani de la moartea 

                                                                        istoricului, sociologului, economistului şi filosofului român.  

 - ANDREESCU, ION (27.II.1850–22.X.1882)– 170 de ani de la naşterea pictorului şi pedagogului 

român. 

 - TONITZA, NICOLAE (13.IV.1886 – 27.II.1940) – 80 de ani de la moartea pictorului, graficianului şi 

                                                                                                                                  criticului de artă român. 

 - EBERT, FRIEDRICH (4.II.1871 – 28.II.1925) – 95 de ani de la naşterea primului preşedinte al 

                                                                                                                                Republicii de la Weimar. 

28.II. - AVRAM, FILIPAŞ (28.II.1940 – 10.X.2006) – 80 de ani de la naşterea juristului şi profesorului 

                                                                                                                                           universitar român. 

 - HORIA (URSU, NICOLAE) (1730 – 28.II.1785) – 235 de ani de la moartea conducătorului Răscoalei 

                                                                       populare din Transilvania (1784) şi 290 de ani de la naştere. 

 - CIOBANU, ŞTEFAN (1883 – 28.II.1950) – 70 de ani de la moartea istoricului literar român. 

 - SARYAN, MARTIROS SERGHEEVICI (28.II.1880 – 5.V.1972) – 140 de ani de la naşterea 

                                                                                                                              pictorului sovietic armean. 
 

 

MARTIE 
 

  1.III - Ziua Mărţişorului 

3.III - Ziua Internaţională a Scriitorilor 

8.III – Ziua Naţiunilor Unite pentru Drepturile Femeilor 

15.III – Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor 

 - Ziua Internaţională a Francofoniei 

   21.III   - Ziua Mondială a Poeziei sub egida UNESCO 

   22.III - Ziua Mondială a Apei 

   23.III - Ziua Internaţională a Meteorologiei 

   27.III – Ziua Mondială a Teatrului 

* 

*      * 

1.III. - MARCUS, SOLOMON (1.III.1925) – 95 de ani de la naşterea matematicianului român. 

 - GHILIA, ALECU IVAN (1.III.1930) – 90 de ani de la naşterea prozatorului, poetului şi pictorului 

                                                                                                                                                             român. 

 - CHOPIN, FREDERIC (1.III.1810 – 17.X.1849) – 210 de ani de la naşterea pianistului şi 

                                                                                                                                 compozitorului polonez. 

2.III. - LAWRENCE, DAVID HERBERT (11.IX.1885 – 2.III.1930) – 90 de ani de la moartea scriitorului 

                                                                                                                   englez şi 135 de ani de la naştere. 

 - LUNGU, NICOLAE (2.III.1900 – 18.VII.1993) – 120 de ani de la naşterea compozitorului roman. 
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 - DUMITRU, SALADE (2.III.1915) – 105 ani de la naşterea psihologului, pedagogului şi 

                                                                                                                       profesorului universitar roman.  

 - GYR, RADU (RADU DEMETRESCU) (2.III.1905 – 29.IV.1975) – 115 ani de la naşterea 

                                                           poetului, dramaturgului şi eseistului român şi 40 de ani de la moarte. 

 - GOLOPENŢIA – ERETESCU, SANDA (2.III.1940) – 80 de la naşterea eseistei române. 

 - MANCAŞ, MIRCEA (2.III.1905 – 2.VII.1995) – 115 ani de la naşterea esteticianului şi criticului 

                                                                                                              literar român şi 25 ani de la moarte. 

 - RELGIS, EUGEN (2.III.1895 – 22.III. 1987) – 125 de ani de la naşterea eseistului, poetului şi 

                                                                                                                                      romancierului român. 

 - VLĂDESCU, GEORGE MIHAIL (2.III.1885 – 4.IX.2008) – 135 de ani de la naşterea prozatorului, 

                                                                                               reporterului, redactorului şi istoricului român. 

 - ROUVROY, LOUIS de, duce de SAINT – SIMON (1675 – 2.III.1755) – 265 de ani de la moartea  

                                                                                               scriitorului francez şi 345 de ani de la naştere. 

3.III. - HRISTEA, IONEL (14.V.1926 – 3.III.1970) – 50 de ani de la moartea muzicologului român. 

 - POTRA, FLORIAN (3.III.1925 – 6.V.1997) – 95 de ani de la naşterea traducătorului şi criticului de 

                                                                                                                                                      film roman. 

5.III. - BÂRSĂNESCU, ŞTEFAN (5.III.1895 – 6.XI.1984) – 125 de ani de la naşterea pedagogului român. 

 - MOISESCU, IUSTIN (5.III.1910 – 31.VII.1986) – 110 ani de la naşterea Patriarhului Bisericii 

                                                                                                                                          Ortodoxe Române. 

 MUNTEANU – MURGOCI, GHEORGHE (20.VII.1872 – 5.III.1925) – 95 de ani de la moartea 

                                                                                                                    geologului şi geografului român. 

 - PAPADAT-BENGESCU, HORTENSIA (8.XII.1876 – 5.III.1955) – 65 de ani de la moartea 

                                                                                                      prozatoarei şi autoarei dramatice române. 

 - STANCA, RADU (5.III.1920 – 26.XII.1962) – 100 de ani de la naşterea poetului, dramaturgului şi 

                                                                                                                                           regizorului român. 

6.III. - POPESCU, ION APOSTOL (6.III.1920 – 23.I.1984) – 100 de ani de la naşterea poetului, 

folcloristului şi criticului literar român. 

 - MICHELANGELO, BUONARROTI (6.III.1475 – 18.II.1564) – 545 de ani de la naşterea 

                                                                                  sculptorului, pictorului, arhitectului şi poetului italian. 

7.III. - MASARYK, TOMÁŠ GARRIGUE (7.III.1850 – 14.IX.1937) – 170 de ani de la naşterea profesorului 

                                                           de filosofie, primul preşedinte al celei dintâi Republici Cehoslovace. 

 - FOCA, CONSTANTIN (1800 – 7.III.1845) – 175 de ani de la moartea dramaturgului şi poetului 

                                                                                                român şi 220 de ani de la naştere.  

 - PAPADACHE, FRIDA (7/20.III.1905 – 30.X.1989) – 115 ani de la naşterea traducătoarei române. 

 - BÂRGĂU, VALERIU (7.III.1950 – 3.I.2006) – 70 de ani de la naşterea poetului, eseistului, 

                                                                                               publicistului, reporterului şi editorului roman.  

 - RAVEL, MAURICE (7.III.1875 – 28.XII.1937) – 145 de ani de la naşterea compozitorului francez. 

8.III.  - CIOBANU, RADU (8.III.1935 -) – 85 de ani de la naşterea scriitorului român. 

 - GRIGORESCU – BACOVIA, AGATHA (8.III.1895 – 12.X.1881) – 125 ani de la naşterea poetei 

                                                                                                                                                            române. 

 - SADOVEANU – EVAN, ISABELA (8.III.1870 – 6.VIII.1941) – 150 de ani de la naşterea criticului 

                                                                                                                       literar şi traducătoarei române.  

 - TUDORAN, RADU (8.III.1910 – 19.XI.1992) – 110 ani de la naşterea prozatorului român. 

9.III. - LECCA, HARALAMBIE GEORGE (10/23.II.1873 – 9.III.1920) – 100 de ani de la moartea poetului, 

                                                                                                           dramaturgului şi traducătorului român. 

 - OARCĂSU, ION (22.VI.1925 – 9.III.2000) – 20 de ani de la moartea criticului literar român şi 95 de 

ani de la naştere. 

 - PĂCURARIU, DIMITRIE (9.III.1925) – 95 de ani de la naşterea istoricului literar. 

10.III. - BULGAKOV, MIHAIL AFANASIEVICI (15.V.1881 – 10.III.1940) – 80 de ani de la moartea  

                                                                                                                                                scriitorului rus. 

 - LALESCU, TRAIAN (10.III.1920 – 15.X.1976) – 100 de ani de la naşterea poetului român. 

11.III. - BĂDĂRĂU, EUGEN (19.XII.1887 – 11.III.1975) – 45 de ani de la moartea fizicianului, omului de 

                                                                                                                       ştiinţă şi inventatorului român. 

 - TUFESCU, VICTOR (19.XI.1908 – 11.III.2000) – 20 ani de la moartea geografului român. 

 - PANAITESCU, PETRE P.(11.III.1900–14.XI.1967)– 120 de ani de la naşterea istoricului literar 
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român. 

 - SIR FLEMING, ALEXANDER (6.III.1881 – 11.III.1955) – 65 de ani de la moartea bacteriologului 

                                                                                                                                                             englez. 

12.III. - MANN, HEINRICH (27.III.1871 – 12.III.1950) – 70 de ani de la moartea autorului german.  

 - EREMIA, DUMITRU (12.III.1910 -) – 110 ani de la naşterea compozitorului român. 

 - TEREYI, EDUARD (12.III.1935 -) – 85 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - BUNGEŢEANU, DIMITRIE (12.III.1860– 22.V.1932)– 160 de ani de la naşterea fizicianului român. 

 - CĂLINESCU, GEORGE (19.VI.1899 – 12.III.1965) – 55 de ani de la moartea criticului, istoricului 

                                                                                                           literar, poetului şi prozatorului român. 

 - CHIRIŢĂ, CONSTANTIN (12.III.1925 – 14.XI.1991) – 95 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - NEMOIANU, VIRGIL (12.III.1940) – 80 de ani de la naşterea criticului, teoreticianului, istoricului 

                                                                         literar, comparatistului, eseistului şi memorialistului român. 

 - SFINŢESCU, RODICA (12.III.1925 -) – 95 de ani de la naşterea prozatoarei române. 

 - ŞTEFĂNESCU-EST, EUGENIU (2.III.1881 – 12.III.1980) – 40 de ani de la moartea poetului şi 

                                                                                                                                         prozatorului român. 

13.III. - HURMUZESCU, DRAGOMIR (13.III.1865 – 31.V.1954) – 155 de ani de la naşterea fizicianului, 

                                                                                            inventatorului şi profesorului universitar român. 

 - PETRESCU, FLORIN MIHAI (13.III.1930 – 3.IV.1977) – 90 de ani de la naşterea poetului român. 

 - RUSAN, ROMULUS (13.III.1935 -) – 85 de ani de la naşterea prozatorului şi reporterului român. 

14.III.  - SEVERIN, PETRU (25.VIII.1907 – 14.III.1970) – 50 de ani de la moartea compozitorului român. 

 - LEONIDA, DIMITRIE (23.V.1883 – 14.III.1965) – 55 de ani de la moartea inginerului 

                                                                                                                                hidroenergetician român. 

 - BALLU, PAVEL (14.III.1920 – 10.I.1988) – 100 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului român. 

 - PETREU, MARTA (14.III.1955) – 65 de ani de la naşterea poetei şi eseistei române. 

 - RĂDULESCU – POGONEANU, ION.A. (14.VIII.1870 – 14.III.1945) – 75 de ani de la moartea 

                                                                    istoricului şi criticului literar român şi 150 de ani de la naştere. 

 - RAYMOND, ARON (14.III.1905 - 1983) – 115 ani de la naşterea filosofului şi sociologului francez. 

15.III. - BOTNARIUC, NICOLAE (15.III.1915) – 105 ani de la naşterea zoologului, cercetătorului şi 

                                                                                                                       profesorului universitar român. 

 - RAGUSKI, CAMIL FLORIN (15.III.1925) – 95 de ani de la naşterea arhitectului român. 

 - POIANĂ, NĂSTURAŞ VOLBURĂ (15.III.1890 – 27.IX.1972) – 130 de ani de la naşterea poetului şi 

                                                                                                                                         prozatorului român. 

 - von HEYSE, PAUL (15.III.1830 – 1914) – 190 de ani de la naşterea scriitorului german. 

 - IONESCU, NAE (16.VI.1890 – 15.III.1940) – 80 de ani de la moartea filosofului şi profesorului 

                                                                                                universitar român şi 130 de ani de la naştere. 

16.III. - MEREŞ, CORNELIU (16.III.1910 -) – 110 ani de la naşterea compozitorului român. 

 - MOLNAR PIUARIU, IOAN (1749 – 16.III.1815) – 205 ani de la moartea filologului şi 

                                                                                                                                      traducătorului român. 

17.III.  - BREZEANU, ION (1.XII.1868 – 17.III.1940) – 80 de ani de la moartea actorului român. 

 - ROCHEFOUCAULD, FRANÇOIS de la, prince de Marcillac (1613 – 17.III.1680) – 340 de ani de 

                                                                                               la moartea scriitorului şi moralistului francez. 

18.III. - GEORGE, VASILE (24.II.1895 – 18.III.1960) – 60 de ani de la moartea poetului, publicistului şi 

                                                                                                traducătorului român şi 125 ani de la naştere. 

 - POSTELNICU, IOANA (18.III.1910 - 28.XI.2004) – 110 ani de la naşterea prozatoarei române. 

 - FUSTEL de COULANGES, NUMA DENIS (18.III.1830 – 1889) – 190 de ani de la naşterea 

                                                                                                                                           istoricului francez.  

19.III. - FILIMON, NICOLAE (6.IX.1819 – 19.III.1865) – 155 de ani de la moartea prozatorului şi 

                                                                                                                                        publicistului român. 

 - BARBU, ION [DAN BARBILIAN] (19.III.1895 – 11.VIII.1961) – 125 ani de la naşterea poetului şi 

                                                                                                                                 matematicianului român.  

 - NAUM, TEODOR (1.IX.1891 – 19.III.1980) – 40 de ani de la moartea filologului şi traducătorului 

                                                                                                                                                             român. 

20.III. - PALADE, CONSTANTIN (20.III.1915 – 3.IX.1974) - 105 ani de la naşterea compozitorului şi 

                                                                                                                                            dirijorului român. 

 - CHIUZBAIAN, GAVRIL IOSIF (20.III.1945) – 75 de ani de la naşterea juristului, scenaristului, 
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                                                                                                                           poetului şi eseistului român. 

 - MARIENESCU, ATANASIE MARIAN (20.III.1830 – 7/20.I.1915) – 190 de ani de la naşterea 

                                               folcloristului, etnografului şi prozatorului român şi 105 ani de la moarte.  

 - CUZA, ALEXANDRU IOAN (20.III.1820 – 15.V.1973) – 200 de ani de la naşterea făuritorului 

                                                                                                                                         României moderne. 

21.III. - ZACIU, MIRCEA (27.VIII.1928 – 21.III.2000) – 20 de ani de la moartea criticului, istoricului literar 

şi prozatorului român. 

 - FÂNTÂNERU, CONSTANTIN (1.I.1907 – 21.III.1975) – 45 de ani de la moartea poetului, 

                                                                                                           prozatorului şi criticului literar român. 

 - GRUIA, CĂLIN (21.III.1915 – 9.VII.1989) – 105 ani de la naşterea prozatorului şi poetului român. 

 - UTAN, TIBERIU (21.III.1930 – 26.V.1994) – 90 de ani de la naşterea poetului român. 

 - GREUZE, JEAN-BAPTISTE (1725 – 21.III.1805) – 215 ani de la moartea pictorului francez şi 295 

                                                                                                                                         de ani de la naştere. 

 - BACH, JOHANN SEBASTIAN (21.III.1685 – 28.VII.1750) – 335 de ani de la naşterea 

compozitorului şi organistului german din perioada barocă şi 265 de ani de la moarte. 

22.III. - BIBESCU, GEORGE VALENTIN (22.III.1880 – 2.VII.1941) – 140 de ani de la naşterea 

                                                                                            promotorului şi organizatorului aviaţiei române. 

 - ROMULUS, DIANA (22.III.1905 – 25.VIII.1975) – 115 ani de la naşterea prozatoarei, publicistei şi 

                                                                                             traducătoarei române şi 45 de ani de la moarte. 

23.III. - MARCU, DUILIU (23.III.1885 – 9.III.1966) – 135 de ani de la naşterea arhitectului şi profesorului 

                                                                                                                                           universitar român. 

 - LUPAN, RADU (23.III.1920 -) – 100 de ani de la naşterea eseistului şi traducătorului român. 

 - NEDELCEA, TUDOR (23.III.1945 -) – 75 de ani de la naşterea scriitorului român. 

 - GHEORGHIU, VIRGIL (23.III.1905–1977) – 115 ani de la naşterea poetului şi muzicologului român. 

24.III. - CUCLIN, DIMITRIE (24.III.1885 – 7.II.1978) – 135 de ani de la naşterea compozitorului, 

                                                                                                            folcloristului şi muzicologului român. 

 - JULES, VERNE (8.II.1828 – 24.III.1905) – 115 ani de la moartea scriitorului francez. 

25.III. - MĂLINEANU, HENRY (25.III.1920 - 2000) – 100 de ani de la naşterea compozitorului român şi 20 

                                                                                                                                              ani de la moarte. 

 - OTESCU, ION HANNA (3.XII.1888 – 25.III.1940) – 80 de ani de la moartea compozitorului român. 

 - CARAGIALE, MATEIU ION (25.III.1885 – 17.I.1936) – 135 de ani de la naşterea prozatorului şi 

                                                                                                                                               poetului român. 

26.III. - SANDU, ALEXANDRU GABRIEL (26.III.1940) – 80 de ani de la naşterea arhitectului şi 

                                                                                                                       profesorului universitar român. 

 PIMSNER, VICTOR (26.III.1920 – 20.XII.2000) – 100 de ani de la naşterea profesorului şi 

                                       organizatorului învăţământului ingineresc de aviaţie român şi 20 de ani de la 

moarte. 

27.III. - BĂRGLĂZAN, AUREL (27.III.1905 – 1960) – 115 ani de la naşterea inginerului hidraulic şi 

                                                                               profesorului universitar român şi 60 de ani de la moarte. 

 - CONSTANTINESCU, NICOLAE N. (27.III.1920 – 14.XII.2001) – 100 de ani de la naşterea 

                                                                                           economistului şi profesorului universitar român. 

 - RÖNTGEN, WILHELM CONRAD (27.III.1845 – 10.II.1923) – 175 de ani de la naşterea fizicianului 

   german, descoperitorul razelor care îi poartă numele, Laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1961. 

28.III. - BUCUR, SEPTIMIU (28.III.1915 – 7.V.1964) – 105 ani de la naşterea eseistului şi criticului literar 

                                                                                                                                                             român. 

 - TULBURE, VICTOR (28.III.1925 – 1997) – 95 de ani de la naşterea poetului şi traducătorului român. 

29.III. - HEMESCU, OCTAVIAN (29III.1940) – 80 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - CARAGIALI, COSTACHE (29.III.1815 – 13.II.1877) – 205 ani de la naşterea actorului, 

  regizorului, dramaturgului, poetului şi prozatorului român, primul  

                                                                                                        director al Teatrului Naţional Bucureşti. 

 - TYLER, JOHN (29.III.1790 – 18.I.1862) – 230 de ani de la naşterea celui de-al 10-lea preşedinte al 

                                                                                                                                           SUA (1841-1845). 

30.III. - POPA, VICTOR ION (29.VII.1895 – 30.III.1945) – 75 de ani de la moartea profesorului, regizorului  

                                                       dramaturgului şi prozatorului român şi 125 de ani de la naştere. 

 - O’CASEY, SEAN (30.III.1880 – 18.IX.1964) – 140 de ani de la naşterea scriitorului irlandez. 
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31.III.  - ŢIŢEICA, RADU (31.III.1905 – 28.IV.1987) – 115 ani de la naşterea fizicianului şi inginerului român. 

 - ARCHIP, TICU (4.I.1891 – 31.III.1965) – 55 de ani de la moartea prozatoarei şi autoarei dramatice 

                                                                                                                                                            române. 

 - ŞAHIGHIAN, ALEXANDRU (20.XI.1901 – 31.III.1965) – 55 de ani de la moartea poetului, 

                                                                                                              prozatorului şi traducătorului român. 

 

 

APRILIE 
           

  2.IV -  Ziua Internaţională a Cărţii Pentru Copii 

7.IV - Ziua Mondială a Sănătăţii 

12.IV – Ziua Mondială a Aviaţiei şi Cosmonauticii 

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 

* 

*      * 

1.IV.  - BAICULESCU, GEORGE (1.IV.1900 – 6.IX.1972) – 120 de ani de la naşterea bibliografului şi 

                                                                                                                                  istoricului literar român. 

 - PHILIPPIDE, ALEXANDRU (1.IV.1900 – 8.II.1979) – 120 de ani de la naşterea poetului şi 

eseistului român, Laureat al Premiului Herder în 1965. 

 - PITUŢ, GHEORGHE(1.IV.1940–6.VI.1991) – 80 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului 

român. 

 - GESSNER, SOLOMON (1.IV.1730 – 1788) – 290 de ani de la naşterea poetului elveţian. 

 - WALLACE, EDGAR (1.IV.1875 – 10.II.1932) – 145 de ani de la naşterea scriitorului american. 

2.IV. - CELAN, PAUL (23.XI.1920 – 2.IV.1970) – 50 de ani de la moartea poetului român şi 100 de ani de la 

                                                                                                                                                            naştere. 

 - IONESCU – MATIU, ALEXANDRU V. (25.VI.1883 – 1.IV.1975) – 45 de ani de la moartea 

                                                                                                                            farmacistului militar român. 

 - KONJA, SAMOIL (SAMUEL) GHEORGHE (27.I.1845 – 2.IV.1940) – 80 de ani de la moartea 

                                                                      chimistului şi farmacistului român şi 175 de ani de la naştere. 

 - PONI, PETRU (4.I.1841 – 2.IV.1925) – 95 de ani de la moartea chimistului  şi mineralogului român, 

                                                                                                                fondatorul şcolii române de chimie. 

 - ANDERSEN, HANS CRISTIAN (2.IV.1805 – 4.VIII.1875) – 215 ani de la naşterea scriitorului 

                                                                                                                    danez şi 145 de ani de la moarte. 

 - ZOLA, EMILE (2.IV.1840 -   28.IX.1902) – 180 de ani de la naşterea scriitorului francez. 

3.IV. - MACOVSCHI, EUGEN (4.II.1906 – 3.IV.1985) – 35 de ani de la moartea biochimistului şi 

                                                                                                                       profesorului universitar român. 

 - STELIAN, TOMA (3.IV.1860 – 24.X.1925) – 160 de ani de la naşterea juristului, omului politic şi 

                                                                               profesorului universitar român şi 95 de ani de la moarte. 

 - POP-RETEGANUL, ION (10.VI.1853 – 3.IV.1905) – 115 ani de la moartea folcloristului, poetului şi 

                                                                                                                                      traducătorului român. 

 - POPESCU, FLORENTIN (3.IV.1945) – 75 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului român. 

4.IV. - WINCLER, ADALBERT (4.IV.1930 -) – 90 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - FLORESCU, VASILE (4.IV.1915 – 14.I.1982) – 105 ani de la naşterea teoreticianului şi criticului 

                                                                                                                                                   literar român. 

  5.IV. - RAFAEL, GEORGE (10.II.1920 – 5.IV.1985) – 35 de ani de la moartea regizorului de teatru roman 

  şi 100 de ani de la naştere.  

 - LASCAROV – MOLDOVEANU, ALEXANDRU (5.IV.1885 – 1972) – 135 de ani de la naşterea  

                                                                                                              prozatorului şi traducătorului român. 

 - BELLOW, SAUL (10.VI.1915 – 5.IV.2005) – 15 ani de la moartea prozatorului american de origine 

                                                                                                                       rusă şi 105 ani de la naştere. 

6.IV. - GEORGE, ALEXANDRU (6.IV.1930 -) – 90 de ani de la naşterea criticului, istoricului literar,  
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                                                                                                              prozatorului şi traducătorului român. 

9.IV. - DESTOUCHES, PHILIPPE (PHILIPPE HÉRICAULT) (9.IV.1680 – 4.VII.1754) – 340 de ani de 

                                                                                                                  la naşterea dramaturgului francez. 

10.IV. - de CHARDIN, PIERRE TEILHARD (1.V.1881 – 10.IV.1955) – 65 de ani de la moartea 

                                                                                          paleontologului, filosofului şi teologului francez. 

11.IV. - MAXIMILIAN, CONSTANTIN (2.VIII.1928 - 11.IV.2000) – 20 de ani de la moartea medicului 

                                                                                                                genetician şi antropologului român. 

 - CORNEA, AURELIU (1897 – 11.IV.1930) – 90 de ani de la moartea prozatorului român. 

 - PAPAHAGI, EMIL GEORGE (5/18.IX.1907–11.IV.1970) – 50 de ani de la moartea eseistului 

român. 

12.IV. - CIOCÂLTEU, VINTILĂ (12.IV.1890 – 1947) – 130 de ani de la naşterea poetului român. 

 - MARTIN, MIRCEA (12.IV.1940) – 80 de ani de la naşterea criticului literar român. 

13.IV. - GEORGESCU, FLORIAN (13.IV.1930) – 90 de ani de la naşterea sociologului şi profesorului 

                                                                                                                                           universitar român. 

 - NICOLAESCU, SERGIU (13.IV.1930 – 03.I.2013) – 90 de ani de la naşterea actorului şi regizorului 

român. 

 - PETRIŞOR, MARCEL (13.IV.1930) – 90 de ani de la naşterea prozatorului şi eseistului român. 

14.IV. - MAIAKOVSKI, VLADIMIR VLADIMIROVICI (19.VII.1893 – 14.IV.1930) – 90 de ani de la 

                                                                                                    moartea poetului şi dramaturgului sovietic. 

 - POPOVICI, VALENTIN (14.IV.1930 -) 90 de ani de la naşterea medicului veterinar şi profesorului 

                                                                                                                                           universitar român. 

 - HAŢIEGANU, IULIU I. (14.IV.1885 – 4.IX.1959) – 135 de ani de la naşterea medicului, creatorului 

                                                                                                   de şcoală şi profesorului universitar român. 

 - CRĂSNARU, DANIELA (14.IV.1950 -) - 70 de ani de la naşterea poetei române. 

 - LINCOLN, ABRAHAM (12.II.1809 – 14.IV.1865) – 155 de ani de la moartea celui de-al 16-lea 

                                                           preşedinte al SUA (1860-1865), militant pentru desfiinţarea sclaviei. 

15.IV. - SARTRE, JEAN PAUL (21.VI.1905 – 15.IV.1980) – 40 de ani de la moartea scriitorului francez şi 

                                                                                                                                       110 ani de la naştere. 

 - COSTESCU, IOAN (2.IX.1860 – 15.IV.1935) – 80 de ani de la moartea compozitorului român şi 160 

                                                                                                                                         de ani de la naştere.  

 - FIREA, GHEORGHE (15.IV.1935 -) – 85 de ani de la naşterea muzicologului român. 

 - HOLLINGER, ABRAHAM (15.IV.1905 – 25.I.1985) – 115 ani de la naşterea matematicianului 

                                                                                                                     român şi 35 de ani de la moarte. 

 - DECEI, AUREL I.(15.IV.1905–24.IV.1976) – 115 ani de la naşterea istoricului şi orientalistului 

român. 

 - LODOVICO, CARRACI (15.IV.1555 – 1619) – 465 de ani de la naşterea pictorului italian.  

16.IV. - BRÂNDUŞ, NICOLAE (16.IV.1935 -) – 85 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - ISTRATI, PANAIT (10.VIII.1884 – 16.IV.1935) – 85 de ani de la moartea scriitorului şi publicistului 

                                                                                                                                                             român. 

 - PANCU – IAŞI, OCTAV (14.IV.1929 – 16.IV.1975) – 45 de ani de la moartea prozatorului român. 

17.IV. - BĂLĂIŢĂ, GEORGE (17.IV.1935) – 85 de ani de la naşterea scriitorului român. 

 - MARINO-MOSCU, CONSTANŢA (17.IV.1875 – 20.IX.1940) – 145 de ani de la naşterea 

                                                                                                prozatoarei române şi 80 de ani de la moarte. 

 - MICLE, VERONICA (22.IV.1850 – 3.VIII.1889) – 170 de ani de la naşterea poetei şi prozatoarei 

                                                                                                                                                            române. 

 - PILLAT, ION (31.III.1891 – 17.IV.1945) – 75 de ani de la moartea poetului şi eseistului român. 

 - STREINU, MIRCEA (2.I.1910 – 17.IV.1945) – 75 de ani de la moartea poetului şi prozatorului român 

                                                                                                                              şi 110 ani de la naştere. 

 - SUCHIANU, DUMITRU ION (2.IX.1895 – 17/18.IV.1985) – 35 de ani de la moartea eseistului şi 

                                                                                                traducătorului român şi 125 ani de la naştere. 

 - VINEA, ION (17.IV.1895 – 6.VII.1964) – 125 ani de la naşterea poetului, prozatorului, eseistului şi 

                                                                                  traducătorului român, adept al literaturii suprarealiste. 

 - FRANKLIN, BENJAMIN (17.I.1706 – 17.IV.1790) – 230 de ani de la moartea politicianului, 

                                                          filozofului şi omului de ştiinţă american. A înfiinţat prima bibliotecă  

                                                                                                         publică în SUA în 1731 la Philadelphia. 
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18.IV. - ARISTIA, COSTACHE (1800 – 18.IV.1880) – 140 de ani de la moartea actorului şi traducătorului 

                                                                                                                                                             român. 

 - TUPAN, MARIUS (18.IV.1945) – 75 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - EINSTEIN, ALBERT (14.III.1879 – 18.IV.1955) – 65 de ani de la moartea fizicianului german. 

19.IV. - ATHANASIU, NICHY (19.IV.1905 – 25.XI.1967) – 115 ani de la naşterea actorului român. 

 - MIHĂILESCU, VINTILĂ (19.IV.1890 – 27.V.1978) – 130 de ani de la naşterea geografului şi 

                                                                                                                       profesorului universitar român. 

 - JACQUIER, HENRI (25.IX.1900 – 19.IV.1980) – 40 de ani de la moartea lingvistului şi istoricului 

                                                                                                                           literar, 120 ani de la naştere. 

 - IONESCU, RAICU RION (24.VIII.1872 - 19.IV.1895) – 120 ani de la moartea scriitorului român. 

20.IV. - NICOLAESCU – PLOPŞOR, CONSTANTIN S. (20.IV.1900 – 30.VI.1968) – 120 ani de la naşterea 

                                                                                                                                 omului de ştiinţă român. 

 - TĂUTUL, IONICĂ (XI.1795 – 20.IV.1830) – 190 de ani de la moartea poetului şi prozatorului roman 

                                                                                                                             şi 225 de ani de la naştere. 

21.IV. - DRĂGESCU, IOAN (8.IX.1844 – 21.IV.1915) – 105 ani de la moartea poetului şi prozatorului 

                                                                                                                                                             român. 

 - TWAIN, MARK (30.XI.1835 - 21.IV.1910) – 110 de ani de la moartea scriitorului american şi 185 de 

                                                                                                                                              ani de la naştere. 

22.IV. - ANTONESCU, PETRE (29.VI.1873 - 22.IV.1965) – 55 de ani de la moartea arhitectului român. 

 - BENEŞ, WILHELM (27.II.1907 – 22.IV.1960) – 60 de ani de la moartea prozatorului şi criticului de 

                                                                                                                                                      artă român. 

 - AAKJAER, JEPPE (10.VI.1866–22.IV.1930)– 90 de ani de la moartea poetului şi nuvelistului danez. 

23.IV. - CRONER, DANIEL (22.III.1656 – 23.IV.1740) – 280 de ani de la moartea compozitorului român. 

 - ZEND, VIRGIL SIMION GHEORGHE (23.IV.1935 -) – 85 de ani de la naşterea fizicianului şi 

                                                                                                                                          chimistului român. 

 - IONESCU – STOIAN, PETRE (14.I.1909 – 23.IV.1985) – 35 de ani de la  moartea farmacistului şi 

                                                                                                                       profesorului universitar român. 

 - von LAUE, MAX (9.X.1879 – 23.IV.1960) – 60 de ani de la moartea fizicianului german. 

24.IV. - CARPENTIER, ALEJO (26.XII.1904 – 24.IV.1980) – 40 de ani de la moartea scriitorului cubanez. 

 - PANAITESCU, SCARLAT (24.IV.1865 – 23.III.1938) – 155 de ani de la naşterea generalului 

                                                                                                                           cartograf şi topograf român. 

 - SANNAZZARO, JACOPO (1458 – 24.IV.1530) – 490 de ani de la moartea poetului şi umanistului 

                                                                                                                                                              italian. 

 - WARREN, ROBERT PENN (24.IV.1905–15.IX.1989) – 115 ani de la naşterea scriitorului american. 

25.IV. - ŞTEFĂNESCU, GEORGE (13.XII.1843 – 25.IV.1925) – 95 de ani de la moartea compozitorului, 

                                                                                                     dirijorului şi profesorului de canto român. 

26.IV. - DRAGA, GEORGE (26.IV.1935 -) – 85 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - GAVRILIU, DAN (26.IV.1915) – 105 ani de la naşterea medicului chirurg şi profesorului             

                                                                                                                                           universitar român.  

27.IV. - MĂTCAŞ, NICOLAE (27.IV.1940) – 80 de ani de la naşterea filologului, poetului, publicistului, 

                                                                                           profesorului universitar şi omului politic român. 

28.IV. - CROHMĂLNICEANU, OVIDIU S.  (16.VIII.1921 – 28.IV.2000) – 20 de ani de la moartea criticului, 

                                                                                                         istoricului literar şi prozatorului român. 

 - VALJAN, ION (16.XII.1881 – 28.IV.1960) – 60 de ani de la moartea dramaturgului român. 

29.IV. - BACALOGLU, EMANOIL (29.IV.1830 – 30.VIII.1891) – 190 de ani de la naşterea fizicianului, 

                                                                                                          chimistului şi matematicianului român. 

 - DANIELOPOLU, DANIEL (25.IV.1884 – 29.IV.1955) - 65 de ani de la moartea fiziologului şi 

                                                                                                                                        clinicianului român. 

 - GOINA, TEODOR (27.II.1896 – 29.IV.1985) – 35 de ani de la moartea farmacistului şi profesorului 

                                                                                                                                           universitar român. 

 - GYR, RADU (2.III.1905 – 29.IV.1975) – 45 de ani de la moartea poetului, dramaturgului şi eseistului 

                                                                                                                        român şi 115 ani de la naştere. 

 - HITCHCOCK, ALFRED (13.VIII.1899 - 29.IV.1980) – 40 de ani de la moartea regizorului şi 

                                                                                                                  producătorului de filme american. 
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MAI 
           

1.V. - Ziua Internaţională a Muncii 

3.V. - Ziua Mondială a Libertăţii Presei 

8.V.  - Ziua Mondială a Crucii Roşii 

9.V. - Ziua Uniunii Europene (Ziua Schuman) 

 - Ziua Victoriei Naţiunilor Unite Asupra Fascismului (1945) 

15.V. - Ziua Internaţională a Familiei 

 - Ziua Latinităţii 

17.V. - Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor 

18.V. - Ziua Internaţională a Muzeelor 

20.V. - Ziua Eroilor 

21.V. - Ziua Mondială a Dezvoltării Culturale 

28.V. - Ziua Internaţională pentru Sănătatea Femeii 

 

* 

*      * 

 

1.V. - ROMAN, VISARION (5.VII.1833 – 1.V.1885) – 135 de ani de la moartea pedagogului şi 

                                                                   economistului român, primul bibliotecar al ASTREI (SIBIU). 

 - BENADOR, URY (1.V.1895 – 23.XI.1971) – 125 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - OTTESCU, NICOLAE I. (1.V.1885 – 11.II.1950) – 135 de ani de la naşterea prozatorului şi 

                                                                                           dramaturgului român şi 70 de ani de la moarte. 

2.V. - LOTREANU, ION (2.V.1940 – 22.V.1985) – 80 de ani de la naşterea poetului, prozatorului şi  

                                                                                                  eseistului român şi 35 de ani de la moarte. 

 - BAYLISS, WILLIAM (2.V.1860 – 27.VIII.1924) – 160 de ani de la naşterea fiziologului englez. 

4.V. - DRĂGHICESCU, DUMITRU (4.V.1875 – 14.IX.1945) – 145 de ani de la naşterea sociologului 

                                                                                                                   român şi 75 de ani de la moarte. 

 - COSMA, ANTON (4.V.1940 – 17.XI.1991) – 80 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar  

                                                                                                                                                           român. 

 - ENESCU, GEORGE (19.VIII.1881 – 4.V.1955) – 65 de ani de la moartea compozitorului, 

                                                                                              violonistului, dirijorului şi pianistului român. 

 GERARD, FRANCOIS (4.V.1770 – 11.I.1837) – 250 de ani de la naşterea pictorului şi desenatorului 

                                                                                                                                                         francez. 

6.V. - DORIAN, DOREL (6.V.1930) – 90 de ani de la naşterea dramaturgului, prozatorului şi eseistului 

                                                                                                                                                           român. 

 - KIRCHNER, ERNST LUDWIG (6.V.1880 – 1938) – 140 de ani de la naşterea pictorului şi  

                                                                                                                                    graficianului german. 

7.V. - ROMAN, ELLY (7.V.1905 - 1996) – 115 ani de la naşterea compozitorului român. 

 - TOHĂNEANU, GEORGE J.  (7.V.1925 -) – 95 de ani de la naşterea stilistului român. 

 - FLAUBERT, GUSTAVE (1821 – 7.V.1880) – 140 de ani de la moartea scriitorului francez. 

8.V. - CRĂCIUN, GHEORGHE (8.V.1950) – 70 de ani de la naşterea prozatorului român. 

9.V. - PETRESCU, IOAN D. (28.XI.1884 – 9.V.1970) – 50 de ani de la moartea preotului,  

                                                                                                       bizantinologului şi profesorului român. 

 - FURDUI, TEODOR (9.V.1935 -) – 85 de ani de la naşterea fiziologului, profesorului universitar 

                                                                                                                               din Republica Moldova. 

 - BLAGA, LUCIAN (9.V.1895 – 6.V.1961) – 125 ani de la naşterea poetului, filosofului,  

                                                                                                     dramaturgului şi memorialistului român. 

 - SCHILLER, FRIEDRICH (10.XI.1759 – 9.V.1805) – 215 ani de la moartea poetului şi 

dramaturgului german. 

 - BARRIE, JAMES MATTHEW (9.V.1860 – 19.VI.1937) – 160  de ani de la naşterea dramaturgului 

                                                                                                                                  şi nuvelistului scoţian.  
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11.V. - BACALOGLU, EMANOIL 11.V.1830 – 12.VIII.1891) – 190 de ani de la naşterea fizicianului şi 

                                                                                                                              matematicianului român. 

 - ISTRATE, GHEORGHE (11.V.1940) – 80 de ani de la naşterea poetului şi publicistului român. 

 - MĂNESCU, THEODOR (16.X.1930 – 11.V.1990) – 30 de ani de la moartea dramaturgului român şi 

90 de ani de la naştere. 

11.V.  - ŞOLOHOV, MIHAIL ALEKSANDROVICI (11V.1905 – 21.II.1984) – 115 ani de la naşterea  

                                                                                                                                scriitorului sovietic rus. 

12.V. - MURGU, EFTIMIE (28.XII.1805 – 12.V.1870) – 150 de ani de la moartea filosofului, lingvistului şi 

                                                                                                   filologului român şi 215 ani de la naştere. 

 - STAMATIAD, ALEXANDRU TEODOR (12.V.1885 – 1956) – 135 de ani de la naşterea poetului şi  

                                                                                                                                   traducătorului român. 

13.V.  - NEGUCIOIU, GH. AUREL (13.V.1930) – 90 de ani de la naşterea economistului şi profesorului 

                                                                                                                                         universitar român. 

 - VLADIMIRESCU, ION (13.V.1905 – 6.VI.2000) – 115 ani de la naşterea inginerului hidrotehnician  

                                                              şi profesorului universitar român şi 20 de ani de la moarte. 

 - HANSEN, FRIDTJOF (1861 – 13.V.1930) – 90 de ani de la moartea exploratorului polar, 

                                                                                                    naturalistului şi omului politic norvegian. 

 - DAUDET, ALPHONSE (13.V.1840 – 16.XII.1897) – 180 de ani de la naşterea nuvelistului francez. 

14.V. - CORLĂŢEANU, NICOLAE (14.V.1915) – 105 ani de la naşterea filologului, profesorului  

                                                                                 universitar, academicianului din Republica Moldova. 

 - JUVARA, ERNEST (14.V.1870 – 5.V.1933) – 150 de ani de la naşterea chirurgului şi profesorului 

                                                                                                                                         universitar român. 

15.V. - PAŞCANU, ALEXANDRU (15.V.1920) – 100 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - KREINDLER, ARTUR I. (15.V.1900 - 28.V.1988) – 120 de ani de la naşterea medicului neurolog şi 

profesorului universitar român. 

 - SAVU, MIRCEA (15.V.1895 – 13.V.1964) – 125 de ani de la naşterea geologului român.  

 - BRATU, SAVIN (15.V.1925 – 4.III.1977) – 95 de ani de la naşterea criticului, istoricului şi 

                                                                                                                        teoreticianului literar român. 

16.V. - BRĂTIANU, GHEORGHE (1847 – 16.V.1905) – 115 ani de la moartea compozitorului român. 

 - GIURGIU, VICTOR (16.V.1930) – 90 de ani de la naşterea inginerului silvic şi profesorului 

                                                                                                                                         universitar român. 

  - CIUPE, AUREL (16.V.1900 – 18.VII.1988) – 120 de ani de la naşterea pictorului român. 

 - BOLDEA, GEORGE (16.V.1905 – 9.XII.1934) – 115 ani de la naşterea poetului român. 

 - OLTEANU, LUCIA (16.V.1925 -) – 95 de ani de la naşterea prozatoarei române. 

 -  POPOVICI, TITUS (16.V.1930 – 29.XI.1994) – 90 de ani de la naşterea prozatorului, scenaristului 

                                                                                                                               şi dramaturgului român. 

 - PREDA, MARIN (5.VIII.1922 – 16.V.1980) – 40 de ani de la moartea scriitorului român. 

17.V. - DUMITRESCU, GEO (17.V.1920 – 28.IX.2004) – 100 de ani de la naşterea poetului şi 

traducătorului român. 

 - ŢIŢEICA, ŞERBAN FLORENTIN (14.III.1908 – 17.V.1985) – 35 de ani de la moartea fizicianului 

                                                                                                                                              atomist român. 

 - VORNICESCU, NESTOR (1.X.1927 – 17.V.2000) – 20 de ani de la moartea teologului şi 

                                                                                                                                 mitropolitului Olteniei. 

19.V. - STAN, T.C. (1.II.1907 – 19.V.1940) – 80 de ani de la moartea prozatorului român. 

20.V. - SORODOC, CONSTANTIN (20.V.1915 – 5.IX.1993) – 105 ani de la naşterea meteorologului 

                                                                                                                                                           român. 

 - ŞERBAN, GEO (20.V.1930) – 90 de ani de la naşterea istoricului şi criticului literar. 

21.V. - CORNEA – IONESCU, ALMA (21.V. 1900 - 19.VII.1977) – 120 de ani de la naşterea 

compozitoarei române. 

 - PAVEL, DORIN I. (21.V.1900 – 5.VII.1979) – 120 de ani de la naşterea inginerului hidrotehnician 

şi profesorului universitar român. 

 - DOBROGEANU – GHEREA, CONSTANTIN (21.V.1855 – 7.V.1920) – 165 de ani de la naşterea 

                            sociologului şi criticului literar român şi 100 de ani de la moarte. 

 - VERHAEREN, EMILE (21.V.1855 – 27.XI.1916) – 165 de ani de la naşterea poetului belgian. 

 - ARGHEZI, TUDOR (ION H. THEODORESCU) (21.V.1880 – 14.VII.1967) – 140 de ani de la 
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                                                                                                                          naşterea scriitorului român. 

24.V. - GEORGESCU, CONSTANTIN (1895 – 24.V.1960) – 60 de ani de la moartea compozitorului 

                                                                                                                                                           român.  

 - IANCU, MARCEL (24.V.1895 – IV.1984) – 125 de ani de la naşterea pictorului, arhitectului, 

                                                                                                           graficianului şi scenografului român. 

 - SAVRASOV, ALEKSEI KONDRATIEVICI (24.V.1830 – 8.X.1897) – 190 de ani de la naşterea  

                                                                                                                                               pictorului rus. 

25.V.  - MEZZETTI, ENRICO (17.XI.1870 – 25.V.1930) – 90 de ani de la moartea compozitorului şi 150 

                                                                                                                                      de ani de la naştere. 

 - PENCIULESCU, RADU (25.V.1930) – 90 de ani de la naşterea regizorului de teatru, profesorului de 

                                                                                                                                   regie şi arta actorului. 

 - FRIEDLANDER, ERWIN M. (25.V.1925 – 22.I.2004) – 95 de ani de la naşterea fizicianului român,  

        membru de onoare al Academiei Române, distins cu Premiul Humboldt pentru fizică în anul 1985. 

26.V. - GOLESTAN, STAN (26.V.1875 – 21.IV.1956) – 145 de ani de la naşterea compozitorului român. 

27.V. - CIORĂNESCU, ION I. (27.V.1905 – 18.X.1926) – 115 ani de la naşterea poetului şi traductorului 

                                                                                                                                                           român. 

 - KOCH, ROBERT (11.XII.1843 – 27.V.1910) – 110 ani de la moartea bacteriologului german. 

28.V. - BARGOVAN, ION (8.IX.1889 – 28.V.1970) – 50 de ani de la moartea compozitorului român. 

 - BOCCHERINI, LUICI (19.II.1743 – 28.V.1805) – 215 ani de la moartea violoncelistului şi  

                                                                                                                                  compozitorului italian. 

29.V.  - SEBASTIAN, MIHAIL (18.X.1907 – 29.V.1945) – 75 de ani de la moartea dramaturgului, 

                                                                                                                  prozatorului şi eseistului român. 

 - SPENGLER, OSWALD (29.V.1880 – 8.V.1936) – 140 de ani de la naşterea filosofului german. 

30.V. - PASTERNAK, BORIS LEONIDOVICI (10.II.1890 – 30.V.1960) – 60 de ani de la moartea  

                                                                               poetului şi prozatorului rus şi 130 de ani de la naştere. 

 - VELISAR, TEODOREANU ŞTEFANA (17.X.1897 – 30.V.1995) – 25 de ani de la moartea 

                                                                                                 prozatoarei, poetei şi traducătoarei române. 

31.V. - BOLOGA, MIRCEA (31.V.1935 -) – 85 de ani de la naşterea inginerului, profesorului universitar,  

                                                                                                    academicianului din Republica Moldova. 

 - MOLDOVAN, SILVESTRU 1861 – 31.V.1915) – 105 ani de la moartea folcloristului român. 

 - NICOLESCU, VASILE (1.XI.1929 – 31.V.1990) – 30 de ani de la moartea poetului şi eseistului 

român. 

 

 

IUNIE 
           

 

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  

30.VI. - Ziua Învăţătorului (România) 

 

* 

*     * 

 

1.VI. - MICU, EUGENIU (1.VI.1910 -) – 110 ani de la naşterea compozitorului român. 

 - COCEA, TANTZI (7.XII.1909 – 1.VI.1990) – 30 ani de la moartea actriţei române.  

 - FILOTTI, EUGEN (15.VII.1896 – 1.VI.1975) – 45 de ani de la moartea publicistului şi  

                                                                                                                                   traducătorului român. 

2.VI. - CALLIMACHI, SCARLAT (20.IX..1896 – 2.VI.1975) – 45 de ani de la moartea poetului, 

                                                                                                          dramaturgului şi publicistului român. 
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 - PETRAŞINCU, DAN (pseudonimul lui Angelo Morretta) (2.VI.1910 - 1997) – 110 ani de la  

                                                                                                                        naşterea prozatorului român. 

3.VI. - BIZET, GEORGES (25.X.1838 – 3.VI.1875) – 145 de ani de la moartea compozitoruluifrancez. 

4.VI. - DIMA, GHEORGHE (28.IX.1847 – 4.VI.1925) – 95 de ani de la moartea compozitorului român. 

 - URSU, NICOLAE (4.VI.1905 – 10.II.1969) – 115 ani de la naşterea compozitorului şi 

                                                                                                                                     folcloristului român. 

 - VLĂDUŢĂ, IOAN (19.VI.1875 – 4.VI.1965) – 55 de ani de la moartea compozitorului român şi 145  

                                                                                                                                      de ani de la naştere. 

5.VI.  - HEROVANU, MIRCEA I. (16.XII.1904 – 5.VI.1960) – 60 de ani de la moartea fizicianului şi  

                                                                                                                                 meteorologului român. 

 - GOGA, EUGEN (11.XII.1888 – 5.VI.1935) – 85 de ani de la moartea prozatorului român. 

 - TOMESCU, DUMITRU (31.III.1886 – 5.VI.1945) – 75 de ani de la moartea criticului literar român. 

6.VI. - MANN, THOMAS (6.VI.1875 – 12.VIII.1955) – 145 de ani de la naşterea scriitorului german şi 65  

                                                                                                                                       de ani de la moarte. 

 - POPESCU, ZAHARIA (6.VI.1920 -) – 100 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - VLADIMIRESCU, ION (13.V.1905 – 6.VI.2000) – 20 de ani de la moartea inginerului 

hidrotehnician român şi 115 ani de la naştere. 

 - AKERMAN, CHANTAL (6.VI.1950) – 70 de ani de la naşterea actorului belgian. 

7.VI. - MILLER, HENRY (26.XII.1891 – 7.VI.1980) – 40 de ani de la moartea scriitorului american. 

 - MURGEANU, ION (7.VI.1940) – 80 de ani de la naşterea poetului şi romancierului român. 

8.VI.  - FRUNZĂ, VICTOR (8.VI.1935 – 27.VII.2007) – 85 de ani de la naşterea prozatorului şi eseistului 

                                                                                                                                                           român. 

 - ROSETTI, CONSTANTIN ALEXANDRU (2.VI.1816 – 8.VI.1885) – 135 de ani de la moartea  

                                                                                                               poetului şi memorialistului român. 

 - HUYGENS, CHRISTIAAN (14.IV.1629 – 8.VI.1695) – 325 de ani de la moartea matematicianului, 

                                                                                                         astronautului şi naturalistului olandez. 

9.VI. - PANAITESCU, DUMITRU D. (9/22.VI.1915 – 7.III.1983) – 105 ani de la naşterea eseistului şi  

                                                                                                                                   traducătorului român. 

 - DICKENS, CHARLES (7.II.1812 – 9.VI.1870) – 150 de ani de la moartea scriitorului britanic. 

10.VI. -  HARTULARI DARCLÉE, HARICLEA (10.VI.1860 – 10.I.1939) – 160 de ani de la naşterea 

                                                                                                                          cântăreţei române de operă. 

 - SIMU, OCTAVIAN (10.VI.1935) – 85 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - CAMÖES, LUIS DE (c.1524 – 10.VI.1580) – 440 de ani de la moartea poetului naţional portughez. 

12.VI. - DELEANU, ANDREI ION (20.IV.1903 – 12.VI.1980) – 40 de ani de la moartea traducătorului 

                                                                                                                                                           român. 

13.VI. - YEATS, WILLIAM BUTLER (18.VI.1865 –28.I.1939) –155 de ani de la naşterea poetului irlandez. 

14.VI. - BREDICEANU, MIHAI (14.VI.1920 – 4.III.2005) – 100 de ani de la naşterea compozitorului, 

                                                                                                              dirijorului şi muzicologului român. 

 - BUCUR, ION M. (14.VI.1930 – 1976) – 90 de ani de la naşterea matematicianului român. 

 - DRAGOSLAV, ION (14.VI.1875 – 5.V.1928) – 145 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - POP, VASILE ( 14.VI.1875 - 1931) – 145 de ani de la naşterea prozatorului român.  

14.VI. - LAHOVARI, ION N. (25.I.1844 – 14.VI.1915) – 105 ani de la moartea diplomatului, 

                                                                                                            memorialistului şi oratorului român. 

15.VI. - GIURCHESCU, LUCIAN (15.VI.1930 -) – 90 de ani de la naşterea regizorului român de teatru. 

16.VI. - BACONSKY, ANATOL E. (16.VI.1925 – 4.III.1977) – 95 de ani de la naşterea poetului, eseistului 

                                                                                                                                şi traducătorului român. 

 - IONESCU, NAE (16.VI.1890 – 15.I.1940) – 130 de ani de la naşterea filosofului şi profesorului 

                                                                                                 universitar român şi 80 de ani de la moarte.  

 - NICOLEANU, NICOLAE (16.VI.1835 – 7.IV.1871) – 185 de ani de la naşterea poetului român. 

17.VI. - SALIGNY, ANGHEL (19.IV.1854 – 17.VI.1925) – 95 de ani de la moartea omului de ştiinţă român.  

 - DERAIN, ANDRÉ (17.VI.1880 – 1954) – 140 de ani de la naşterea pictorului francez. 

19.VI. - MIHAIL MARIUS (15.III.1926 – 19.VI.1955) – 65 de ani de la moartea compozitorului român. 

20.VI. - HELLMAN, LILIAN (20.VI.1905 – 30.VI.1984) – 115 ani de la naşterea scriitoarei americane. 

21.VI. - SARTRE, JEAN PAUL (21.VI.1905 – 15.IV.1980) – 115 ani de la naşterea filosofului şi scriitorului 

                                                                                                                 francez şi 40 de ani de la moarte. 
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 - VÂLCOVICI, VICTOR (9.IX.1885 – 21.VI.1970) – 50 de ani de la moartea matematicianului 

                                                                                                                român şi 135 de ani de la naştere. 

 - ENESCU, DUMITRU (21.VI.1930) – 90 de ani de la naşterea geofizicianului şi profesorului 

                                                                                                                                         universitar român. 

 - CONSTANTINESCU, MAC (21.VI.1900 – 1979) – 120 de ani de la naşterea sculptorului român. 

 - ŞTEFĂNESCU, ALEXANDRU IANCU (21.VI.1915 – 20.VIII.1984) - 105 ani de la naşterea 

                                                                                                                                      prozatorului român.  

 - HARTLEY, DAVID (21.VI.1705 – 28.VIII.1757) – 315 ani de la naşterea filosofului, medicului şi 

                                                                                                                                     psihologului englez. 

22.VI.  - ALEXANDRU, OLTEA (22.VI.1930 – 28.VII.1991) – 90 de ani de la naşterea prozatoarei române. 

 - OARCĂŞU, ION (22.VI.1925 – 9.III.2000) – 95 de ani de la naşterea criticului literar român şi 20 de 

ani de la moarte. 

 - MAZZINI, GIUSEPPE (22.VI.1805 – 1872) – 215 ani de la naşterea omului politic şi publicistului 

                                                                                                                                                           italian. 

23.VI. - ANANIEH, JEAN (23.VI.1910 – 30.X.1987) – 110 ani de la naşterea scriitorului francez. 

 - IUŞCEANU, VICTOR (23.VI.1905 – 3.VIII.1976) – 115 ani de la naşterea compozitorului român. 

  - ŞTEFANELLI, TEODOR V. (18.VIII.1849 – 23.VI.1920) – 100 de ani de la moartea poetului şi 

                                                                                                                                      prozatorului român. 

 - RODENBACH, ALBRECHT (27.X.1856 – 23.VI.1880) – 140 de ani de la moartea poetului 

                                                                                                                                                        flamand. 

24.VI. - MOROZOV, IVAN (24.VI.1885 – 15.IX.1968) – 135 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - SĂLĂGEAN, SERGIU (24.VI.1945) – 75 de ani de la naşterea poetului şi criticului literar român. 

25.VI. - MARIN, ALEXANDRU (25.VI.1945) – 75 de ani de la naşterea fizicianului şi profesorului 

                                                                                                                                         universitar român. 

 - URSU G.G. (25.I.1911 – 25.VI.1980) – 40 de ani de la moartea istoricului  şi poetului român. 

26.VI. - KRETZULESCU, NICOLAE I. (1.III.1812 – 26.VI.1900) – 120 de ani de la moartea medicului şi  

                                                                                                                    profesorului universitar român. 

 - PREDA, MIRA (26.VI.1925 -) – 95 de ani de la naşterea poetei şi prozatoarei române. 

 - STRĂTESCU, ION V. (26.VI.1940) – 80 de ani de la naşterea scriitorului român. 

 - SIMION, ALEXANDRU (26.VI.1925 ) – 95 de ani de la naşterea prozatorului român. 

27.VI. - BORDĂNESCU, SAMSON (27.VI.1840 – 3.II.1902) – 180 de ani de la naşterea poetului şi 

                                                                                                                                   dramaturgului român. 

 - VAZOV, IVAN MINCIOV (27.VI.1850 – 22.IX.1921) – 170 de ani de la naşterea poetului, 

                                                         romancierului, dramaturgului, publicistului şi omului politic bulgar. 

29.VI.  - ANTEMIREANU, ALEXANDRU (1.VIII.1877 – 29.VI.1910) – 110 de ani de la moartea poetului, 

                                                                                                         prozatorului şi criticului literar român. 

 - EXUPERY, ANTOINE DE SAINT (29.VI.1900 – 31.VII.1944) – 120 de ani de la naşterea 

                                                                                         romancierului, eseistului şi reporterului francez. 

30.VI. - VRÂNCEANU, GHEORGHE (30.VI.1900 – 17.IV.1979) – 120 ani de la naşterea matematicianului 

                                                                                                                                                           român. 

 - NICOLESCU, MIRON (7.VIII.1903 – 30.VI.1975) – 45 de ani de la moartea matematicianului 

                                                                                                                                                           român. 

 - TUDORAN, DORIN (30.VI.1945) – 75 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului român. 

 

 

IULIE 
           

 
1.VII. - Ziua Internaţională a Arhitecturii 

2.VII. - Ziua Justiţiei. 

4.VII. - Ziua Crucii Roşii Române 

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. 
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23.VII. - Ziua Presei Militare Române. 

24.VII. - Ziua Grănicerilor. 

27.VII. - Ziua Imnului de Stat al României. 

 

* 

*     * 

 

1.VII. - MAXIM, ION (1.VII.1925 – 16.XII.1980) – 95 de ani de la naşterea criticului, poetului şi  

                                                                                              prozatorului român şi 40 de ani de la moarte. 

 - NEŞU, ION (1.VII.1950) – 70 de ani de la naşterea prozatorului român. 

2.VII. - STANCU, DUMITRU (2.VII.1915) – 105 ani de la naşterea compozitorului român. 

 - PÂRVULESCU, CONSTANTIN (21.VII.1890 – 2.VII.1945) – 75 de ani de la moartea astronomului 

şi astrofizicianului român şi 130 de ani de la naştere. 

 - TICAN – ROMANO, MIHAI (2.VII.1895–20.III.1967) – 125 ani de la naşterea prozatorului român. 

3.VII.  - DINULESCU, IOANA (3.VII.1950) – 70 de ani de la naşterea poetei române. 

 - SADOVEANU, PAUL MIHU (3.VII.1920–14.X.1944) – 100 de ani de la naşterea prozatorului 

român.  

4.VII. - MYLLER, ALEXANDRU (3.XII.1879 – 4.VII.1965) – 55 de ani de la moartea matematicianului 

                                                                                                                                                           român. 

5.VII. - BRUMARU, ADA (5.VII.1930 – 8.VII.2008) – 90 de ani de la naşterea muzicologului şi criticului 

                                                                                                                                             muzical român. 

 - TĂNASE, CONSTANTIN (5.VII.1880 – 29.VIII.1945) – 140 de ani de la naşterea actorului român 

                                                                                                                              şi 75 de ani de la moarte. 

6.VII. - VICOL, DRAGOŞ (6.VII.1920 – 21.12.1981) – 100 de ani de la naşterea poetului, prozatorului şi 

                                                                                                                                   dramaturgului român. 

7.VII. - OTETELIŞANU, ENRIC (7.VII.1885 – 26.III.1928) – 135 de ani de la naşterea fizicianului şi  

                                                                                                                                 meteorologului român. 

 - SELEJAN, RADU (5.XI.1935 – 7.VII.2000) – 20 ani de la moartea poetului şi prozatorului român şi 

                                                                                                                                 85 de ani de la naştere. 

 - SIR CONAN DOYLE, ARTHUR (22.V.1859 – 7.VII.1930) – 90 de ani de la moartea scriitorului 

                                                                                                                                                          englez. 

8.VII. - STOIA, ACHIM (8.VII.1910 - 1973) – 110 ani de la naşterea compozitorului român. 

  - SIR WILLIAM EDWARD PARRY (19.XII.1790 – 8.VII.1855) – 165 de ani de la moartea 

                                                                             exploratorului arctic britanic şi 230 de ani de la naştere. 

10.VII. - GALINESCU, GAVRIL (15.XII.1883–10.VII.1960) –60 de ani de la moartea compozitorului 

român. 

 - OROVEANU, TEODOR (10.VII.1920–27.V.2009) –100 de ani de la naşterea omului de ştiinţă 

român. 

 - PAMFIL, GHEORGHE (9.III.1883 – 10.VII.1965) – 55 de ani de la moartea farmacistului român. 

 - PISSARRO, CAMILLE (10.VII.1830 – 13.XI.1903) – 190 de ani de la naşterea pictorului şi  

                                                                                                                                    graficianului francez. 

11.VII. - GEORGESCU, THEODOR (1824 – 11.VII.1880) – 140 de ani de la moartea compozitorului român. 

 - POPOVICI, TIMOTEI (20.VIII.1870 – 11.VII.1950) – 70 de ani de la moartea compozitorului 

                                                                                                               român şi 150 de ani de la naştere. 

12.VII.  - RADU, ION T. (12.VII.1925) –95 de ani de la naşterea pedagogului şi profesorului universitar 

român. 

 - ENESCU, RADU (12.VII.1925–22.VII.1994) – 95 de ani de la naşterea eseistului şi criticului literar. 

 - JANOŞI, JANINA (12.VII.1930) – 90 de ani de la naşterea traducătoarei şi eseistei române. 

13.VII. - BACIU, CONSTANTIN (13.VII.1885 – 8.IX.1959) – 135 de ani de la naşterea compozitorului 

român. 

 - ACSINTEANU, GEORGE (13.VII.1905 – 13.XII.1987)– 115 ani de la naşterea prozatorului român. 

 - OBEDEANU, ALEXANDRU (13.VII.1865 – 3.I.1945) – 155 de ani de la naşterea poetului şi  

                                                                                              publicistului român şi 75 de ani de la moarte. 

15.VII. - ROŞCA, IOAN (15.VII.1945) – 75 de ani de la naşterea filosofului şi profesorului universitar român. 

16.VII. - BÖLL, HEINRICH (21.XII.1917 – 16.VII.1985) – 35 de ani de la moartea scriitorului german. 
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 - CERNESCU, COSTIN EUGEN (16.VII.1940) – 80 de ani de la naşterea medicului şi profesorului 

                                                                                                                                         universitar român. 

 - TĂNASE, VIRGIL (16.VII.1945) – 75 de ani de la naşterea prozatorului, eseistului şi traducătorului 

                                                                                                                                                           român. 

 - RODENBACH, GEORGES (16.VII.1855–25.XII.1898) – 165 de ani de la naşterea poetului belgian. 

17.VII. - SIMIONESCU, CRISTOFOR I. (17.VII.1920 - 2007) – 100 de ani de la naşterea profesorului 

                                                                                                                                         universitar român. 

 - HERSENI, TRAIAN (18.II.1907 – 17.VII.1980) – 40 de ani de la moartea sociologului, psihologului 

                                                                                                                                    şi etnologului român. 

 - PROTOPOPESCU, ŞTEFAN (17.VII.1890 - X.1929) – 130 de ani de la naşterea constructorului de 

                                   avioane, unul dintre pionierii aviaţiei române, primul aviator brevetat în România. 

 - DIMITRIU, DANIEL (17.VII.1945) – 75 de ani de la naşterea criticului literar român. 

 - SOARE, IULIA (5.VII.1920 – 23.VII.1971) – 100 de ani de la naşterea prozatoarei şi traducătoarei  

                                                                                                                                                         române. 

18.VII. - CONSTANTINESCU, MIRCEA (18.VII.1945) – 75 de ani de la naşterea prozatorului român.  

 - DAMIAN, S. (18.VII.1930 -) – 90 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar român. 

19.VII. - GLEB, DRĂGAN (19.VII.1920) – 100 de ani de la naşterea omului de ştiinţă român. 

  - ŢUCULESCU, ION (19.VII.1910 – 27.VII.1962) – 110 de ani de la naşterea pictorului român. 

20.VII.  - VALÉRY, PAUL (30.X.1871 – 20.VII.1945) – 75 de ani de la moartea scriitorului francez. 

 - VOICULESCU, DAN (20.VII.1940) - 80 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - OBREGIA, ALEXANDRU A.I. (20.VII.1860 – 24.VII.1937) – 160 de ani de la naşterea medicului 

                                                                                                                                            psihiatru român. 

 - CARANDINO, N. (20.VII.1905 - 16.VII.1996) – 115 ani de la naşterea ziaristului, cronicarului 

                                                                      plastic şi dramatic, traducătorului şi memorialistului român. 

21.VII. - IONESCU, CONSTANTIN NICOLAE (21.VII.1905 – 6.X.1956) – 115 ani de la naşterea 

                                                                                                farmacistului şi doctorului în chimie român. 

22.VII. - TURCEA, DANIEL (22.VII.1945 – 28.III.1979) – 75 de ani de la naşterea poetului român. 

23.VII. - SPACU, GHEORHE (5.XII.1883 – 23.VII.1955) – 65 de ani de la moartea omului de ştiinţă român. 

24.VII. - BLOCH, ERNEST (24.VII.1880 – 15.VII.1959) – 140 de ani de la naşterea compozitorului american 

de origine elveţiană. 

25.VII. - CANETTI, ELIAS (25.VII.1905 – 14.VIII.1994) – 110 ani de la naşterea scriitorului englez de 

                                                                                                          limbă germană, originar din Bulgaria. 

 - ANASTASATU, CONSTANTIN (2.IX.1917–25.VII.1995)– 25 de ani de la moartea ftiziologului 

român. 

 - HODOŞ, ENEA (31.VII.1858 – 25.VII.1945) – 75 de ani de la moartea prozatorului şi folcloristului 

                                                                                                                                                           român. 

 - STRIHAN, PETRE (27.V.1899 – 25.VII.1990) – 30 ani de la moartea poetului român. 

27.VII. - COSTACHE, ANTON (27.VII.1930) – 90 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - GAFTON, MARCEL (27.VII.1925 – 21.XII.1987) – 95 de ani de la naşterea poetului şi  

                                                                                                                                   traducătorului român. 

28.VII. - NENIŢESCU, COSTIN D. (15.VII.1902 – 28.VII.1970) – 50 de ani de la moartea omului de ştiinţă 

                                                                                                                                                           român. 

 - BĂNUŢ, AUREL PANĂ (23.X.1881 – 28.VII.1970) – 50 de ani de la moartea prozatorului român.  

 - SĂPUNARU, GHEORGHE (26.II.1883 – 28.VII.1920) – 100 de ani de la moartea poetului român. 

 - BACH, JOHANN SEBASTIAN (21.III.1685 – 28.VII.1750) – 270 de ani de la moartea 

                                                                                     compozitorului german şi 335 de ani de la naştere. 

 - CYRANO de BERGERAC, SAVINIEN de (6.III.1619 – 28.VII.1655) – 365 de ani de la moartea 

                                                                                                                                       scriitorului francez. 

29.VII. - STĂNESCU, CARMEN (29.VII.1925 – 11.IV. 2018) – 95 de ani de la naşterea actriţei române de 

teatru şi film. 

 - POPA, VICTOR ION (29.VII.1895 – 30.III.1945) – 130 de ani de la naşterea dramaturgului şi 

                                                                                              prozatorului român şi 75 de ani de la moarte. 

 - viconte de TOCQUEVILLE, ALEXIS HENRI CHARLES de CLÉREL (29.VII.1805 – 

16.IV.1859) – 215 ani de la naşterea publicistului, istoricului şi omului politic francez. 

 - van GOGH, VINCENT (30.III.1853 – 29.VII.1890) – 130 de ani de la moartea pictorului olandez. 
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30.VII. - PERLEA, IONEL (13.XII.1900 – 30.VII.1970) – 50 de ani de la moartea compozitorului şi  

                             dirijorului român şi 120 de ani de la naştere. 

31.VII. - POPA GRIGORE (31.VII.1910 – 24.IX.1994) – 110 ani de la naşterea poetului, eseistului şi 

                                                                                                                                         filosofului român.  

 - VLAD, ALEXANDRU (31.VII.1950) – 70 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 

 

 

AUGUST 
 

1.VIII. - Ziua Tanchiştilor (România)  

 - Ziua Veteranilor de Război (România) 

5.VIII. - Ziua Presei 

6.VIII. - Ziua Hiroşimei (Ziua Mondială pentru Interzicerea Armei Nucleare) 

15.VIII. - Ziua Marinei (România) 

21.VIII. - Ziua Medicinei Militare (România) 

30.VIII. - Ziua Naţională a Limbii Române 

 

* 

*     * 

 

1.VIII. - ASSAN, BASIL GH. (1.VIII.1860 – 16.VI.1918) – 160 de ani de la naşterea inventatorului român. 

 - GHEORGHE, TUDOR (1.VIII.1945) – 75 de ani de la naşterea actorului de teatru şi rapsodului 

                                                                                                                                                          român. 

 - NAUM, GELU (1.VIII.1915 – 29.IX.2001) – 105 ani de la naşterea poetului, prozatorului, 

                                                                                                       dramaturgului şi traducătorului român. 

 - IONESCU, VALERIAN (1.VIII.1895 – 20.XI.1980) – 125 de ani de la naşterea poetului şi 

prozatorului român şi 35 de ani de la moarte. 

 - BOURDIEU, PIERRE (1.VIII.1930 – 24.I.2002) – 90 de ani de la naşterea unuia dintre cei mai 

                                                                               importanţi filozofi şi sociologi contemporani francezi. 

2.VIII. - MOCANU, VICTOR (2.VIII.1960) – 60 de ani de la naşterea geologului român. 

 - CONDURACHE, VALERIU (2.VIII.1950) – 70 de ani de la naşterea criticului literar român. 

3.VIII. - CONDILLAC, ÉTIENNE BENNOT DE (30.IX.1715 – 3.VIII.1780) – 240 de ani de la moartea 

                                                                                             filosofului francez şi 305 ani de la naştere. 

 - GHELERTER, MONI (SOLOMON) (3.VIII.1905 – 4.XI.1979) – 115 ani de la naşterea  

                                                                                    regizorului şi profesorului de arta actorului român. 

4.VIII. - ANDERSEN, HANS CHRISTIAN (2.IV.1805 – 4.VIII.1875) – 145 de ani de la moartea scriitorului 

                                                                                                                     danez şi 215 ani de la naştere. 

5.VIII. - MAUPASSANT, GUY DE (5.VIII.1850–6.VII.1893) – 170 de ani de la naşterea scriitorului francez. 

 - ARMSTRONG, NEIL ALDEN (5.VIII.1930) – 90 de ani de la naşterea astronautului american, 

                                                                                                                  primul om care a călcat pe lună. 

6.VIII. - VOITIN, ALEXANDRU (6.VIII.1915 – 5.IX.1986) – 105 ani de la naşterea dramaturgului şi 

                                                                                                                                      prozatorului român. 

7.VIII. - HEPITES, CONSTANTIN C. (25.XI.1804 – 7.VIII.1890) – 130 de ani de la moartea farmacistului 

şi medicului român. 

 - ORĂŞEANU, NICOLAE T. (1833 – 7.VIII.1890) – 130 de ani de la moartea poetului, prozatorului 

şi publicistului român.  

8/20.VIII. - GIURESCU, CONSTANTIN (8/20.VIII.1875 – 15/28 .X.1918) – 145 de ani de la naşterea 

                                                                                                                 istoricului şi profesorului român. 

9.VIII. - LUPAŞ, IOAN (9.VIII.1880 – 3.VII.1967) – 140 de ani de la naşterea istoricului şi omului politic 

                                                                                                                                                          român. 

 - AYALA, RAMON PEREZ DE (9.VIII.1880 – 1962) – 140 de ani de la naşterea scriitorului spaniol. 

10.VIII. - HARŞIA, IOAN (6.VIII.1888 – 10.VIII.1915) – 115 ani de la moartea compozitorului român. 

 - CAVARNALI, VLADIMIR (10.VIII.1910–20.VII.1966) – 110 ani de la naşterea poetului român. 

 - PELTZ, ISAC (12.II.1899 – 10.VIII.1980) – 40 de ani de la moartea prozatorului român. 
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11.VIII. - MAZILU, TEODOR (11.VIII.1930 – 18.X.1980) – 90 de ani de la naşterea dramaturgului, 

                                                                                      prozatorului şi poetului român şi 40 de la moarte. 

12.VIII. - MANN, THOMAS (6.VI.1875 – 12.VIII.1955) – 65 de ani de la moartea scriitorului german şi 145 

                                                                                                                                      de ani de la naştere. 

 - COLESNIC, IURIE (12.VIII.1955) – 65 de ani de la naşterea scriitorului şi producătorului de film. 

14.VIII. - PAVELCU, VASILE (14.VIII.1900 – 21.II.1991) – 120 de ani de la naşterea psihologului şi 

                                                                                                                   profesorului universitar român. 

 - VENIAMIN, ADRIAN ION (1837 – 14.VIII.1875) – 145 de ani de la moartea poetului şi 

                                                                                                                                      prozatorului român. 

 - GHIŢULESCU, MIRCEA (14.VIII.1945) – 75 de ani de la naşterea prozatorului şi criticului 

                                                                                                                                           dramatic român. 

 - RĂDULESCU – POGONEANU, ION A. (14.VIII.1870 – 14.III.1945) – 150 de ani de la naşterea 

                                                                  istoricului şi criticului literar român şi 75 de ani de la moarte. 

 - THEODORESCU, BARBU (14.VIII.1905 – 28.I.1979) – 115 ani de la naşterea bibliografului şi 

                                                                                                                              istoricului literar român. 

 - TITA, ŞTEFAN (14.VIII.1905 – 1.IX.1977) – 115 ani de la naşterea poetului, prozatorului şi 

                                                                                                                                  dramaturgului român. 

15.VIII. - COCEAN, POMPEI (15.VIII.1950) - 70 de ani de la naşterea geografului român. 

 - RADU, IOAN (15.VIII.1925)–95 de ani de la naşterea psihologului şi profesorului universitar român. 

 - HARAG, GHEORGHE (1925–15.VIII.1985) – 35 de ani de la moartea regizorului de teatru român. 

 - VÂLSAN, GEORGE (21.I.1885 – 15.VIII.1935) – 85 de ani de la moartea geografului, poetului şi 

                                                                                                                   profesorului universitar român. 

 - PRIGOR, MAURA (15.VIII.1900 -) – 120 de ani de la naşterea prozatoarei române. 

16.VIII. - SOLOMONESCU, GELU (16.VIII.1920 - 1984) – 100 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - IERUNCA, VIRGIL pseudonimul lui VIRGIL UNTARU (16.VIII.1920 – 28.IX.2006) – 100 de 

ani de la naşterea publicistului, eseistului, criticului literar şi poetului român. 

 - BERNOULLI, JACQUES (27.XII.1654 - 16.VIII.1705) – 315 ani de la moartea matematicianului 

                                                                                                                                 şi fizicianului elveţian. 

17.VIII. - CHIRNOAGĂ, MARCEL RAYMOND (17.VIII.1930) - 90 de ani de la naşterea graficianului şi 

                                                                                                                               artistului plastic român. 

 - KOPP, ELEMER (17.VIII.1890 – 19.I.1964) – 130 de ani de la naşterea inginerului chimist şi 

                                                                                                                   profesorului universitar român. 

 - SLAVICI, IOAN (18.I.1848 – 17.VIII.1925) – 95 de ani de la moartea prozatorului şi jurnalistului 

                                                                                                                                                          român. 

 - LÉGER, FERNAND (4.II.1881 – 17.VIII.1955) – 65 de ani de la moartea pictorului, grafician, 

                                                                                                                   regizor şi decoratorului francez. 

18.VIII. - GHEORGHE, ION (18.VIII.1935) – 85 de ani de la naşterea poetului român. 

 - BALZAC, HONORÉ de (20.V.1799 – 18.VIII,1850) – 170 de ani de la  moartea nuvelistului şi 

                                                                                                                                 dramaturgului francez. 

19.VIII. - POPESCU, RADU D. (19.VIII.1935) – 85 de ani de la naşterea prozatorului, dramaturgului, 

                                                                                                  publicistului, eseistului şi poetului român. 

 - SOARE, ALICE (19.VIII.1945) – 75 de ani de la moartea poetei române. 

 - BÉRANGER, PIERRE JEAN DE (19.VIII.1780–1857) – 240 de ani de la naşterea poetului 

francez. 

20.VIII. - POPOVICI, TIMOTEI (20.VIII.1870 – 11.VII.1950) - 150 de ani de la naşterea compozitorului 

român şi 70 de ani de la moarte. 

 - DUMITRESCU-BUŞULENGA, ZOE (20.VIII.1920 – 5.V.2006) – 100 de ani de la naşterea  

  filologului, comparatist de seamă, eminescolog, istoricului literar şi profesorului universitar, 

personalitate a culturii române. 

 - EHRLICH, PAUL (14.V.1854 – 20.VIII.1915) – 105 ani de la moartea savantului german. 

 - TEODORESCU, G. DEM. (1849 – 20.VIII.1900) – 120 de ani de la moartea folcloristului şi 

istoricului literar român. 

 - GIURESCU, CONSTANTIN (20.VIII.1875 - 15/28.X.1919) – 140 de ani de la naşterea istoricului 

                                                                                                                                                          român. 

21.VIII. - RIEGLER, DINU EMIL (1898 – 21.VIII.1960) – 60 de ani de la moartea muzicologului român. 
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 - CARAGIU, TOMA (21.VIII.1925 – 4.III.1977) – 95 de ani de la naşterea actorului român.  

 - RĂDULESCU, CERNA (10.I.1920 – 21.VIII.1990) – 30 de ani de la moartea poetului, eseistului şi 

                                                                                                                                   traducătorului român. 

22.VIII. - ALECSANDRI, VASILE (14.VI.1818 – 22.VIII.1890) – 130 de ani de la naşterea poetului, 

                                                                                                          prozatorului şi dramaturgului român. 

24.VIII. - COCIŞIU, ILARION (24.VIII.1910 – 21.IX.1952) – 110 ani de la naşterea folcloristului român. 

 - CONSTANTINESCU, DOMNICA (24.VIII.1930) – 90 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - BUDAI-DELEANU, ION (6.I.1760 – 24.VIII.1820) –  200 de ani de la moartea poetului român.  

25.VIII.  - DRĂGHICI, ION (25.VIII.1945)–75 de ani de la naşterea matematicianului şi meteorologului 

român. 

 - NESTOR, I. (25.VIII.1905 – 29.XI.1974) – 115 ani de la naşterea arheologului şi istoricului român. 

 - ROMULUS, DIANA (22.III.1905 – 25.VIII.1975) – 45 de ani de la moartea prozatoarei, publicistei 

                                                                                                                               şi traducătoarei române. 

 - SABIN, MIAHIL (25.VIII.1935 – 10.IX.1975) – 85 de ani de la naşterea poetului şi dramaturgului 

                                                                                                                                                          român. 

26.VIII. - APOLLINAIRE, GUILLAUME (26.VIII.1880 – 9.XI.1918) – 140 de ani de la naşterea poetului, 

                                                                             prozatorului, dramaturgului şi criticului de artă francez. 

 - DUMITRACHE, IOAN (26.VIII.1940) – 80 de ani de la naşterea inginerului şi profesorului 

                                                                                                                                        universitar român. 

 - HUREZEANU, EMIL (26.VIII.1955) – 65 de ani de la naşterea poetului şi eseistului român. 

27.VIII. - ANTONIU, ION S. (27.VIII.1905 – 10.III.1987) – 115 ani de la naşterea inventatorului român. 

 - LADEA, ROMUL (17.V.1901 – 27.VIII.1970) – 50 de ani de la moartea sculptorului român. 

 - STOENESCU, ION – ALEXANDRU (27.VIII.1905 – 18.I.1968) – 115 ani de la naşterea 

                                                                          inginerului constructor şi profesorului universitar român. 

  - CAMILAR, EUSEBIU (7.X.1910 – 27.VIII.1965) – 55 de ani de la  moartea prozatorului, poetului 

                                                                                                                               şi traducătorului român. 

 - ORNEA, ZIGU (27.VIII.1930) – 90 de ani de la naşterea istoricului literar român. 

 - HAMANN, JOHANN GEORG (27.VIII.1730 – 1788) – 290 de ani de la naşterea scriitorului şi 

                                                                                                                                       filosofului german. 

28.VIII. - RICHTER, PAUL (28.VIII.1875 – 16.IV.1950) – 145 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - SALCIA, CONSTANTIN (28.VIII.1910 - 1994) – 110 ani de la naşterea poetului român.  

29.VIII. - CIUREA, ALEXANDRU VLADIMIR (29.VIII.1940) – 80 de ani de la naşterea neurochirurgului şi 

                                                                                                                   profesorului universitar român. 

 - SCHIFIRNEŢ, CONSTANTIN (29.VIII.1945) – 75 de ani de la naşterea sociologului, 

                                                                                       antropologului şi profesorului universitar român. 

 - CONSTANTIN, THEODOR (21.XI.1910 – 29.VIII.1975) – 45 de ani de la moartea prozatorului 

                                                                                                                român şi 110 de ani de la naştere. 

 - INGRES, JEAN AUGUSTE DOMINIQUE (29.VIII.1780 – 14.I.1867) – 240 de ani de la naşterea 

                                                                                           pictorului, desenatorului şi gravorului francez. 

 - PLĂMĂDEALĂ, ANTONIE (17.XI.1926 – 29.VIII.2005) – 15 ani de la moartea teologului, 

                                                    istoricului şi eseistului, filosof al culturii, personalitate enciclopedică,  

                                                  cel mai însemnat autor de literatură religioasă din sec. XX din România. 

 - BERGMAN, INGRID (29.VIII. 1915 – 29.VIII.1982) – 105 ani de la naşterea actriţei de film de 

                                                                                             origine suedeză, laureată a 3 premii OSCAR. 

30.VIII. - LUPAŞ, ANA (30.VIII.1940) – 80 de ani de la naşterea artistului plastic şi profesorului universitar 

                                                                                                                                                          român. 

 - POP, AUGUSTIN Z.N. (30.VIII.1910 – 16.IX.1986) – 110 ani de la naşterea istoricului literar,  

                                                                                    eminescologului şi profesorului universitar român. 

 - TOMSON, JOSEPH J.(18.XII.1856–30.VIII.1940)–80 de ani de la moartea omului de ştiinţă 

englez. 

31.VIII. - DELAMARINA, VICTOR VLAD (31.VIII.1870 – 3/15.V.1896) – 150 de ani de la naşterea 

                                                                                                              poetului şi memorialistului român. 

 - WUNDT, WILHELM (16.VIII.1832 – 31.VIII.1920) – 100 de ani de la moartea psihologului 

german. 
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SEPTEMBRIE  
 

1.IX. - Ziua Nealinierii 

8.IX. - Ziua Internaţională a Alfabetizării 

 - Ziua Petrolistului Român 

6.IX. - Ziua Diplomaţiei Române 

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 Poţilor Deschise) 

27.IX. - Ziua Mondială a Turismului. 

* 

*     * 

 

1.IX. - BUZA, MIRCEA (1.IX.1940 -) – 80 de ani de la naşterea geografului român. 

 - NECRASOV, OLGA (1.IX.1910 – 3.X.2000) – 110 ani de la naşterea biologului, antropologului, 

  profesorului universitar şi academicianului român şi 20 de ani de la moarte. 

 - DOHOTARU, ADRIAN (2.IV.1939 – 1.IX.1995) – 25 de ani de la moartea poetului şi 

dramaturgului român. 

 - GRIGORE, ALEXANDRU (1.IX.1940 – 30.VI.1981) – 80 de ani de la naşterea scriitorului român. 

2.IX. - COSTESCU, IOAN (2.IX.1860 -? IV.1935) – 160 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - ILIE, GHEORGHE (2.IX.1940) – 80 de ani de la naşterea actorului de teatru şi profesorului 

                                                                                                                                        universitar român. 

 - RĂCHIŢEANU, IRINA (2.IX.1920 – 1985) – 100 de ani de la naşterea actriţei de teatru şi 

                                                                                                                     profesoarei de actorie română. 

 - SUCHIANU, DUMITRU, ION (2.IX.1895 – 17/18.1985) – 125 ani de la naşterea eseistului şi 

                                                                                                                                   traducătorului român. 

 - URECHE, DAMIAN (2.IX.1935 – 19.IX.1994) – 85 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului 

                                                                                                                                                          român. 

 - ECHEVERRIA, ESTEBAN (2.IX.1805 – 1851) – 215 ani de la naşterea poetului argentinian. 

2/15.IX. - DENSUŞIANU, ARON (19.XI.1837 - 2/15.IX.1900) – 120 de ani de la moartea criticului, istoricului 

                                                                                                       literar, folcloristului şi poetului român. 

3.IX. - VUIA, TRAIAN T. (29. VIII. 1872 – 3.IX.1950) – 70 de ani de la moartea inventatorului român. 

 - BRAN, PAUL V. (3.IX.1940 -) – 80 de ani de la naşterea economistului şi profesorului universitar 

                                                                                                                                                          român. 

 - SPOIALĂ, VASILE (3.IX.1935 – 7.VIII.1993) – 85 de ani de la naşterea prozatorului şi 

                                                                                                                                   traducătorului român. 

6.IX. - CORBEA, DUMITRU (6.IX.1910 -) – 110 ani de la naşterea poetului şi prozatorului român. 

7.IX. - ISTRATI, CONSTANTIN (7.IX.1850 – 29.I.1918) – 170 de ani de la naşterea chimistului, 

                                                                                               medicului şi profesorului universitar român. 

 - ŢINCU, BUCUR (7.IX.1910 -) – 110 ani de la naşterea eseistului şi istoricului literar român. 

8.IX. - VENCOV, ŞTEFAN (17.XI.1899 – 8.IX.1955) – 65 de ani de la moartea fizicianului şi profesorului 

                                                                                                                                        universitar român. 

 - ARIEŞANU, ION (8.IX.1930 -) – 90 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - ISBĂŞESCU, GHEORGHE (8.IX.1935 -) – 85 de ani de la naşterea poetului român. 

 - POPESCU, TUDOR (8.IX.1930 – 22.VIII.1999) – 90 de ani de la naşterea dramaturgului şi 

                                                                                                                                      prozatorului român. 

 - SĂLCUDEANU, PETRE (8.IX.1930 – 6.XI.2005) – 85 de ani de la naşterea prozatorului român şi 

                                                                                                                                      15 ani de la moarte. 

 - LIBBY, WILLARD (17.XII.1908 – 8.IX.1980) – 40 de ani de la moartea fizicianului amercian.  

 - MISTRAL, FRÉDÉRIC (8.IX.1830 – 1914) – 190 de ani de la naşterea scriitorului francez. 
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9.IX. - GHIGA, ION (9.IX.1895 – 21.IX.1974) – 125 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - BUGARIN, GRIGORE (2.VI.1909 – 9.IX.1960) – 60 de ani de la moartea poetului român. 

 - NEGOIŢĂ, LUCIA (9.IX.1945) – 75 de ani de la naşterea poetei române. 

 - BARRAULT, JEAN LOUIS (8.IX.1910 – 22.I.1994) – 110 ani de la naşterea actorului francez 

                                                                                de teatru şi cinema, mim, regizor şi director de teatru. 

10.IX. - RĂDULESCU, DEM (31.XI.1931 – 10.IX.2000) – 20 de ani de la moartea actorului de teatru şi 

film, profesorului de arta actorului român. 

 - CĂLIN, LIVIU (10.IX.1930 – 17.III.1994) – 90 de ani de la naşterea poetului, criticului şi 

                                                                                                                                          istoricului literar. 

 - SABIN, MIHAIL (25.VIII.1935 – 10.IX.1975)  - 45 de ani de la moartea poetului şi dramaturgului 

                                                                                                                                                          român. 

11.IX. - LAWRENCE, DAVID HERBERT (11.IX.1885 – 2.III.1930) – 135 de ani de la naşterea scriitorului 

                                                                                                                                                          englez. 

 - FRUNZETTI, ION (7/20.I.1918 – 11.IX.1985) – 35 de ani de la moartea criticului de artă, poetului 

                                                                                                                               şi traducătorului român. 

12.IX. - MORARU, CRISTIAN (12.IX.1960 -) – 60 de ani de la naşterea criticului literar şi eseistului 

                                                                                                                                                          român. 

13.IX. - IONESCU, THOMA (13.IX.1860 – 28.III.1926) – 160 de ani de la naşterea chirurgului şi 

                                                                                                                                   anatomistului român. 

 - MOVILĂ, SANDA (7.I.1900  – 13.IX.1970) – 50 de ani de la moartea poetei şi prozatoarei române. 

14.IX. - DRĂGHICESCU, DUMITRU (4.V.1875 – 14.IX.1945) – 75 de ani de la moartea  sociologului 

                                                                                                                                                          român. 

 - FĂGĂRĂŞANU, ION I. (14.IX.1900 – 11.IV.1987) – 120 de ani de la naşterea medicului şi 

chirurgului român. 

 - SAVORGNAN BRAZZA, PIERRE (1852 – 14.IX.1905) – 115 ani de la moartea exploratorului 

                                                                                                                            şi colonizatorului francez. 

15.IX. - DUMITRESCU – BISTRIŢA, GHEORGHE (15.IX.1895 – 2.II.1992) – 125 de ani de la naşterea 

                                                                                                                                    folcloristului român. 

  - MICU, SAMUIL (15.IX.1745 – 13.V.1806) – 275 de ani de la naşterea cărturarului, filologului şi 

                                                                                                                                   traducătorului român. 

 - CHRISTIE, AGATHA (15.IX.1890 – 12.I.1976) – 130 de ani de la naşterea celebrei scriitoare  

                                                                                                                       britanice de romane poliţiste. 

16.IX. - ALEXANDRU, IOAN (25.XII.1941 – 16.IX.2000) – 20 de ani de la moartea poetului, publicistului 

şi eseistului român. 

 - DUMITRAŞCU, AUREL (21.XI.1955 – 16.IX.1990) –30 de ani de la moartea poetului român şi 65 

de ani de la naştere. 

 - MARTINESCU, VICTOR VALERIU (16.IX.1910 – 12.XII.1994) – 110 de ani de la naşterea 

                                                                                                                    poetului şi prozatorului român. 

 - BOBOC, NICOLAE (16.IX.1920 - 1999) – 100 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - SCHWARTZ, GHEORGHE (16.IX.1945 -) – 75 de ani de la naşterea prozatorului român. 

17.IX. - ANESTIN, VICTOR (17.IX.1875 –5.XI.1918) – 150 de ani de la naşterea romancierului şi 

                                                                                                                                memorialistului român. 

 - PIAGET, JEAN (9.VIII.1896 – 17.IX.1980) – 40 de ani de la moartea psihologului elveţian. 

18.IX. - DUMITRESCU, GHEORGHE (18.IX.1915 -) – 105 ani de la naşterea prozatorului român. 

 - GARBO, GRETA (18.IX.1905 – 15.IV.1990) – 115 ani de la naşterea actriţei suedeze şi 30 de ani  

                                                                                                                                                 de la moarte. 

19.IX. - DOMIDE, LEONIDA (11. I. 1882 – 19.IX.1950) – 70 de ani de la moartea compozitorului român. 

20.IX. - TEODORESCU, TEODOR (21.II.1876) – 20.IX.1920) – 100 de ani de la moartea compozitorului 

                                                                                                                                                          român. 

 - STANCIU, STOIAN (20.IX.1900 – 11.VIII.1984) – 120 de ani de la naşterea pedagogului, 

sociologului şi profesorului universitar român. 

 - TEODORESCU-IAŞI, TEODOR (21.II.1876 – 20.IX.1920) – 100 de ani de la moartea  

                                                                               compozitorului de muzică populară şi psaltică român. 

 - GHEORGHIU, TAŞCU (20.IX.1910 – 15.X.1981) – 110 ani de la naşterea traducătorului, 

                                                                                                                   poetului şi graficianului român. 
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 - MARINO-MOSCU, CONSTANŢA (17.IV.1875 – 20.IX.1940) – 80 de ani de la moartea 

                                                                                               prozatoarei române 145 de ani de la naştere. 

 - SĂNDULESCU, MIRCEA (20.IX.1945 -) – 75 de ani de la naşterea prozatorului şi dramaturgului 

                                                                                                                                                          român. 

 - PIZZETTI, ILDEBRANDO (20.IX.1880 – 1968) – 140 de ani de la naşterea compozitorului italian. 

21.IX. - VÂLCOVICI, VICTOR (21.IX.1885 – 21.IX.1970) – 140 de ani de la naşterea matematicianului şi 

                                                                           profesorului universitar român şi 40 de ani de la moarte. 

22.IX. - ZARNEA, GHEORGHE (22.IX.1920 -) – 100 de ani de la naşterea medicului, biologului, 

                                                                                     profesorului universitar şi academicianului român. 

 - RĂCĂCIUNI, ISAIIA (22.IX.1900 – 11.VI.1976) – 120 de ani de la naşterea prozatorului, 

                                                                            dramaturgului, traducătorului şi memorialistului român. 

23.IX. - GHIULAI, CONSTANTIN (1.XII.1898 – 23.IX.1975) – 45 de ani de la moartea profesorului 

                                                                        universitar, inginerului de automobile şi de tancuri român. 

 - OLĂREANU, COSTACHE (1.VII.1929 – 23.IX.2000) – 20 de ani de la moartea prozatorului 

român. 

25.IX.  - JACQUIER, HENRI ((25.IX.1900 – 19.IV.1980) – 120 de ani de la naşterea lingvistului şi 

istoricului literar român şi 40 de ani de la moarte. 

 - POP, SIMION (25.IX.1930 – 14.V.2008) – 90 de ani de la naşterea scriitorului şi jurnalistului 

                                                                                                                                                          român. 

 - VATAMANIUC, DIMITRIE (25.IX.1920 -) – 100 de ani de la naşterea istoricului şi criticului 

                                                                                                                                                           literar. 

26.IX. - MORAVIA, ALBERTO (28.XI.1907 – 26.IX.1990) – 30 de ani de la moartea scriitorului italian. 

  

27.IX. - BIBERI, ION (21.VII.1904 – 27.IX.1990) – 30 de la moartea prozatorului, eseistului şi criticului 

                                                                                                                                                literar român. 

 - POPOVICI, SEBASTIAN (27.IX.1905 – 5.X.1974) – 115 ani de la naşterea poetului şi prozatorului 

                                                                                                                                                          român. 

28.IX. - MARCU, EMILIAN (28.IX.1950 -) – 70 de ani de la naşterea poetului român. 

 - PASTEUR, LOUIS (27.XII.1822 – 28.IX.1895) – 125 de ani de la moartea omului de ştiinţă francez. 

 - DOS PASSOS, JOHN RODRIGO (14.I.1896 – 28.IX.1970) – 50 de ani de la naşterea scriitorului 

                                                                                                                  american de origine portugheză. 

29.IX. - REPIN, ILIA EFIMOVICI (1844 – 29.IX.1930) – 90 de ani de la moartea pictorului rus. 

 

 

 

 

 

OCTOMBRIE 
 

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 

* 

*     * 

 

1.X. - NOTTARA, CONSTANTIN C. (1.X.1890 – 19.I.1951) – 130 de ani de la naşterea compozitorului 

                                                                                                                                                          român. 

 - OBREJA, ALEXANDRU (26.V.1908 – 1.X.1985) – 35 de ani de la moartea geografului şi 
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                                                                                                                   profesorului universitar român. 

 - COBAN, NICOLAE (1.X.1915) – 105 ani de la naşterea poetului român. 

 - EVOLCEANU, DUMITRU (1.X.1865 – 27.VII.1938) – 155 de ani de la naşterea criticului literar  

                                                                                                                                                          român. 

 - PETRESCU, IOANA EMANUELA (28.XII.1941 – 1.X.1990) – 30 de ani de la moartea 

                                                                                             istoricului, criticului şi teoreticianului literar.  

 - STRATAN, ION (1.X.1955 – 19.X.2005) – 65 de ani de la naşterea poetului român şi 15 ani de la 

                                                                                                                                                         moarte. 

2.X. - MOVILĂ, JUAREZ (2.X.1870 – 30.V.1943) – 150 de ani de la naşterea compozitorului şi criticului 

                                                                                                                                            muzical român. 

 - POENARU, PETRACHE (10.I.1799 – 2.X.1875) – 145 de ani de la moartea inventatorului român. 

 - GRECESCU, DIMITRIE (15.VI.1841 – 2.X.1910) – 110 ani de la moartea medicului, 

                                                                   botanistului, istoriografului şi profesorului universitar român. 

 - TĂTTĂRĂSCU, GHEORGHE M. (2.X.1820 – 1894) – 200 de ani de la naşterea pictorului român. 

 - CONDIESCU, NICULAE MATEI (2.X.1880 – 15.VI.1939) – 140 de ani de la naşterea 

                                                                                                                                      prozatorului român. 

 - ŞTIRBU, VIOREL (2.X.1940) – 80 de ani de la naşterea prozatorului român. 

3.X. - NECRASOV, OLGA (1.IX.1910 – 3.X.2000) – 20 ani de la moartea profesorului universitar, 

                                                                                academicianului, biologului şi antropologului român. 

 - ESENIN, SERGHEI ALEKSANDROVICI (3.X.1895 – 27.XII.1925) – 125 de ani de la naşterea 

                                                                                                                                                 poetului rus. 

4.X. - ANDREI, PETRE (29.VI.1891 – 4.X.1940) – 80 de ani de la moartea sociologului, folosofului şi 

                                                                                                                                   omului politic român. 

 - POPOVICI, CĂLIN (4.X.1910 – 16.I.1977) – 110 ani de la naşterea astronomului, geodezului şi 

                                                                                                                               astrofizicianului român. 

 - JOPLIN, JANIS (19.I.1943 – 4.X.1970) – 50 de ani de la moartea cântăreţei americane. 

5.X. - MAYER, OCTAV I.  (5.X.1895 – 9.IX.1966) – 125 de ani de la naşterea matematicianului şi 

                                                                                                                   profesorului universitar român.  

 - CĂLINESCU, ALEXANDRU (5.X.1945) – 75 de ani de la naşterea criticului literar şi 

                                                                                                                                    politicianului român. 

 - GOLESCU, DINICU (7.II.1777 – 5.X.1860) – 160 de ani de la moartea cărturarului român. 

 - GOMA, PAUL (5.X.1935) – 85 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - URICARIU, DOINA (5.X.1950) – 70 de ani de la naşterea poetei şi eseistei române. 

6.X. - PAS, ION (6.X.1895 – 20.V.1974) – 125 de ani de la maşterea romancierului şi traducătorului 

român. 

7.X. - BOHR, NIELS HENRIK DAVID (7.X.1885 – 18.XI.1962) – 135 de ani de la naşterea fizicianului 

                                                                     danez, laureat al Premiului Nobel pentru fizică în anul 1922. 

 - SOLACOLU, THEODOR (3.X.1876 – 7.X.1940) – 80 de ani de la moartea medicului, botanistului 

                                                                                             şi doctorului în medicină şi ştiinţele naturale. 

 - CIOCÂRLIE, LIVIUS (7.X.1935) – 85 de ani de la naşterea criticului, teoreticianului literar şi 

                                                                                                                                      prozatorului român. 

 - CAMILAR, EUSEBIU (7.X.1910 – 27.VIII.1965) – 110 ani de la naşterea prozatorului, poetului 

                                                                                       şi traducătorului român şi 55 de ani de la moarte. 

 - GRUIA, BAZIL (5.I.1909 – 7.X.1995) – 25 ani de la moartea poetului român. 

8.X. - CRĂCIUNESCU, DUMITRU (8.X.1905 – 12.IX.1967) – 115 ani de la naşterea compozitorului 

                                                                                                                                                          român. 

 - VANCEA, ZENO (8.X.1900 – 15.I.1990) – 120 de ani de la naşterea compozitorului şi 

muzicologului român şi 30 de ani de la moarte. 

 - MOŞOIU, ALFRED (8.X.1890 - ?.IX.1932) – 130 de ani de la naşterea poetului, prozatorului şi 

                                                                                                                                  dramaturgului român. 

9.X. - FATIAL, TIBERIU (9.X.1935 -) – 85 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - SAINT-SAËNS, CHARLES CAMILE (9.X.1835 – 16.XII,1921) – 185 de ani de la naşterea  

                                    compozitorului, pianistului, organistului, dirijorului şi criticului muzical francez. 

11.X. - IOSIF, ŞTEFAN OCTAVIAN (11.X.1875 – 22.VI.1913) – 145 de ani de la naşterea poetului, 

                                                            prozatorului, dramaturgului, traducătorului şi publicistului român. 
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12.X.  - HODOŞ, CONSTANŢA (12.X.1860 – 20.IV.1934) – 160 de ani de la naşterea prozatoarei şi 

                                                                                                                                       publicistei române. 

 - VĂCĂRESCU, NICOLAE (1785 – 12.X.1825) – 195 de ani de la moartea poetului român. 

13.X. - IANOVICI, VIRGIL (13.X.1900 – 3.XI.1990) – 120 de ani de la naşterea geologului român şi 30 de 

ani de la moarte. 

 - CANTONIERU, NICULAE (1905 – 13.X.1935) – 85 de ani de la moartea prozatorului român. 

14.X. - DRĂCEA, MARIN D.(14.X.1885–14.VI.1958) – 135 de ani de la naşterea inginerului silvic român. 

15.X. - GRĂSOIU, DORINA (15.X.1945) – 75 de ani de la naşterea istoricului literar român. 

  

16.X. - IONESCU – SISEŞTI, GHEORGHE (16.X.1885 – 4.VI.1967) – 135 de ani  de la naşterea 

                                                                                                                                   inventatorului român. 

 - PARAHĂ, ALEXANDRU (16.X.1905 – 12.IV.1946) – 115 ani de la naşterea pilotului şi inginerului 

                                                                                                                                        aeronautic român. 

 - SOCOLESCU, TOMA T. (20.VII.1893 – 16.X.1960) – 60 de ani de la moartea arhitectului, 

                                                                                           publicistului şi profesorului universitar român. 

 - MĂNESCU, THEODOR (16.X.1930 – 11.V.1990) – 90 de ani de la naşterea dramaturgului român 

                                                                                                                             şi 30 de ani de la moarte. 

17.X. - MILLER, ARTHUR (17.X.1915 – 10.II.2005) – 105 ani de la naşterea scriitorului american şi 15 

                                                                                                                                           ani de la moarte. 

 - COŞNIŢĂ, CEZAR (17.X.1910 – 1962) – 110 ani de la naşterea matematicianului român. 

 - NOTTARA, CONSTANTIN I. (5.VI.1859 – 17.X.1935) – 85 de ani de la moartea actorului de 

                                                                                           teatru şi profesorului de artă dramatică român. 

 - DIMA, ALEXANDRU (17.X.1905 – 19.III.1979) – 115 ani de la naşterea esteticianului şi criticului 

                                                                                                                                                           literar. 

18.X. - CERNESCU, DINU (18.X.1935 -) – 85 de ani de la naşterea profesorului universitar, regizorului de 

                                                                                                                          teatru şi televiziune român. 

 - MAZILU, TEODOR (11.VIII.1930 – 18.X.1980) – 40 de ani de la moartea dramaturgului, 

                                                                          prozatorului şi poetului român şi 90 de ani de la naştere. 

 - RANETTI, GEORGE (18.X.1875 – 2.V.1928) – 145 de ani de la naşterea poetului, prozatorului şi 

                                                                                                                                  dramaturgului român. 

 - PIUS II (ENEA SILVIO PICCOLOMINI) (18.X.1405 – 1464) – 615 ani de la naşterea  

                                                                         umanistului şi cardinalului italian, ales papă în anul 1458. 

 - GASSET, JOSÉ ORTEGA (9.V.1883 – 18.X.1955) – 65 de ani de la moartea gânditorului spaniol. 

19.X. - CHIVU, AURELIAN (19.X.1935 -) – 85 de ani de la naşterea poetului, eseistului şi esteticianului 

                                                                                                                                                          român. 

 - FABIAN, ROMULUS (30.XI.1902 – 19.X.1975) - 45 de ani de la moartea poetului şi prozatorului 

                                                                                                                                                          român. 

 - MIHĂESCU, GIB I. (23.IV.1894 – 19.X.1935) – 85 de ani de la moartea prozatorului şi 

                                                                                                                                  dramaturgului român. 

 - SAVU, TUDOR DUMITRU (1.II.1954 – 19.X.2000) – 20 ani de la moartea prozatorului român. 

 - ROSETTI, GEORGE (19.X.1875 – 1928) – 145 de ani de la naşterea scriitorului român. 

20.X. - SULIŢEANU, GHIZELA (20.X.1920 -) – 100 de ani de la naşterea folcloristei române. 

 - GRIGORESCU, IOAN (20.X.1945) – 75 de ani de la naşterea istoricului literar român. 

 - GRIGORESCU, IOAN (20.X.1930) – 90 de ani de la naşterea prozatorului, regizorului, 

                                                                                                               scenaristului şi cineastului român. 

 - ROSETTI, ALEXANDRU (20.X.1895 – 27.II.1990) – 120 de ani de la naşterea memorialistului 

român. 

 - ROBESCU, MARIUS (20.III.1943 – 20.X.1985) – 35 de ani de la moartea poetului român. 

21.X. - ONITIU, VIRGIL (21.II.1864 – 21.X.1915) – 105 ani de la moartea prozatorului, publicistului şi 

                                                                                                                                   traducătorului român. 

 - NELSON, HORATIO, VICONTE, DUCE DE BRONTE (29.IX.1758 – 21.X.1805) – 215 ani de 

                                                                                                                     la moartea amiralului britanic. 

22.X. - FERNIC, GEORGE (5.VIII.1900 – 22.X.1930) – 90 de ani de la moartea inginerului constructor de 

                                                           avioane, pilotului şi inventatorului român şi 120 ani de la naştere. 

 - RĂDULESCU, NICOLAE AL. (22.X.1905 – 23.I.1989) – 115 ani de la naşterea geografului român. 



 30 

 - NEGREANU, GABRIELA (6.VII.1947–22.X.1995)– 25 de ani de la moartea poetei şi eseistei 

române. 

23.X. - ARSENE, ARTHUR MARIA (18.X.1907–23.X.1975) – 45 de ani de la moartea prozatoarei 

române. 

24.X.  - TOMA, STELIAN (3.IV.1860 – 24.X.1925) – 95 de ani de la moartea juristului, omului politic şi 

                                                                         profesorului universitar român şi 160 de ani de la naştere. 

 - GASSENDI, PIERRE (1592 – 24.X.1655) – 365 de ani de la moartea filosofului şi matematicianului 

                                                                                                                                                         francez. 

25.X. - BRODKEY, HAROLD (25.X.1930) – 90 de ani de la naşterea scriitorului american. 

 - PARISESCU, VASILE (25.X.1925) – 95 de ani de la naşterea pictorului, colecţionarului de artă, 

                                                                                 inginerului mecanic şi generalului de brigadă român. 

 - CONSTANT, EUGEN (25.X.1890 – 27.II.1975) – 130 de ani de la naşterea poetului, prozatorului, 

                                                                                                          dramaturgului şi publicistului român. 

 - STRAUSS, JOHANN fiul (25.X.1825–3.VI.1899)– 195 de ani de la naşterea compozitorului 

austriac. 

26.X. - TOCILESCU, GRIGORE (26.X.1850 – 18.IX.1909) – 170 de ani de la naşterea literatului român. 

 - FOCHI, ADRIAN (26.X.1920 – 5.X.1995) – 100 de ani de la naşterea folcloristului român şi 25 de 

ani 

   de la moarte. 

27.X. - BOTEZ, ALICE (22.IX.1914 – 27.X.1985) – 35 de ani de la naşterea prozatoarei române. 

 - HOTNAG, TITUS (27.X.1890 – 7.VI.1957) – 130 de ani de la naşterea  prozatorului român. 

 - ELIAN, ALEXANDRU (27.X.1910 – 7.I.1998) – 110 ani de la naşterea savantului şi dascălului 

                                                                                                                                       de teologie român. 

28.X. - GRIGORESCU, LUCIAN (1.II.1894 – 28.X.1965) – 55 de ani de la moartea pictorului român. 

 - CIURUNGA, ANDREI (28.X.1920 – VIII.2004) – 100 de ani de la naşterea poetului român. 

 - NEAGOE, PETER (7.XI.1881 – 28.X.1960) – 60 de ani de la moartea prozatorului român. 

29.X. - BENA, AUGUSTIN (29.X.1880 – 10.I.1962) – 140 de ani de la naşterea compozitorului român. 

  - POPOVICIU, TIBERIU (16.II.1906–29.X.1975)– 45 de ani de la moartea matematicianului român. 

 - SĂVULESCU, ALICE (29.X.1905 – 1.II.1970) – 115 ani de la naşterea biologului, microbiologului 

                                                                                      şi fitopatologului român şi 50 de ani de la moarte. 

 - COSAŞU, RADU (29.X.1930) – 90 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - STERIADI, JEAN ALEXANDRU (29.X.1880 – 23.XI.1956) – 140 de ani de la naşterea pictorului 

                                                                                                                                 şi graficianului român. 

 - SORBUL, MIHAIL (Mihail Smolsky) (29.X.1885 - 20.XII.1966) – 135 de ani de la naşterea 

                                                                                                                                  dramaturgului român. 

30.X. - POUND, EZRA (30.X.1885 – 1.XI.1972) – 135 de ani de la naşterea poetului american. 

 - COSTEA, ŞTEFAN (30.X.1930) – 90 de ani de la naşterea profesorului universitar şi sociologului 

                                                                                                                                                          român. 

 - GUSTI, DIMITRIE (13.II.1880 – 30.X.1955) – 65 de ani de la moartea sociologului şi filosofului 

                                                                                                                                                          român. 

 

 

 

 

 

NOIEMBRIE  
 

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 
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21.XI. - Ziua Mondială a Televiziunii 

25.XI. - Ziua Internaţională a Încetării Violenţei asupra Femeilor 

 

* 

− * 

 

1.XI. - PACIUREA, DIMITRIE (1.XI.1875 – 14.VII.1932) – 145 de ani de la naşterea sculptorului român. 

 - CANTACUZINO, GEORGE MATHEI (23.V.1899 – 1.XI.1960) – 60 de ani de la moartea  

                                                                                     eseistului, esteticianului şi memorialistului român. 

  - MARMELIUC, DIMITRIE (20.X.1886 – 1.XI.1970) – 50 de ani de la moartea istoricului literar şi 

                                                                                                                                    folcloristului român. 

 - RĂDULESCU, CODIN CONSTANTIN (1.XI.1875 – 29.III.1926) – 145 de ani de la naşterea 

                                                                     culegătorului de folclor, folcloristului şi etnografului român.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 - WEGENER, ALFRED LOTHAR (1.XI.1880 - 1.XI.1930) – 140 de ani de la naşterea graficianului, 

                                                 meteorologului şi exploratorului arctic german şi 90 de ani de la moarte. 

2.XI. - SHAW, GEORGE BERNARD (26.VII.1856 – 2.XI.1950) – 70 de ani de la moartea scriitorului 

                                                                                                                       britanic de origine irlandeză. 

 - MURNU, ION LUCIAN (2.XI.1910 – 1984) – 110 ani de la naşterea pictorului, graficianului şi 

                                                                                                                                      sculptorului român. 

3.XI. - IANOVICI, VIRGIL (13.X.1900 – 3.XI.1990) – 30 de  ani de la moartea geologului român şi 120 

                                                                                                                                        ani de la naştere. 

 - RUDE, FRANÇOIS (1784 – 2.XI.1855) – 165 de ani de la moartea sculptorului francez. 

4.XI. - MUŞATESCU, TUDOR (22.II.1903 – 4.XI.1970) – 50 de ani de la moartea dramaturgului, 

                                                                                              prozatorului, poetului şi publicistului român. 

 - ARAMĂ, HORIA (4.XI.1930 -) – 90 de ani de la naşterea prozatorului, eseistului şi poetului român. 

 - VIANU, ELENA (5.XI.1911 – 4.XI.1965) – 55 de ani de la moartea criticului, istoricului literar şi  

                                                                                                                                            eseistei române. 

5.XI. - SADOVEANU, MIHAIL (5.XI.1880 – 19.X.1961) – 140 de ani de la naşterea scriitorului român. 

 - SĂLĂJAN, RADU (5.XI.1935 – 7.VII.2000) – 85 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului 

                                                                                                                       român şi 20 ani de la moarte. 

 - UTRILLO, MAURICE (26.XII.1883 – 5.XI.1955) – 65 de ani de la moartea pictorului francez. 

 - MUŞATESCU, TUDOR (22.II.1903 – 5.XI.1970) – 50 de ani de la moartea poetului, prozatorului, 

                                                                                                          dramaturgului şi publicistului român. 

6.XI. - MUSIL, ROBERT (6.XI.1880 – 15.IV.1942) – 140 de ani de la naşterea scriitorului austriac. 

 - PANU, GEORGE (9.III.1948 – 6.XI.1910) – 110 ani de la moartea memorialistului şi criticului 

                                                                                                                                                literar român. 

 - STOLNICU, SIMION (6.XI.1905 – 29.XI.1966) – 115 ani de la naşterea poetului român. 

 - ZAMFIR, MIHAI (6.XI.1940) – 80 de ani de la naşterea criticului, teoreticianului şi prozatorului 

                                                                                                                                                          român. 

7.XI. - ANDRONATI, NICOLAE (7.XI.1935) – 85 de ani de la naşterea informaticianului, profesorului 

                                                                              universitar şi academicianului din Republica Moldova. 

8.XI. - MANDICEVSCHI, GHEORGHE (8.XI.1870 – 23.III.1907) – 150 de ani de la naşterea  

                                                                                                                                 compozitorului român. 

 - STRATULAT, MIHAI (8.XI.1930) – 90 de ani de la naşterea inginerului şi profesorului universitar 

                                                                                                                                                          român. 

 - BĂLĂEŢ, DUMITRU (8.XI.1935 – 6.II.2009) – 85 de ani de la naşterea poetului, esistului, 

                                                                              istoricului literar, folcloristului şi bibliologului român. 

9.XI. - RĂU, AUREL (9.XI.1930) – 90 de ani de la naşterea poetului român. 

10.XI. - ODOBESCU, ALEXANDRU (23.VI.1834 – 10.XI.1895) – 125 ani de la moartea prozatorului, 

                                                                                       eseistului, istoricului şi traducătorului român. 

 - VASILESCU, ION (4.XI.1903 – 10.XI.1960) – 60 de ani de la moartea compozitorului român. 

 - SIR EPSTEIN, JACOB (10.XI.1880 – 1959) – 140 de ani de la naşterea sculptorului american. 

 - BOTEZ, ADRIAN (10.XI.1955)– 65 de ani de la naşterea poetului, criticului literar şi eseistului 

român. 

11.XI. - CERNOVODEANU, MARIA (11.XI.1900 – 25.III.1968) – 120 ani de la naşterea pedagogului 
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                                                                                                                  teoretician în domeniul muzicii. 

 - DINESCU, MIRCEA (11.XI.1950) – 70 de ani de la naşterea poetului român. 

 - DAVIDOGLU, MIHAIL (11.XI.1910 – 17.VIII.1987) – 110 ani de la naşterea dramaturgului 

român. 

 - KIERKEGAARD, SÖREN (5.05.1813 – 11.XI.1855) – 160 de ani de la moartea teologului şi 

                                                                                                                                         filosofului danez. 

 - DANGA, GHEORGHE (11.XI.1905 – 5.IX.1959) – 115 ani de la naşterea compozitorului şi 

                                                                                                                                         dirijorului român. 

12.XI. - GHERGHINESCU, VANIA (12.XI.1900 – 5.X.1971) – 120 de ani de la naşterea poetului român.  

 - NEDELCIU, MIRCEA (12.XI.1950 – 12.VII.1999) – 70 de ani de la naşterea prozatorului şi 

                                                                                                                                          eseistului român. 

13.XI. - CIOFLEC, ROMULUS (23.III.1882 – 13.XI.1955) – 65 de ani de la moartea prozatorului şi 

                                                                                                                                     publicistului român. 

 - CRĂCIUNESCU, IOANA (13.XI.1950) – 70 de ani de la naşterea poetei române. 

 - HORODINCĂ, GEORGETA (13.XI.1930 – 10.VII.2006) – 90 de ani de la naşterea istoricului şi 

                                                                                          criticului literar, eseistei şi prozatoarei române. 

14.XI. - HORTOLOMEI, NICOLAE (14.XI.1885 – 3.I.1961) – 135 de ani de la naşterea medicului 

                                                                                                             anatomistului şi chirurgului român. 

 - SHERWOOD, ROBERT EMMET (4.IV.1896 – 14.XI.1955) – 65 de ani de la moartea 

                                                                                         dramaturgului şi scenaristului american de film. 

15.XI. - CONTA, VASILE (15.XI.1845 – 22.IV.1882) – 175 de ani de la naşterea filosofului, juristului, 

                                                                                                          publicistului şi omului politic român. 

 - STERE, CONSTANTIN (15.XI.1865 – 26.VI.1936) – 155 de ani de la naşterea prozatorului român. 

 - ULICI, LAURENŢIU (6.V.1943 – 15.XI.2000) – 20 de ani de la moartea criticului literar român. 

 - KEPLER, JOHANNES (27.XII.1571 – 15.XI.1630) – 390 de ani de la moartea astronomului şi 

                                                                                                                            matematicianului german. 

 - MAGNUS, ALBERTUS (c.1193, 1206, 1207 – 15.XI.1280) – 740 de ani de la moartea teologului, 

                                                                                                             filosofului şi naturalistului german.  

16.XI. - ALMĂJAN, ION MARIN (16.XI.1940) - 80 de ani de la naşterea prozatorului şi jurnalistului 

                                                                                                                                                          român. 

 - CORDUN, MIRON (16.XI.1935 – 10.XII.1997) – 85 de ani de la naşterea poetului român. 

 - BLOCK, ALEKSANDR ALEKSANDROVICI (16.XI.1880 – 13.VIII.1921) – 140 de ani de la 

                                                                                                                                   naşterea poetului rus. 

 - GABLE, CLARK (1.II.1901 – 16.XI.1960) – 60 de ani de la moartea actorului american. 

17.XI. - MEZZETTI, ENRICO (17.XI.1870 – 25.V.1930) – 150 de ani de la naşterea compozitorului român 

  şi 90 de ani de la moarte. 

 - SIMONIS, GEORGE (17.XI.1885 - 1968) – 130 de ani de la naşterea compozitorului român. 

18.XI. - BENETATO, GRIGORE (18.XI.1905 – 9.VI.1972) – 115 ani de la naşterea medicului, fiziologului 

                                                                                                                            şi fiziopatologului român. 

19.XI. - CERNE, TITUS (16.VII.1859 – 19.XI.1910) – 110 ani de la moartea compozitorului şi 

                                                                                                                                  muzicologului român. 

 - OŢELEA, CORNEL (19.XI.1940) – 80 de ani de la naşterea handbalistului, antrenorului şi 

                                                                                                                   profesorului universitar român. 

 - INCULEŢ, ION (8.IV.1884 – 19.XI.1940) – 80 de ani de la moartea omului de ştiinţă, profesorului, 

                                                                                                         omului politic şi diplomatului român. 

 - VÖRÖSMARTY, MIHALY (1800 – 19.XI.1855) – 165 de ani de la moartea poetului ungur 220 ani 

                                                                                                                                                de la naştere. 

20.XI. - IONESCU, VALERIAN (1.VIII.1895 – 20.XI.1980) – 40 de ani de la moartea poetului şi 

                                                                                                                                      prozatorului român. 

21.XI.  - LAZĂR, DRAGOŞ (21.XI.1930 – 2.IV.2009) – 90 de ani de la naşterea matematicianului, 

                                                                                     profesorului universitar şi academicianului român. 

 - CONSTANTIN, THEODOR (21.XI.1910 – 29.VIII.1975) – 110 ani de la naşterea prozatorului 

                                                                                                                  român şi 45 de ani de la moarte. 

 - DUMITRAŞCU, AUREL (21.XI.1955 – 16.IX.1990) – 65 de ani de la naşterea poetului român şi 30 

                                                                                                                                      de ani de la moarte. 
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 - GHEŢIE, ION (21.XI.1930 – 11.V.2004) – 90 de ani de la naşterea lingvistului, filolofului şi 

                                                                                                                                      prozatorului român. 

23.XI. - CELAN, PAUL (23.XI.1920 – 2.IV.1970) – 100 de ani de la naşterea poetului român   şi 50 de ani 

de la moarte 

 - CREŢOIU, GHEORGHE I. (23.XI.1930) – 85 de ani de la naşterea economistului şi profesorului 

                                                                                                                                        universitar român. 

 - CUNŢAN, MARIA (7.II.1862 – 23.XI.1935) – 85 de ani de la moartea poetei române. 

 - JIANU, IONEL (23.XI.1905 –18.III.1993) – 115 ani de la naşterea criticului de artă român. 

 - COMARNESCU, PETRU (23.XI.1905 – 27.XI.1970) – 115 ani de la naşterea eseistului, 

                  criticului literar şi de artă, memorialistului şi traducătorului român şi 50 de ani de la moarte. 

24.XI. - MACEDONSKI, ALEXANDRU (14.III.1854 – 24.XI.1920) – 100 de ani de la moartea poetului, 

                                                                                                          prozatorului şi dramaturgului român.  

 - TĂUTU, NICOLAE (24.XI.1920 – 13.VI.1972) – 100 de ani de la naşterea poetului, dramaturgului 

şi prozatorului român. 

25.XI. - ALEXANDRESCU, GRIGORE (22.II.1814–25.XI.1885) – 135 de ani de la moartea poetului 

român. 

 - YUKIO MISHIMA (HIRAOKA KIMITAKE) (14.I.1925 – 25.XI.1970) – 50 de ani de la moartea 

                            prozatorului şi dramaturgului japonez şi 95 de ani de la naştere (“Pavilionul de aur”). 

26.XI. - OMESCU, ION (26.XI.1925 -) – 95 de ani de la naşterea poetului şi dramaturgului român.  

 - STREINU, VLADIMIR (23.V.1902 – 26.XI.1970) – 50 de ani de la moartea criticului, poetului, 

                                                                                                               eseistului şi traducătorului român. 

 - ADAM, ION (26.XI.1875 – 1911) – 145 de ani de la naşterea prozatorului român. 

  - MICKIEWICZ, ADAM (24.XII.1798 – 26.XI.1855) – 165 de ani de la moartea poetului polonez. 

27.XI. - SCURTU, ION (27.XI.1940) – 80 de ani de la naşterea istoricului şi profesorului universitar român. 

 - MORARIU, TIBERIU (27.XI.1905 – 30.XI.1982) – 115 ani de la naşterea geografului român. 

 - IORGA, NICOLAE (17. I.1871 – 27.XI.1940) – 80 de ani de la moartea istoricului, criticului literar, 

                       memorialistului, dramaturgului, poetului, enciclopedistului, ministrului, parlamentarului, 

                          profesorului universitar, academicianului român, prim ministru în perioada 1931-1932. 

 - REBREANU, LIVIU (27.XI.1885 – 1.IX.1944) – 135 de ani de la naşterea prozatorului şi 

                                                                                                                                  dramaturgului român. 

 - DUMAS, ALEXANDRE – fiul (27.VII.1824 – 27.XI.1895) – 125 de ani de la moartea scriitorului 

                                                                                                                                                         francez. 

 - HONEGGER, ARTHUR (10.III.1892 – 27.XI.1955) – 65 de ani de la moartea compozitorului 

                                                                                                                        francez de origine elveţiană. 

28.XI. - VASILESCU KARPEN, NICOLAE (28.XI.1870 – 2.III.1964) – 150 de ani de la naşterea omului 

                                                                                                                                           de ştiinţă român. 

 - RĂDULESCU, ANDREI (28.XI.1880 – 30.IX.1959) – 140 de ani de la naşterea juristului, 

                                                                                          profesorului universitar şi magistratului român. 

 - BERNINI, GIOVANNI LORENZO (7.XII.1598 – 28.XI.1680) – 340 de ani de la moartea 

                                                                                                               arhitectului şi sculptorului italian. 

29.XI. - PRODAN, IULIU (29.XI.1875 – 27.II.1959) – 145 de ani de la naşterea botanistului român. 

 - COCEA, NICOLAE DIMITRIE (29.XI.1880 – 1.II.1949) – 140 de ani de la naşterea prozatorului, 

                                                                                     ziaristului, dramaturgului şi traducătorului român. 

30.XI. - BANTAŞ, ANDREI (30.XI.1930 – 1997) – 90 de ani de la naşterea traducătorului român. 

 - MORŢUN, VASILE G. (30.XI.1860 – 20.VII.1919) – 160 de ani de la naşterea autorului dramatic şi 

                                                                                                                                      prozatorului român. 

 - WILDE, OSCAR (16.X.18564– 30.XI.1900) – 120 de ani de la moartea scriitorului englez. 

 - TWAIN, MARK (30.XI.1835 -   21.IV.1910) – 190 de ani de la naşterea scriitorului american şi 120 

                                                                                                                                      de ani de la moarte. 

 

 

 

 

DECEMBRIE 
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1.XII. - Ziua Naţională a României 

2.XII. - Ziua Mondială Anti Sida 

8.XII. - Ziua Constituţiei (România) 

10.XII. - Ziua Internaţională a Drepturilor Omului 

13.XII. - Ziua Tipografilor 

18.XII. - Ziua Minorităţilor Naţionale din România 

22.XII. - Victoria Revoluţiei Române 

 

* 

− * 

 

1.XII. - GHIBERTI, LORENZO (1378 – 1.XII.1455) – 565 de ani de la moartea sculptorului şi meşterului 

                                                                                                                                            orfevru italian. 

2.XII. - LIPATTI, DINU (19.III.1917 – 2.XII.1950) – 70 de ani de la moartea pianistului, compozitorului şi 

                                                                                                                 profesorului universitar român. 

 - IARIN, GEORGE (2.XII.1940) – 80 de ani de la naşterea poetului român. 

 - LABIŞ, NICOLAE (2.XII.1935 – 22.XII.1956) – 85 de ani de la naşterea poetului român. 

4.XII. - RILKE, RAINER MARIA (4.XII.1875 – 29.XII.1926) – 145 de ani de la naşterea scriitorului 

                                                                                                                                                      austriac. 

 - DESILA, OCTAV (4.XII.1895 – 29.VII.1976) – 125 de ani de la naşterea prozatorului şi 

                                                                                                                                dramaturgului român. 

 - MANGIUCA, SIMION (2.IX.1831 – 4.XII.1890) – 130 ani de la moartea folcloristului român. 

 - TOGAN, GEORGE (4.XII.1910 –26.II.2004) – 110 ani de la naşterea poetului şi traducătorului 

                                                                                                                                                        român. 

 - MORGAN, THOMAS HUNT (25.IX.1866 – 4.XII.1945) – 75 de ani de la moartea geneticianului 

                                                                                                                               şi biologului american. 

 - CARLYLE, THOMAS (4.XII.1795 – 4.II.1881) – 225 ani de la naşterea eseistului, istoricului şi 

                                                                                                                                    filozofului britanic. 

5.XII. - PILLAT, DINU (19.XI.1921 – 5.XII.1975) – 45 de ani de la moartea prozatorului şi istoricului 

                                                                                                                                                         literar. 

6.XII. - BEŞLEAGĂ, NICOLAE (6.XII.1930)– 90 de ani de la naşterea fizicianului şi meteorologului 

român. 

 - KALINDERU, NICOLAE (6.XII.1835 – 31.V.1902) – 185 de ani de la naşterea medicului şi 

                                                                                                                 profesorului universitar român. 

 - BALTAG, NICOLAE (6.XII.1940 – 20.II.1975) – 80 de ani de la naşterea criticului literar român. 

 - GRIGOROVITZA, EMANOIL (15.II.1857 – 6.XII.1915) – 105 ani de la moartea prozatorului 

                                                                                                                                   şi filologului român. 

7.XII. - THORNTON, WILDER (17.IV.1897 – 7.XII.1975) – 45 de ani de la moartea scriitorului 

                                                                                                                                                    american. 

 - TITEL, SORIN (7.XII.1935 – 17.I.1985) – 85 de ani de la naşterea prozatorului şi eseistului român 

                                                                                                                           şi 35 de ani de la moarte. 

8.XII. - DIMITRIU, FLORICA (8.XII.1915 –23.XII.1993) – 105 ani de la naşterea compozitoarei 

                                                                                                                                                      române. 

 - REBECQUE, BENJAMIN CONSTANT de (25.X.1767 – 8.XII.1830) – 190 de ani de la moartea 

                                                                                                          omului politic şi sciitorului francez. 

10.XII. - DICKINSON, EMILY (10.XII.1830 – 15.V.1886) – 190 de ani de la naşterea poetei americane. 

12.XII. - CONSTANTINESCU, GEORGE (GOGU) (4.X.1881 – 12.XII.1965) – 55 de ani de la moartea 

inventatorului şi omului de ştiinţă român. 

 - HUZUM, VIRGIL (12.XII.1905 – 7.VII.1987) – 110 ani de la naşterea poetului român. 

  - POPA, NICOLAE (23.VII.1881 – 12.XII.1940) – 75 de ani de la moartea prozatorului român. 

13.XII. - PERLEA, IONEL (13.XII.1900 – 30.VII.1970) – 115 ani de la naşterea pedagogului, 

                                                                  compozitorului şi dirijorului român şi 50 de ani de la moarte. 

 - MAITEC, OVIDIU (13.XII.1925 – 18.III.2007) – 95 de ani de la naşterea sculptorului român. 

 - PROCA, ALEXANDRU (16.X.1897 – 13.XII.1955) – 65 de ani de la moartea fizicianului român. 

14.XII. - DÜRRENMATT, FRIEDRICH (5.I.1921 – 14.XII.1990) – 30 de ani de la moartea dramaturgului 
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şi prozatorului elveţian de expresie germană. 

 - PLĂCINŢEANU, ION (14.II.1893 – 14.XII.1960) – 60 de ani de la moartea fizicianului român. 

 - MICHAILESCU, GABY (14.XII.1910 – 4.09.2008) – 110 ani de la naşterea cronicarului 

                                                                                                           dramatic şi memorialistului român. 

 - HAMILTON – GORDAN, GEORGE (28.I.1784 – 14.12.1860) – 160 de ani de la moartea 

                                                                                      primului – ministru britanic, conte de Aberdeen.  

15.XII. - RUSU, EUGEN (15.XII.1910 – 1993) – 110 ani de la naşterea matematicianului român. 

16.XII. - DEMETRIAD, NORU (16.XII.1915 -) – 105 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - MITREA, VASILE V. (16.XII.1935 -) – 85 de ani de la naşterea arhitectului român. 

 - MAXIM, ION (1.VII.1925 – 16.XII.1980) – 40 de ani de la moartea criticului literar, poetului şi 

prozatorului român şi 95 de ani de la naştere. 

 - SOMERSET MAUGHAM, WILLIAM (25.I.1874 – 16.XII.1965) – 55 de ani de la moartea 

                                                                                                      prozatorului şi dramaturgului britanic. 

 von BEETHOVEN, LUDWIG (16.XII.1770 – 26.III.1827) – 250 de ani de la naşterea 

                                                                                                                             compozitorului german. 

 - AUSTEN, JANE (16.XII.1775 – 18.VII.1817) – 245 de ani de la naşterea romancierei engleze. 

17.XII. - BASSARABESCU, ION ALEXANDRU (17.XII.1870 – 29.III.1952) – 150 de ani de la naşterea 

                                                                                                                                    prozatorului român. 

 - PIPPIDI, DIONISIE (17.XII.1905 – 1992) – 115 ani de la naşterea istoricului, elinistului şi 

                                                                                                                                  politicianului român. 

 - GONCOURT, JULES de (17.XII.1830 – 1870) – 190 de ani de la naşterea scriitorului francez şi 

                                                                                                                             150 de ani de la moarte. 

 - LOVINESCU, VASILE (17.XII.1905 – 14.VII.1984) – 115 ani de la naşterea scriitorului, 

                                         eseistului, esteticianului, filosofului, critic literar şi enciclopedistului român. 

18.XII. - VESELOVSKI, VASILE (18.XII.1925–4.I.1998) – 95 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - DOBZHANSCKY, THEODOSIUS (25.I.1900 – 18.XII.1975) – 45 de ani de la moartea biologului 

şi geneticianului rus şi 120 de ani de la naştere. 

19.XII. - GENET, JEAN (19.XII.1910 – 15.IV.1986) – 110 ani de la naşterea scriitorului francez. 

20.XII. - PIMSHER, VICTOR (26.III.1920 – 20.XII.2000) – 20 de ani de la moartea profesorului şi 

organizatorului învăţământului ingineresc de aviaţie român şi 100 de ani de la naştere. 

 - SAVA, ION (20.XII.1900 - ? . III.1947) – 120 de ani de la naşterea regizorului român de teatru. 

 -   DRĂGAN, DANIEL (20.XII.1935) – 85 de ani de la naşterea prozatorului român.                                                                                                                                                          

 - FLORA, IOAN (20.XII.1950 - 3.II.2005) – 70 de ani de la naşterea poetului şi traducătorului 

                                                                                                                     român şi 15 ani de la moarte.  

21.XII. - TUCHOLSKY, KURT (9.I.1890 – 21.XII.1935) – 85 de ani de la moartea jurnalistului şi 

                                                                                         scriitorului german şi 130 de ani de la naştere. 

 - POPESCU, STELA (21.XII.1935) – 85 de ani de la naşterea actriţei române de teatru, film şi 

revistă. 

 - BOGDAN – DUICĂ, GHEORGHE (21.XII.1865 – 21.IX.1934) – 155 de ani de la naşterea 

                                                                                                         criticului şi istoricului literar român. 

 - BOCCACCIO, GIOVANNI (1313 – 21.XII.1375) – 645 de ani de la moartea scriitorului italian. 

 - BARBOSA du BOCAGE, MANUEL MARIA de (1765 – 21.XII.1805) – 215 ani de la moartea 

                                                                                                                                    poetului portughez. 

22.XII. - MISSIR, NICOLAE (27.VI.1896 – 22.XII.1965) – 55 de ani de la moartea muzicologului român. 

25.XII. - PETRESCU, TEODOSIE (25.XII.1955) – 65 de ani de la naşterea arhiepiscopului de Tomis şi 

                                                                                                                 profesorului universitar român. 

26.XII. - PERIAN, ŞTEFAN (26.XII.1840 – 1880) – 180 de ani de la naşterea compozitorului român. 

 - PERSU, AUREL (26.XII.1890 – 5.V.1977) – 130 de ani de la naşterea inventatorului român. 

 - CORTEZ, VIORICA (26.XII.1935) – 80 de ani de la naşterea cântăreţei de operă şi profesoarei 

                                                                                                                                                      române. 

 - IVĂNCEANU, VINTILĂ (26.XII.1940) – 80 de ani de la naşterea poetului, prozatorului şi 

                                                                                                                                dramaturgului român. 

27.XII. - FARKAŞ, GYULA (27.III.1847 – 27.XII.1930) – 90 de ani de la moartea fizicianului român. 

 - ESENIN, SERGHEI ALEKSANDROVICI (3.X.1895 – 27.XII.1925) – 95 de ani de la moartea 

poetului liric rus şi 125 ani de la naştere. 
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28.XII. - CUTEANU, EUGEN (28.XII.1900 – 18.III.1968) – 120 de ani de la naşterea compozitorului 

român. 

 - MURGU, EFTIMIE (28.XII.1805 – 12.V.1870) – 215 ani de la naşterea filosofului, lingvistului, 

filologului şi revoluţionarului român şi 150 de ani de la moarte. 

 - OBERTH, HERMAN (25.I.1894 – 28.XII.1980) – 40 de ani de la moartea fizicianului, 

matematicianului şi inventatorului german originar din România, părintele astronauticii.  

29.XII. - MINOVICI, ŞTEFAN (18.VII.1867 – 29.XII.1935) – 85 de ani de la moartea chimistului român. 

 - DAVIS, JOHN (c.1550 – 29.XII.1605) – 415 ani de la moartea navigatorului englez. 

30.XII. - MANOILESCU, MIHAIL (9.XII.1891 – 30.XII.1950) – 70 de ani de la moartea economistului, 

                                                                                      omului politic şi profesorului universitar român. 

 - VERBICEANU, ZOE (19.IX.1893 – 30.XII.1975) – 45 de ani de la moartea autoarei dramatice şi 

                                                                                                                                   prozatoarei române. 

 - VODĂ-CĂPUŞAN, MARIA (30.XII.1940) – 80 de ani de la naşterea teoreticianului şi criticului 

                                                                                                                                              literar român. 

 - KIPLING, JOSEPH RUDYARD (30.XII.1865 - 18.I.1936) – 155 de ani de la naşterea 

                         romancierului şi poetului englez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1907. 

31.XII. - VINTILĂ, HORIA (31.XII.1915 – 4.IV.1992) – 105 ani de la naşterea poetului, prozatorului, 

                                                                       eseistului, diplomatului şi profesorului universitar român. 

 - FABIAN – BOB, VASILE (31.XII.1795 – 7.IV.1836) – 225 de ani de la naşterea poetului român. 

 - STERN, DANIEL (31.XII.1805 – 1876) – 215 ani de la naşterea scriitoarei franceze. 

 - PASCOLI, GIOVANNI (31.XII.1855 – 6.IV.1912) – 165 de ani de la naşterea poetului italian. 

 

* 

*     * 
 

MANIFESTĂRI ORGANIZATE DE 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ALEXANDRU ODOBESCU” CĂLĂRAŞI 

 

I.  “Personalităţi culturale, ştiinţifice şi politice. Evenimente. Aniversări. Comemorări” – permanent. 

 

II. “Evenimente literare şi editoriale”: 

 

a) Concursul Naţional de Proză «Alexandru Odobescu» - ediţia a XXXX-a (august-octombrie); 

b) “Întâlniri cu editori, scriitori, oameni de cultură şi ştiinţă” – periodic. 
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