ANIVERSĂRI CULTURALE 2018

Ianuarie
1 ianuarie – Ziua Mondială a Păcii
1 ianuarie - 50 de ani de la moartea lui Dutz (Gustav) SCHUSTER (24 mai 1885,
Mediaş – 1 ian. 1968, Mediaş), scriitor sas ;
1 ianuarie – 75 de ani de la moartea lui Rejtő JENŐ (29 mar. 1905, Budapesta – 1
ian. 1943, Evdakovo), scriitor maghiar ;
1 ianuarie – 150 de ani de la naşterea lui Ioan Alexandru BRĂTESCU – VOINEŞTI
(1 ian. 1868, Târgovişte – 14 dec. 1946, Bucureşti), avocat, judecător, prozator, om
politic, membru al Academiei Române (din 1918);
1 ianuarie –150 de ani de la naşterea lui George MURNU (1 ian. 1868, Veria, Grecia –
17 nov. 1957, Bucureşti), scriitor, traducător, istoric, membru al Academiei Române
(din 1923);
1 ianuarie – 225 de ani de la moartea lui Francesco GUARDI (5 oct. 1712 – 1 ian. 1793),
pictor veneţian;
6 ianuarie – 25 de ani de la moartea lui Ştefan BACIU (29 oct. 1918, Braşov – 6 ian.
1993, Honolulu), critic de artă, diplomat, eseist, poet, memorialist, professor
universitar, traducător, ziarist;
6 ianuarie – 25 de ani de la moartea lui Rudolf NURIEV (17 mar. 1938 – 6 ian. 1993),
balerin, coregraf, actor, dirijor, maestro de balet de origine rusă; în 1961 rămâne în
Franţa; directorul Baletului Operei din Paris (din 1983);
6 ianuarie – 100 de ani de la moartea lui Georg CANTOR (19 feb/ 3 mar. 1845 – 6 ian.
1918), mathematician, filozof, professor universitar german; a inventat “Teoria
mulţimilor”;
7 ianuarie – 25 de ani de la moartea lui Sile DINICU (10 dec. 1919, Bacău – 7 ian.
1993), compositor, dirijor, pianist ;
7 ianuarie – 50 de ani de la moartea lui KISS László (13 mai 1919, Sighişoara – 7 ian.
1968, Tîrgu-Mureş), actor, poet, prozator, dramaturg maghiar;
7 ianuarie – 75 de ani de la moartea lui Nikola TESLA (10 iul. 1856, Smiljan – 7
ian. 1943, New York), inventator, fizician, inginer, important om de ştiinţă;
10 ianuarie – 525 de ani de la naşterea lui Nicolaus OLAHUS (10 ian. 1493, Sibiu – 15
ian. 1568, Pojon), umanist şi istoric de origine română, om politic, regent şi
guvernator al Ungariei ; arhiepiscop romano-catolic şi cardinal (1562) ;
11 ianuarie – 100 de ani de la naşterea lui Edward A. MURPHY (11 ian. 1918 – 17
iul. 1990), inginer aerospaţial, inginer, militar american ; inventatorul « Legilor lui
Murphy » ;
15 ianuarie – Ziua de naştere a poetului naţional Mihai EMINESCU (1850 – 1889)
19 ianuarie – 75 de ani de la naşterea cânăreţei Janis JOPLIN (19 ian. 1943 – 4 oct.
1970), compozitoare, textieră americană de muzică rock ; considerată una din super –
starurile generaţiei flower-power ;
19 ianuarie – 150 de ani de la naşterea lui Gustav MEYRINK (19 ian. 1868, Viena – 4
dec. 1932, Starnberg), scriitor, romancier, traducător austriac ;
20 ianuarie – 25 de ani de la moartea actriţei Audrey HEPBURN (4 mai 1929 – 20 ian.
1993), model, actriţă de teatru şi film, de origine anglo – olandeză;
20 ianuarie – 25 de ani de la moartea prozatoarei Alexandra INDRIEŞ , nume real
Gloria Barna (13 martie 1936, Oradea – 21 ian. 1993, Timişoara), eseist, critic literar;

20 ianuarie – 75 de ani de la moartea lui Pericle PAPAHAGI (20 oct. 1872, Avdela,
Grecia – 20 ian. 1943, Silistra), lingvist, filolog, profesor şi folklorist român de
origine aromână;
20 ianuarie – 100 de ani de la naşterea lui Ion FRUNZETTI (20 ian. 1918, Bacău – 11
sep. 1985, Bucureşti), scriitor, poet, eseist, traducător, critic şi istoric de artă, profesor
universitar ;
20 ianuarie – 200 de ani de la moartea lui Dimitrie ŢICHINDEAL (1775, Becichercu
Mic – 20 ian. 1818, Timişoara), preot, pedagog, scriitor, cărturar, fabulist, traducător
român ;
21 ianuarie – 100 de ani de la moartea lui Victor Mihaly de APŞA (19 mai 1841, Ieud –
21 ian. 1918, Oradea), preot, episcop, mitropolit al Bisericii Române unite cu Roma
(1895 – 1918); membru de onoare al Academiei Române (din 1894); păstorirea sa a
cuprins perioada frământată a mişcării memorandiste şi a înfiinţării episcopiei de
Hajdudorog (1912);
22 ianuarie – 25 de ani de la moartea lui Kobo ABE (7 mar. 1924, Tokio – 22 ian.
1993), romancier, dramaturg japonez;
23 ianuarie – 175 de ani de la moartea lui Friedrich de la MOTTE FOUGUE (12 feb.
1777 – 23 ian. 1843), scriitor german ;
23 ianuarie – 125 de ani de la naşterea lui Emil Aurel DANDEA (23 ian. 1893 – 18
aug. 1969, Bucureşti), avocat, om politic, primar al oraşului Târgu-Mureş (1922 –
1926) şi (1934 – 1937) ;
24 ianuarie – ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE (1859)
26 ianuarie – 100 de ani de la naşterea lui Philip Jose FARMER (26 ian. 1918 – 25 feb.
2009), scriitor american, cunoscut mai ales pentru romanele şi povestirile sciencefiction ;
26 ianuarie - Ziua Mondială a Vămilor
27 ianuarie – Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului
29 ianuarie – 100 de ani de la naşterea lui John FORSYTHE (29 ian. 1918 – 1 apr.
2010), actor american de teatru, film şi televiziune;
29 ianuarie – 150 de ani de la naşterea lui VERESS Zoltan (29 ian. 1868, Cluj – 20 dec.
1935, Budapesta), pictor maghiar;
30 ianuarie – 50 de ani de la moartea lui Vasile CERGHIZAN (27 ian. 1885, Chirileu,
Mureş – 30 ian. 1968, Braşov), om de cultură, preot, dr. în drept canonic, publicist,
autor de manuale şcolare, delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia în
fruntea delegaţiei din Coc (azi Pădureni);

Februarie
1 februarie – Ziua Intendenţei Militare
1 februarie – 150 de ani de la naşterea lui Ştefan LUCHIAN (1/13 feb. 1868,
Ştefăneşti – 28 iun/11 iul. 1916, Bucureşti), pictor român, „poetul plastic al florilor”;
5 februarie – 25 de ani de la moartea lui Joseph L. MANKIEWICZ (11 feb. 1909 – 5
feb. 1993), regizor, scenarist, producător american de film, cu 2 premii Oscar pentru
cel mai bun regizor (A Letter to Three Wives, 1949) şi pentru cel mai bun scenariu
adaptat (Totul despre Eva, 1950);
6 februarie – 25 de ani de la moartea lui Ion NEGOIŢESCU (10 aug. 1921, Cluj – 6
feb. 1993, Munchen), bibliotecar, poet, eseist, critic şi istoric literar român;
6 februarie – 100 de ani de la moartea lui Gustav KLIMT (14 iul. 1862, Viena – 6 feb.
1918, Viena), pictor şi decorator austriac;
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februarie – 225 de ani de la moartea lui Carlo GOLDONI (25 feb. 1707 – 6 feb.
1793), dramaturg şi libretist veneţian;
februarie – Ziua Mondială a Bolnavilor
februarie – 100 de ani de la moartea lui Ernesto Teodora MONETA (20 sep. 1833,
Milano – 10 feb. 1918, Milano), jurnalist, scriitor, militar italian; laureat al Premiului
Nobel pentru Pace (1907);
februarie – 100 de ani de la moartea scriitoarei Emilia MAIORESCU – HUMPEL
(6 aug. 1838, Craiova – 11 feb. 1918, Viena); traducătoare, pedagogă; sora lui Titu
Maiorescu;
februarie – 150 de ani de la moartea lui León FOUCAULT (18 sep. 1819, Paris – 11
feb. 1868, Paris), fizician şi astronom francez; a determinat viteza luminii, a inventat
giroscopul, pendulul lui Foucault;
februarie – 100 de ani de la naşterea actriţei Elena NEGREANU (13 feb. 1918, Iaşi
– 26 ian. 2016), regizoare română, conferenţiar universitar la IATC;
februarie – 150 de ani de la naşterea lui Constantin RĂDULESCU – MOTRU (15
feb. 1868, Butoieşti, Mehedinţi – 6 mar. 1957, Bucureşti), filozof, psiholog, pedagog,
om politic, dramaturg, director de teatru, academician, preşedinte al Academiei
Române (1938 – 1941);
februarie – Ziua Internaţională a Limbii Materne
februarie – Ziua Mondială a Cercetăşiei
februarie – 575 de ani de la naşterea lui Matia (Matei) CORVIN (23 feb. 1443, Cluj
– 6 apr. 1490, Viena), fiul lui Ioan de Hunedoara; rege al Ungariei (1458 – 1490);
Biblioteca Corviniana(biblioteca sa), era cea mai mare colecţie europeană de cronici
istorice şi lucrări ştiinţifice şi de filozofie din sec. al XV-lea (5000 de exemplare);
februarie – 50 de ani de la moartea lui Alexandru Duiliu ZAMFIRESCU (18 mar.
1892, Roma – 24 feb. 1968, Bucureşti), diplomat, prozator, traducător; fiul
prozatorului Duiliu Zamfirescu;
februarie – 25 de ani de la moartea actriţei americane de teatru şi film Lillian GISH
(14 oct. 1893 – 27 feb. 1993);
februarie – Ziua Protecţiei Civile
februarie – 25 de ani de la moartea lui Ishirō HONDA (7 mai 1911 – 28 feb. 1993),
regizor, scenarist şi producător japonez, cunoscut pentru seria de filme „Godzilla”;

Martie
martie – Ziua Automobilistului Militar din Armata României
martie – Ziua Mondială a Apărării şi Protecţiei Civile
martie – Ziua Mărţişorului
martie – 50 de ani de la moartea lui Grigore NANDRIŞ (17 ian. 1895, Mahala – 2
mar. 1968), lingvist, filolog, memorialist, profesor universitar;
1-3 martie – Ziua Mondială a Eficienţei Energetice
3 martie – 100 de ani de la naşterea lui Arthur KORNBERG (3 mar. 1918 – 26 oct.
2007), medic, biochimist, profesor universitar, autor american, laureat al Premiului
Nobel pentru Fiziologie sau Medicină (1959);
7 martie – 250 de ani de la naşterea lui GECSE Daniel (7 mar. 1768, Crişeni – 23 mai
1824, Târgu-Mureş), medic al oraşului Tg-Mureş şi medic-şef al spitalului;
8 martie – Ziua Internaţională a Femeii
1
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martie – 25 de ani de la moartea lui Wilhelm Georg BERGER (4 dec. 1929, Rupea –
8 mar. 1993, Bucureşti), compozitor, muzicolog, violist şi dirijor, membru
corespondent al Academiei Române;
martie – 25 de ani de la moartea lui Dan SIMIONESCU (10 dec. 1902, Câmpulung
– 11 mar. 1993, Bucureşti), istoric literar şi bibliograf, membru de onoare al
Academiei Române (din 1992);
martie – Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor
martie – 100 de ani de la naşterea lui Richard ELLMANN (15 mar. 1918 – 13 mai
1987), critic literar american, biograf, jurnalist, scriitor; biograf al unor scriitori de
origine irlandeză: James Joyce, Oscar Wilde, William B. Yeats;
martie - 150 de ani de la moartea lui François – Edouard PICOT (17 oct. 1786,
Paris – 15 mar. 1868, Paris), pictor francez;
martie – 50 de ani de la moartea lui Gunnar ERKELÖF (15 sep. 1907, Stockholm –
16 mar. 1968, Sigtuna), poet suedez;
martie – Ziua Naţională a Irlandei: Ziua Sf. Patrick
martie – 25 de ani de la moartea lui Ionel JIANU, pseudonimul literar al lui Ionel
Stark (23 oct. 1905, Bucureşti – 18 mar. 1993, Paris), eseist, critic şi istoric de artă,
traducător;
martie – Ziua Mondială a Francofoniei
martie – 25 de ani de la moartea lui Polykarp KUSCH (26 ian. 1911 – 20 mar.
1993), fizician american de origine germană, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică
(1955);
martie – 50 de ani de la moartea lui Carl DREYER (3 feb. 1889 – 20 mar. 1968),
regizor danez;
martie – Ziua Internaţională a Poeziei
martie – 250 de ani de la naşterea lui Joseph FOURIER (21 mar. 1768 – 16 mai
1830), matematician, fizician, istoric, filozof, profesor universitar francez;
martie – Ziua Internaţională pentru Eliminarea Discriminării Rasiale
martie – Ziua Mondială a Copiilor cu Sindromul Down
martie – 150 de ani de la naşterea lui Robert Andrews MILLIKAN (22 mar. 1868 –
19 dec. 1953), fizician american, profesor universitar, laureat al Premiului Nobel
pentru Fizică (1923);
martie – Ziua Mondială a Apei
martie – Ziua Mondială a Meteorologiei
martie – Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei
martie – 100 de ani de la moartea lui Claude DEBUSSY (22 aug. 1862 – 25 mar.
1918, Paris), compozitor francez;
martie – Ziua Naţională a Republicii Elene
martie - Ziua Poliţiei Române
martie – Ziua Mondială a Teatrului
martie – 50 de ani de la moartea lui Iuri GAGARIN (9 mar. 1934 – 27 mar. 1968),
aviator, astronaut rus, primul om care a ajuns în spaţiu şi pe orbita Pământului (12
aprilie 1961);
martie – 25 de ani de la moartea lui Victor FELEA (24 mai 1923, Muntele Băişorii,
Cluj – 28 mar. 1993, Cluj- Napoca), poet, eseist, critic literar şi traducător; membru
al Uniunii Sciitorilor Români (din 1949);
martie – 75 de ani de la moartea lui Serghei RAHMANINOV (1 apr. 1873,
Novgorod – 28 mar. 1943), compozitor şi pianist rus;
martie – 150 de ani de la naşterea lui Maxim GORKI (28 mar./16 mar. 1868 – 18
iun. 1936), scriitor rus;

30 martie – 25 de ani de la moartea lui Edgar PAPU (26 sep. 1908, Bucureşti – 30 mar.
1993), filolog, profesor universitar, eseist şi critic literar;
31 martie – 25 de ani de la moartea lui Brandon LEE (1 feb. 1965 – 31 mar. 1993),
actor american, fiul legendarului Bruce Lee;

Aprilie
1 aprilie – Ziua Internaţională a Păsărilor
1 aprilie – Ziua Mondială a Cărţii pentru Copii
3 aprilie – Ziua Jandarmeriei Române
4 aprilie – 200 de ani de la naşterea lui Thomas Mayne REID (4 apr. 1818 – 22 oct.
1883), scriitor, romancier american de origine irlandeză;
4 aprilie – Ziua Internaţională pentru Conştientizarea Pericolului prezentat de Minele
anti-personal şi a consecinţelor acestor mine
5 aprilie – 75 de ani de la moartea lui Tony BULANDRA (13 mar. 1881, Târgovişte –
5 apr. 1943, Bucureşti), actor român;
7 aprilie – Ziua Mondială a Sănătăţii
8 aprilie – Ziua Mondială a Rromilor
9 aprilie – 100 de ani de la naşterea lui Jørn UTZON (9 apr. 1918 – 29 nov. 2008),
arhitect danez, cunoscut pentru proiectul clădirii Operei din Sydney;
9 aprilie – Ziua Universităţii de Arte din Târgu-Mureş
10 aprilie – 150 de ani de la naşterea lui George ARLISS (10 apr. 1868, Londra – 5 feb.
1946, Londra), scriitor, dramaturg, regizor, scenarist, actor britanic de teatru şi film,
primul laureat englez al Premiului Oscar;
10 aprilie – Ziua Deţinuţilor Lagărelor fasciste de concentrare
11 aprilie – Ziua Internaţională a Aviaţiei şi Cosmonauticii
13 aprilie – 25 de ani de la moartea lui Francisc MUNTEANU (9 apr. 1924, Veţel,
Hunedoara – 13 apr. 1993, Bucureşti), scriitor, regizor şi scenarist de film;
13 aprilie – Ziua Internaţională a Rock-n-Roll-ului
15 aprilie – 175 de ani de la naşterea lui Henry JAMES (15 apr. 1843 – 28 feb. 1916),
scriitor, romancier, dramaturg, scenarist, critic literar american;
16 aprilie – 75 de ani de la moartea lui Carlos ARNICHES (11 oct. 1866, Alicante – 16
apr. 1943, Madrid), dramaturg spaniol;
17 aprilie – Ziua Internaţională a Monumentelor şi a Locurilor Istorice
20 aprilie – 50 de ani de la moartea lui Adrian MANIU (6 feb. 1891, Bucureşti – 20
apr. 1968, Bucureşti), scriitor, poet şi traducător;
21 aprilie – Ziua Pamântului
21 aprilie – Ziua Forţelor Terestre Române
23 aprilie – 25 de ani de la moartea lui Bertus AAFJES (12 mai 1914 – 23 apr. 1993),
poet olandez;
23 aprilie – Ziua Bibliotecarului Român (conform HG nr. 293 / 14.04.2005)
23 aprilie – Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor (instituită de UNESCO în
1995)
23 aprilie - Ziua Naţională a Angliei – parte a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei
de Nord (Ziua Sf. Gheorghe)
23 aprilie – Ziua Presei Militare Române
23 aprilie – Ziua Solidarităţii Tineretului
24 aprilie – 100 de ani de la naşterea lui Robert ESCARPIT (24 apr. 1918 – 19 nov.
2000), sociolog, profesor universitar, jurnalist, critic literar francez;

24 aprilie – Ziua Mondială a Protecţiei Animalelor de Laboratror
25 aprilie – Semnarea Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană (intrat
în vigoare la 1 ianuarie 2007)
25 aprilie – 200 de ani de la naşterea lui Friedrich KRASSER (25 apr. 1818, Sebeş – 9
feb. 1893, Sibiu), medic şi poet de limbă germană, sas; a protestat împotriva
maghiarizării agresive din epoca sa;
25 aprilie – Ziua Justiţiei Militare
26 aprilie – Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
29 aprilie – Ziua Mondială a Dansului
29 aprilie – 100 de ani de la moartea lui Barbu ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA (11
apr. 1858, Bucureşti – 29 apr. 1918, Iaşi), prozator, dramaturg, gazetar, avocat,
orator;
30 aprilie – Ziua Infanteriei Române
30 aprilie – Ziua Naţională a Olandei
aprilie – Ziua Mondială a Oraşelor Înfrăţite – sărbătorită în ultima duminică a lunii
aprilie
Mai
1 mai – Ziua Internaţională a Muncii
2 mai – Ziua Naţională a Poloniei
2 mai – 125 de ani de la moartea lui George BARIŢIU (12/24 mai 1812, Jucu de Jos,
j.Cluj – 20 apr./2 mai 1893, Sibiu), folclorist, profesor; luptător pentru recunoaşterea
drepturilor politice ale românilor din Imperiul Austro-ungar;
3 mai – Ziua Naţională a Inimii în România
5 mai – Ziua Europeană de Protest şi Conştientizare pentru Drepturi Egale ale
persoanelor cu Deficienţe (Handicapate)
5 mai – 200 de ani de la naşterea lui Karl MARX (5 mai 1818, Trier, Germania – 14
mar. 1883, Londra), filozof, istoric, economist, sociolog, jurnalist, teoretician şi lider
al mişcării muncitoreşti; întemeiază împreună cu Fr. Engels teoria „socialismului
ştiinţific”;
6 mai – 150 de ani de la naşterea lui Gaston LEROUX (6 mai 1868, paris – 15 apr.
1927, Nisa), jurnalist, scriitor, romancier, scenarist francez; „Fantoma de la operă”
este cea mai cunoscută scriere a sa;
8 mai – Ziua Mondială a Crucii Roşii
9 mai – 100 de ani de la moartea lui George COŞBUC (20 sep. 1866, Hordou, BistriţaNăsăud – 9 mai 1918, Bucureşti), lingvist, poet, critic literar, traducător, jurnalist,
învăţător, membru titular al Academiei Române (din 1916);
9 mai – Ziua Europei („Ziua Schuman”)
9 mai – Ziua Independenţei României (1877)
9 mai – Ziua Victoriei Asupra Fascismului (1944)
12 mai - Ziua Internaţională a Asistentelor Medicale (Nursey Day), aniversarea zilei de
naştere a fondatoarei profesiei, Florence Nightingale, 12 mai 1820;
14 mai – 200 de ani de la moartea lui Matthew Gregory LEWIS (9 iul. 1775 – 14 mai
1818), scriitor, poet, romancier, dramaturg englez;
15 mai – Ziua Internaţională a Familiei
15 mai – 25 de ani de la moartea lui Andrzej KUŚNIEWICZ (30 nov. 1904 – 15 mai
1993, Varşovia), scriitor, poet, publicist, eseist, redactor şi diplomat polonez;
15 mai – Ziua Internaţională de Acţiune pentru Climă
15 mai – Ziua Naţională a Medicului Veterinar

15 mai – Ziua Internaţională a Latinităţii
15 mai – 25 de ani de la moartea lui Aurel MARTIN (15 mai 1926, Jibou – 15 mai
1993, Bucureşti), istoric şi critic literar, traducător;
15 mai – Ziua Poliţiei Militare Române
15 mai – Ziua Chimiştilor Militari
15 mai – Ziua Europeană pentru Depistarea Melanomului
17 mai – 50 de ani de la moartea lui Oscar LEMNARU, născut Oscar Holtzman (1 feb.
1907, Bucureşti – 17 mai 1968, Bucureşti), jurnalist, scriitor şi traducător;
17 mai – Ziua Mondială pentru o Societate Informaţională (Ziua Mondială a
Telecomunicaţiilor)
17 mai - Ziua Naţională a Regatului Norvegiei
17 mai – Ziua Mondială a Hepatitei
18 mai – Ziua Internaţională a Muzeelor
18 mai – Ziua Internaţională a Metrologiei
19 mai – Ziua Mondială pentru Diversitate Culturală, pentru Dialog şi Dezvoltare
20 mai – Ziua Internaţională a Bio-Diversităţii
21 mai – Ziua Internaţională a Lumânărilor Aprinse (se organizează în a treia duminică
din luna mai a fiecărui an, începând din 1983).
24 mai – Ziua Africii
24 mai – 25 de ani de la moartea lui CSERES Tibor (1 apr. 1915, Remetea, Harghita –
24 mai 1993, Budapesta), scriitor, romancier, jurnalist, critic şi istoric literar maghiar;
membru şi preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Ungaria; fost elev al Şcolii medii din
Tg-Mureş;
24 mai – Ziua Naţională a Republicii Bulgaria
24 mai – Ziua Europeană a Parcurilor
24 mai – 475 de ani de la moartea lui Nicolaus COPERNIC (19 feb. 1473 – 24 mai
1543), astronom, jurist, economist, matematician, fizician, filozof, om de ştiinţă, preot
şi prelat catolic polonez; a dezvoltat teoria heliocentrică a Sistemului Solar;
24 mai – Ziua Naţională a Statului Georgia
25-31 mai – Săptămâna Solidarităţii cu Popoarele aflate sub Administrare Străină
25 mai – Ziua Naţională a Argentinei
25 mai – 200 de ani de la naşterea lui Jacob BURCKHARDT (25 mai 1818 – 8 aug.
1897), istoric de artă, jurnalist, profesor universitar elveţian; specializat în istoria
culturii europene;
25 mai – Ziua Naţională a Regatului Haşemit al Iordaniei
25 mai – Ziua Internaţională a Copiilor Dispăruţi
26 mai – Ziua Internaţională a Trupelor ONU de Menţinere a Păcii
27 mai – Ziua Mondială Fără Tutun
28 mai – „CHALLENGE DAY” – Ziua Provocării, cel mai important eveniment anual
mondial în domeniul „sportului pentru toţi”
30 mai – 50 de ani de la moartea lui Constantin S. NICOLAESCU – PLOPŞOR (20
apr. 1900, Plopşor, Dolj – 30 mai 1968, Bucureşti), antropolog, arheolog, istoric,
etnograf, folclorist;
30 mai – 425 de ani de la moartea lui Christopher MARLOWE (6 feb. 1564 – 30 mai
1593), scriitor, poet, dramaturg, traducător englez;
31 mai – Ziua Geniştilor (la 31 mai 1859, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, se
înfiinţează prima unitate de geniu din armata română).
31 mai – 50 de ani de la moartea lui Erik LINDEGREN (5 aug. 1910 – 31 mai 1968),
poet, critic literar şi traducător suedez;

31 mai – 200 de ani de la naşterea lui George POMUŢ (31 mai 1818, Gyula – 12 oct.
1882, Sankt Petersburg), general american de origine română, consul al SUA la Sankt
Petersburg; a intrat în istorie ca fiind românul care a cumpărat Alaska de la ruşi
pentru SUA;

Iunie
1 iunie – Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor
1 iunie – 75 de ani de la moartea lui Leslie HOWARD (3 apr. 1893, Londra – 1 iun.
1943), actor de teatru şi film, regizor englez, cunoscut pentru rolul din filmul „Pe
aripile vântului”;
2-4 iunie – Zilele Europene ale Autismului
4 iunie – 50 de ani de la moartea actriţei Dorothy GISH (11 mar. 1898 – 4 iun. 1968),
actriţă americană din perioada filmului mut;
4 iunie – Ziua Internaţională a Copiilor Victime ale Agresiunii
4 iunie - 100 de ani de la moartea actriţei Aristizza ROMANESCU (24 dec. 1854,
Craiova – 4 iun. 1918, Iaşi), profesoară la Conservatorul de Artă Dramatică
Bucureşti; a jucat în primul film românesc „Independenţa României” (1911-1912);
4 iunie – Ziua Eroilor şi Martirilor Neamului
5 iunie – Ziua Învăţătorului (din 2008)
5 iunie – Ziua Mondială a Mediului Înconjurător
5 iunie – Ziua Naţională a Regatului Danemarcei
6 iunie – 175 de ani de la moartea lui Friedrich HÖLDERLIN (20 mar. 1770 – 6 iun.
1843), poet, scriitor şi traducător german;
6 iunie – Ziua Naţională a Suediei
8 iunie – 425 de ani de la naşterea lui Gheorghe RÁKÓCZI I (8 iun. 1593, Szerencs 11 oct. 1648, Alba – Iulia), principe al Transilvaniei (1630 – 1648); la îndemnul lui sa tipărit la Alba-Iulia prima traducere completă a Noului Testament în limba română,
„Noul Testament de la Bălgrad”, sau „Biblia Rakocziană”;
8 iunie – Ziua Mondială a Oceanelor
9 iunie – 175 de ani de la naşterea scriitoarei Bertha von SUTTNER (9 iun. 1843,
Praga – 21 iun. 1914, Viena), romancieră, jurnalistă, traducătoare germană; prima
femeie laureată a Premiului Nobel pentru Pace(1905);
10 iunie – 100 de ani de la naşterea actriţei Henriette RAGON cunoscută ca
PATACHON (10 iun. 1918 – 30 apr. 2015), cântăreaţă şi muziciană franceză;
10 iunie – Ziua Naţională a Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
10 iunie – Ziua Naţională a Portugaliei
10 iunie – Ziua Paraşutiştilor Militari Români
12 iunie – Ziua Naţională a Rusiei
14 iunie - Ziua Mondială a Donatorului de Sânge
14 iunie – 50 de ani de la moartea lui Salvatore QUASIMODO (20 aug. 1901 – 14 iun.
1968), poet, traducător italian, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (1959);
15 iunie – 125 de ani de la naşterea lui Ion Marin SADOVEANU, pseudonimul literar
al lui Iancu-Leonte Marinescu (15 iun. 1893, Bucureşti – 2 feb. 1964), scriitor,
dramaturg şi romancier român;
17 iunie – 200 de ani de la naşterea lui Charles GOUNOD (17 iun. 1818, Paris – 18 oct.
1893), compozitor, muzician, muzicolog, profesor francez; celebru pentru opera sa,
„Faust”;
17 iunie – Ziua Mondială pentru Combaterea Deşertificării şi a Secetei

17 iunie – Ziua Aviaţiei Militare. Marchează ziua de 17 iunie 1910, când Aurel Vlaicu a
realizat o premieră, zburând cu un aparat proiectat şi construit de el.
17 iunie – Ziua Mondială a Clerului Bisericii Creştine Universale
17 iunie – Ziua Naţională a Republicii Islanda
19 iunie – 25 de ani de la moartea lui Sir William GOLDING (19 sep. 1911 – 19 iun.
1993), scriitor, poet, romancier,scenarist, scriitor de science-fiction britanic, laureat al
Premiului Nobel pentru Literatură (1983);
20 iunie – Ziua Mondială a Refugiaţilor
21 iunie – Ziua Muzicii Europene
23 iunie – Ziua Naţională a Marelui Ducat de Luxemburg
24 iunie – Ziua Avocatului Român
24 iunie – 200 de ani de la naşterea lui Ion IONESCU de la BRAD (24 iun/6 iul. 1818,
Roman – 16/28 dec. 1891, Brad), agronom, economist, savant, scriitor român;
revoluţionar paşoptist; membru al Academiei Române;
24 iunie – Ziua Internaţională a Pescuitului
25 iunie – Ziua Internaţională a Mării Caspice
25 iunie – Ziua Naţională a Republicii Slovenia
25 iunie – Ziua umorului maghiar – Ziua de naştere a lui Karinthy Frigyes (25 iunie
1887)
26 iunie – Ziua Drapelului Naţional
26 iunie – 75 de ani de la moartea lui Karl LANDSTEINER (14 iun. 1868, Viena – 26
iun. 1943), medic, biolog, imunolog, profesor austriac, laureat al Premiului Nobel
pentru Medicină (1930), pentru descoperirea şi clasificarea grupelor sanguine;
26 iunie – Ziua Internaţională Împotriva Abuzului şi a Traficului Ilicit de Droguri
26 iunie – Ziua Internaţională a ONU pentru Sprijinirea Victimelor Torturii
26 iunie – Ziua Internaţională de Colaborare în favoarea Păcii şi Democraţiei
29 iunie – Ziua Penitenciarelor Române
29 iunie – Ziua Dunării
Iulie
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iulie – Ziua Magistratului Român
iulie – Ziua Justiţiei Române
iulie – Ziua Muzicilor Militare
iulie – Ziua Internaţională a Cooperaţiei (prima sâmbătă a lunii iulie din fiecare an)
iulie – 175 de ani de la moartea lui Samuel HAKNEMANN (10 apr. 1755 – 2 iul.
1843), medic, scriitor şi traducător german; bibliotecar şi medic personal al baronului
Samuel von Brukenthal, la Sibiu (1777 – 1779);
iulie – Ziua Internaţională a Ziaristului Sportiv
iulie – Ziua Naţională a SUA – Ziua Independenţei, 1776.
iulie – 125 de ani de la moartea lui Guy de MAUPASSANT (5 aug. 1850 – 6 iul.
1893), scriitor, dramaturg, romancier, jurnalist, povestitor francez;
iulie – 175 de ani de la naşterea lui Camillo GOLGI (7 iul. 1843 – 21 ian. 1926),
medic, profesor universitar, om de ştiinţă italian; laureat al Premiului Nobel pentru
Medicină (1906), pentru contribuţii aduse în domeniul structurii sistemului nervos;
iulie – 50 de ani de la moartea lui Petre PANDREA, pseudonimul literar al lui Petre
Marcu (26 iun. 1904, Balş – 8 iul. 1968, Bucureşti), avocat, acriitor, publicist şi eseist
român;
iulie - 100 de ani de la naşterea lui ABODI NAGY Béla (13 iul. 1918, Eliseni,
România – 9 dec. 2012, Budapesta, Ungaria), pictor român de naţionalitate maghiară,
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profesor universitar la Universitatea de Artă şi Design „Ion Andreescu” Cluj (1949 –
1983);
iulie – Ziua Mondială a Populaţiei
iulie – Ziua Naţională a Franţei (Ziua căderii Bastiliei, 1789)
iulie – 25 de ani de la moartea lui Léo FERRÉ (27 aug. 1916, Monaco – 14 iul.
1993), poet, muzician, pianist, compozitor, aranjor, regizor şi cântăreţ francomonegasc;
iulie – 100 de ani de la naşterea lui Ingmar BERGMAN (14 iul. 1918, Uppsala – 30
iul. 2007, Fārö), regizor suedez de teatru şi film, scenarist şi dramaturg;
iulie – 75 de ani de la moartea lui Eugen LOVINESCU ( 31 oct. 1881, Fălticeni – 16
iul. 1943, Bucureşti), critic şi istoric literar, teoretician al literaturii, memorialist,
dramaturg, romancier, nuvelist, critic literar;
iulie – 25 de ani de la moartea lui Jean NEGULESCO, născut Ioan Negulescu (26
feb. 1900, Craiova – 18 iul. 1993, Marbela, Spania), pictor, scenarist, regizor şi
producător de film;
iulie – Ziua Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene în România
iulie – 150 de ani de la naşterea lui Miron CRISTEA (20 iul. 1868, Topliţa – 6 mar.
1939, Cannes), publicist, filolog, politician, senator, regent (20 iul.1927 – 8 iun.
1930), teolog, primul patriarh al B.O.R. (1925 – 1930); membru de onoare al
Academiei Române (din 1919); ca episcop al Caransebeşului, a participat la Marea
Adunare Naţională de la Alba-Iulia din 1 decembrie 1918;
iulie – Ziua Şahului
iulie – Ziua Presei Militare
iulie – 175 de ani de la naşterea lui Paul TANCO (24 iul. 1843, Monor – 11 sep.
1916, Năsăud), matematician român, primul român cu doctorat în matematică (la
Graz-Austria); profesor, autor de studii didactice şi pedagogice; director al ASTRANăsăud(1901 – 1905);
iulie – Ziua Grănicerilor Români – Ziua Poliţiei de Frontieră
iulie – 125 de ani de la naşterea lui NAGY Imre (25 iul. 1893, Jigodin – 22 aug.
1976, Miercurea Ciuc), pictor maghiar;
iulie – 25 de ani de la moartea lui Nell COBAR (31 dec. 1915, Bucureşti – 26 iul.
1993), caricaturist, regizor de filme de animaţie, creatorul personajului de desene
animate „Mihaela”;
iulie – Ziua Arhivelor Militare
iulie – 50 de ani de la moartea lui Otto HAHN (8 mar. 1879 – 28 iul. 1968), profesor
universitar, chimist german, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie (1944);
iulie – 200 de ani de la moartea lui Gaspard MONGE (10 mai 1746 – 28 iul.1818),
matematician, fizician, profesor universitar francez, cu contribuţii în geometria
analitică şi diferenţială; a creat geometria descriptivă; a reorganizat sistemul
educaţional francez;
iulie – Ziua Imnului Naţional al României, Deşteaptă-te Române! – simbol al unităţii
Revoluţiei de la 1848
iulie – 25 de ani de la moartea lui Nicolai COSTENCO (21 dec. 1913, Chişinău – 29
iul. 1993, Chişinău), scriitor şi poet român basarabean;
iulie – 125 de ani de la naşterea lui Demostene BOTEZ (29 iul. 1893, Hulub,
Botoşani – 17 mar. 1973, Iaşi), scriitor, publicist, avocat, membru corespondent al
Academiei Române (din 1963);
iulie – 200 de ani de la naşterea scriitoarei Emily BRONTË (30 iul. 1818 – 19 dec.
1848), poetă, romancieră, guvernantă engleză; cunoscută pentru singurul ei roman,
„La răscruce de vânturi”;

August
1 august – Ziua Veteranilor de Război Români
2 august – Ziua Naţională a Macedoniei
4 august – „Ziua Hiroşimei” – Ziua Mondială a Luptei pentru Interzicerea Armei
Nucleare
6 august – 150 de ani de la naşterea lui Paul CLAUDEL (6 aug. 1868 – 25 feb. 1955),
poet, eseist, dramaturg francez;
8 august – 75 de ani de la moartea lui HAIG Acterian (5 mar. 1904, Constanţa – 8
aug. 1943, Kuban), scriitor, poet, regizor, cronicar de teatru; autorul primei
monografii W. Shakespeare în limba română;
8 august – 100 de ani de la moartea lui Michel ZEVACO (1 feb. 1860 – 8 aug. 1918),
jurnalist, romancier, editor şi regizor de film francez;
10 august – Ziua Internaţională a Popoarelor Indigene
9 august – Ziua Naţională a Republicii Singapore
9 august – 25 de ani de la moartea lui Ion VATAMANU (1 mai 1937, Costiceni – 9
aug. 1993, Chişinău), savant, dr. în chimie, poet, publicist, om politic român din
Republica Moldova;
7 august – „Ziua Nagasaki” – Ziua Mondială a Luptei pentru Interzicerea Armei
Nucleare
10 august – 100 de ani de la naşterea lui Alexandru I. GONŢA (10 aug. 1918 – 24 ian.
1977, bucureşti), istoric, cercetător român; preocuparea principală în cercetare a fost
Moldova medievală; a publicat peste 60 de lucrări;
13 august – Ziua Internaţională a Tineretului
15 august – Ziua Marinei Române
20 august – Ziua Naţională a Republicii Ungare (celebrarea Sf. Ştefan, fondatorul
Regatului Ungar şi sărbătoarea Constituţiei
21 august – 75 de ani de la moartea lui Abraham MERRITT (20 ian. 1884 – 21 aug.
1943), scriitor şi editor american de literatura science-fiction;
21 august – Ziua Medicinei Militare
21 august – 75 de ani de la moartea lui Henrik PONTOPPIDAN (24 iul. 1857 – 21
aug. 1943), scriitor danez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (1917);
24 august – 150 de ani de la moartea lui Constantin NEGRUZZI (1808, Hermeziu, Iaşi
– 24 aug. 1868, Iaşi), scriitor şi om politic român;
24 august – Ziua Naţională a Ucrainei – Proclamarea Independenţei, 1991.
25 august – 100 de ani de la naşterea lui Leonard BERNSTEIN (25 aug. 1918 – 14 oct.
1990), pianist, dirijor şi compozitor american;
27 august – Ziua Naţională a Republicii Moldova – Proclamarea Independenţei, 1991.
27 august – 100 de ani de la naşterea lui Leon LEVIŢCHI (27 aug. 1918 – 16 oct.
1991), filolog, poet, lingvist, traducător de literatură britanică, autor de dicţionare şi
studii de referinţă; unul dintre cei mai reputaţi shakespeariologi români;
29 august – 100 de ani de la moartea lui Max DAUTHENDEY (25 iul. 1867 – 29 aug.
1918), scriitor şi pictor impresionist german;
29 august – 125 de ani de la moartea lui Ion POPOVICI – BĂNĂŢEANU (1869, Lugoj
– 29 aug. 1893, Lugoj), scriitor, nuvelist, poet şi traducător român;

31 august – 150 de ani de la moartea lui Dimitrie CAZACOVICI (1790, Aminciu,
Macedonia – 31 aug. 1868, Bucureşti), istoric şi filolog aromân, membru fondator
(1866) al Academiei Române (Societăţii Academice Române);

Septembrie
1 septembrie – Ziua Diplomaţiei Române
1 septembrie – Ziua Naţională a Slovaciei – Ziua Constituţiei, 1992
1 septembrie – Ziua Informaticienilor Militari Români
4 septembrie – 50 de ani de la moartea lui Victor ILIU (24 nov. 1912, Sibiu – 4 sep.
1968, Roma), critic şi regizor de film;
5 septembrie – 450 de ani de la naşterea lui Tommaso CAMPANELLA (5 sep. 1568 –
21 mai 1639), teolog, scriitor, poet şi filozof italian;
6 septembrie – 150 de ani de la moartea scriitoarei maghiare SZENDREY Júlia (29
dec. 1828, Keszthely – 6 sep. 1868, Pesta), soţia poetului Petőfi Sándor;
7 septembrie – 25 de ani de la moartea lui Eugen BARBU (20 feb. 1924, Bucureşti – 7
sep. 1993, Bucureşti), romancier, publicist, pamfletar, scenarist, director de revistă,
membru corespondent al Academiei Române, laureat al premiului Herder, om politic;
8 septembrie – 100 de ani de la naşterea lui Derek BARTON (8 sep. 1918 – 16 mar.
1998), chimist, profesor universitar britanic, laureat al Premiului Nobel pentru
Chimie (1969);
8 septembrie – Ziua Naţională a Republicii Federative a Braziliei – Proclamarea
Independenţei faţă de Portugalia, 1882
8 septembrie – Ziua Internaţională a Alfabetizării
8 septembrie – Ziua Petrolistului Român
9 septembrie – Ziua Mondială a Frumuseţii
10 septembrie – 50 de ani de la moartea lui Radu Emil MĂRDĂRESCU (19 feb. 1907,
Bucureşti – 10 sep. 1968, Braşov), inginer mecanic renumit, profesor universitar,
proiectant şi constructor în domeniul automobilistic şi aviaţie; a înfiinţat catedra de
Automobile şi Tractoare în cadrul Institutului de Mecanică din Braşov (1949);
13 septembrie - Ziua Pompierilor Militari Români
14 septembrie – 25 de ani de la moartea lui Geo BOGZA (6 feb. 1908, Blejoi – 14 sep.
1993, Bucureşti), scriitor, poet şi jurnalist român; creator al reportajului literar
românesc, membru al Academiei Române (din 1955);
14 septembrie – 150 de ani de la naşterea lui Ioan ZAICU (14 sep. 1868, Fizeş, CaraşSeverin – 13 mar. 1914, Timişoara), pictor român;
14 septembrie – Ziua Inginerului Român
16 septembrie – Ziua Naţională a Statelor Unite Mexicane – Proclamarea Independenţei,
1810.
16 septembrie - Ziua Internaţională pentru Protecţia Stratului de Ozon
16 septembrie – 25 de ani de la moartea actriţei Silvia POPOVICI (7 mai 1933,
Fundata, Braşov – 16 septembrie 1993, Bucureşti);
17 septembrie – 25 de ani de la moartea lui PATAKI József (26 dec. 1908, Iacobeni,
Harghita – 17 sep. 1993, Cluj), istoric, prof. universitar, dr. în ştiinţe istorice, membru
al Academiei Maghiare; profesor la Gimnaziul Romano-Catolic din Tg-Mureş(până
în 1941); profesor la UBB Cluj;
17 septembrie –septembrie – Ziua Europeană a Patrimoniului
18 septembrie – Ziua Naţională a Republicii Chile – Proclamarea Independenţei, 1810.

19 septembrie – Ziua Porţilor Deschise (la iniţiativa Consiliului Europei , toate muzeele
se pot vizita fără taxe)
21 septembrie – Ziua Internaţională a Păcii
21 septembrie – Ziua Naţională a Republicii Armenia – Proclamarea Independenţei,
1991
21 septembrie – Ziua Naţională a Republicii Malta – Proclamarea Independenţei, 1964
21 septembrie – Ziua Naţională a Contabilului Român
21 septembrie – Ziua Dramaturgiei Maghiare
21septembrie – Ziua Internaţională Alzheimer
22 septembrie – 250 de ani de la moartea lui Ioan Inocenţiu MICU-KLEIN (1692,
Sadu – 22 sep. 1768, Roma), episcop al Episcopiei Gr.-catolice de Alba-Iulia şi
Făgăraş(1730 – 1751); întemeietorul gândirii politice româneşti moderne; baron
(1729), membru al Dietei Transilvaniei;
22 septembrie – Ziua Europeană fără Maşini
23 septembrie – Ziua Naţională a Regatului Arabiei Saudite
23 septembrie – Ziua Internaţională Împotriva Exploatării Sexuale şi Traficului
Femeilor şi Copiilor (organizată sub egida OMS).
24 septembrie – Ziua Woerner – Ziua Parteneriatului pentru Pace
24 septembrie – Ziua Mondială a Inimii
25 septembrie – 75 de ani de la moartea lui Octav BOTEZ (15 mai 1884, Iaşi – 25 sep.
1943, Iaşi), critic şi istoric literar;
26 septembrie – Ziua Europeană a Limbilor – celebrează diversitatea lingvistică
26 septembrie – 175 de ani de la naşterea lui Joseph FURPHY (26 sep. 1843 – 13 sep.
1912), romancier australian, considerat „Părintele romanului australian”;
27septembrie – Ziua Mondială a Turismului
29 septembrie – 500 de ani de la naşterea lui TINTORETTO (29 sep. 1518 – 31 mai
1594), pictor veneţian;
Octombrie
octombrie – Ziua Internaţională a Persoanelor în Vârstă
octombrie – Ziua Naţională a Chinei – Proclamarea Republicii, 1949
octombrie – Ziua Internaţională a Medicului
octombrie – Ziua Internaţională a Muzicii
octombrie – Iniţiativa Mondială de Iluminare (zi în care clădirile impozante din
întreaga lume sunt luminate în roz, culoarea luptei împotriva cancerului la sân)
2 octombrie – Ziua Mondială a Arhitecturii şi a Habitatului (se sărbătoreşte în prima zi
de luni a lunii octombrie)
3 octombrie – Ziua Naţională a Germaniei – Aniversarea unificării celor două state
germane, 1990.
4 octombrie – Ziua Mondială a Ocrotirii Animalelor
4-10 octombrie – Săptămâna Spaţiului Cosmic
5 octombrie – 25 de ani de la moartea lui Dumitru STĂNILOAIE (16 nov. 1903,
Vlădeni – 5 oct. 1993, Bucureşti), preot, teolog, prof. universitar, traducător, scriitor,
ziarist; membru titular al Academiei Române (din 1991);
5 octombrie – Ziua Mondială a Educatorilor (Profesorilor)
7 octombrie – Ziua Mondială a Muncii Decente
7 octombrie – 50 de ani de la moartea lui Emil PETROVICI (4 ian. 1899, Begheiţi – 7
oct. 1968, Crăciunelu de Jos, Alba), lingvist, folcloristr român;
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octombrie – 50 de ani de la moartea lui Jean PAULHAN (2 dec. 1884 – 9 oct. 1968),
scriitor, prozator, critic literar şi publicist francez; membru al Academiei Franceze;
9 octombrie – 75 de ani de la moartea lui Pieter ZEEMAN (25 mai 1865 – 9 oct.
1943),fizician olandez, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică (1902);
9 octombrie – 100 de ani de la moartea lui ANDOR József (3 oct. 1871 – 9 oct. 1918,
Budapesta), scriitor, istoric literar şi jurnalist maghiar;
9 octombrie – Ziua Mondială a Poştei
10 octombrie – 75 de ani de la moartea lui Sever ZOTTA (14 apr. 1874, Chisălău – 10
oct. 1943), arhivar, istoric, genealogist şi publicist român, membru corespondent al
Academiei Române (din 1915);
9 octombrie – Ziua Holocaustului în România (instituită în 2004)
10 octombrie – Ziua Mondială a Sănătăţii Mentale
octombrie – Ziua Internaţională pentru Reducerea Dezastrelor Naturale (a doua zi de
miercuri din luna octombrie)
12 octombrie – Ziua Naţională a Regatului Spaniei, „Ziua Hispanităţii”
14 octombrie – Ziua Internaţională a Standardizării
15 octombrie – Ziua Internaţională a Nevăzătorilor (Ziua Bastonului Alb)
15 octombrie – Ziua Internaţională a Femeilor din Mediul Rural
16 octombrie – Ziua Mondială a Alimentaţiei
17 octombrie – 100 de ani de la naşterea actriţei americane Rita HAYWORTH (17 oct.
1918 – 14 mai 1987);
17 octombrie – Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei
19 octombrie – 150 de ani de la naşterea lui Simion MEHEDINŢI (19 oct. 1868, Soveja
– 14 dec. 1962, Bucureşti), academician, geograf, profesor universitar la
Universitatea Bucureşti la prima catedră de geografie din România; membru titular al
Academiei Române (din 1915); directorul revistei „Convorbiri literare”;
21 octombrie – Ziua Mondială a Misiunilor (penultima duminică din luna octombrie);
22 octombrie – 200 de ani de la naşterea lui Charles Leconte de LISLE (22 oct. 1818 –
17 iul. 1894), scriitor, poet, traducător, bibliotecar francez;
24 octombrie – Ziua Internaţională a Naţiunilor Unite
24 octombrie – 200 de ani de la naşterea lui Dimitrie GUSTI (24 oct. 1818, Iaşi – 25
mar. 1887, Iaşi), poet, traducător, autor de manuale didactice, profesor, om politic
român;
24 octombrie – Ziua Mondială a Dezvoltării Informaţionale
25 octombrie – Ziua Armatei Române
26 octombrie – Ziua Naţională a Republicii Austria
28 octombrie – 200 de ani de la naşterea lui Ivan TURGHENIEV (28 oct/9 nov. 1818,
Oriol – 22 aug./3 sep. 1883), scriitor, poet, romancier, dramaturg, traducător rus;
29 octombrie – Ziua Naţională a Republicii Turcia
29 octombrie – Ziua Internaţională a Internetului
31 octombrie – 25 de ani de la moartea lui Federico FELLINI (20 ian. 1920, Rimini –
31 oct. 1993, Roma), regizor şi scenarist italian;
31 octombrie – Ziua Arhivelor Naţionale
31 octombrie – 100 de ani de la moartea lui Egon SCHIELE (12 iun. 1890, Tulln – 31
oct. 1918, Viena), pictor austriac;
31 octombrie – Ziua Internaţională a Mării Negre
9

Noiembrie
1 noiembrie – Ziua Radiodifuziunii Române

3 noiembrie – Ziua Vânătorilor de Munte
5 noiembrie – 75 de ani de la moartea scriitoarei Aspazija, pseudonimul literar al Elzei
PLIEKSANE (16 mar. 1865 – 5 nov. 1943, Riga), scriitoare letonă;
5 noiembrie – 100 de ani de la moartea lui Victor ANESTIN (17 sep. 1875, Bacău – 5
nov. 1918, Bucureşti), jurnalist, astronom, scriitor de literatură science-fictopn; a
publicat prima revistă de astronomie din România, „Orion” (1907 – 1912);
6 noiembrie – 25 de ani de la moartea lui Alexandru PIRU (22 aug. 1917 Mărgineni –
6 nov. 1993, Bucureşti), profesor, critic şi istoric literar;
7 noiembrie – Ziua Internaţională a Victimelor Comunismului (denumită „Memento
Gulag”, din 2003)
7 noiembrie – 150 de ani de la naşterea lui KOMOR Marcell (7 nov. 1868, Pesta – 29
nov. 1944, Sopronkeresztúr), arhitect, publicist, editor maghiar; a lucrat împreună cu
Jakab Dezső, fiind promototii curentului secessionist maghiar; a proiectat locuinţe şi
clădiri publice (Palatul Culturii şi Palatul Administrativ din Tg-Mureş, Vulturul
Negru – Oradea, ş.a.);
8 noiembrie – Ziua Mondială a Planificării Zonelor Urbane
9 noiembrie – Ziua Internaţională de Luptă împotriva Fascismului şi Antisemitismului
9 noiembrie – 100 de ani de la moartea lui Guillaume APOLLINAIRE (26 aug. 1880,
Roma – 9 nov. 1918, Paris), poet, prozator, critic de artă;
9 noiembrie – 200 de ani de la naşterea lui Ion CODRU-DRĂGUŞANU (9 nov. 1818,
Drăguş, comitatul Făgăraş – 26 oct. 1884, Sibiu), scriitor, memorialist, participant la
Revoluţia de la 1848;
10 noiembrie – Ziua Artileriei Române
11 noiembrie – Ziua Amintirii (pentru eroii războaielor mondiale)
13 noiembrie – 150 de ani de la moartea lui Gioachino ROSSINI (29 feb. 1792, Pesaro
– 13 nov. 1868, Passy), compozitor italian de operă;
13 noiembrie – Ziua Internaţională a Educaţiei Copiilor Nevăzători
13 noiembrie – Ziua limbii maghiare;
14 noiembrie – 50 de ani de la moartea lui Ramon Menendez PIDAL (13 mar. 1869 –
14 nov. 1968), lingvist, dialectologist, profesor, critic şi istoric literar;
14 noiembrie – Ziua Mondială a Diabetului
14 noiembrie – 50 de ani de la moartea lui Manuel GÁLVEZ (18 iul. 1882 – 14 nov.
1968), scriitor, eseist, istoric, biograf argentinian;
15 noiembrie – 25 de ani de la moartea lui Virgil VĂTĂŞIANU (21 mar. 1902, Sibiu –
15 nov. 1993, Cluj), istoric de artă, medievist, profesor universitar la UBB, ctitor al
şcolii clujene de istoria artei; membru titular al Academiei Române (din 1974);
15 noiembrie – 150 de ani de la naşterea lui Emil RACOVIŢĂ (15/27 nov. 1868, Iaşi –
17 nov. 1947, Cluj), savant, explorator, speolog, biolog român, fondatorul
biospeologiei; academician (din 1920) şi preşedinte al Academiei Române (1926 –
1929);
16 noiembrie – Ziua Internaţională a Toleranţei
17 noiembrie – Ziua Internaţională a Studentului
18 noiembrie – 25 de ani de la moartea scriitoarei Anemone LATZINA (17 feb. 1942,
Braşov – 18 nov. 1993, Bucureşti), poetă de limbă germană, traducătoare, redactor;
18 noiembrie – Ziua Mondială de Comemorare a Victimelor Accidentelor Rutiere (a
treia duminică a lunii);
19 noiembrie – Ziua Cercetătorului şi Proiectantului Român (marchează ziua de naştere
a lui George Emil Palade, Laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie şi Medicină,
1974)
20 noiembrie – Ziua Universală a Copilului

21 noiembrie – Ziua Mondială a Televiziunii
21 noiembrie – 100 de ani de la naşterea lui Constantin GALERIU (21 nov. 1918,
Răcătău, Bacău - 10 aug. 2003), teolog, duhovnic, profesor universitar, scriitor;
21 noiembrie – Ziua Mondială a Salutului
21 noiembrie – 100 de ani de la naşterea lui Eugen TODORAN (21 nov. 1918,
Corneşti, j.Mureş – 9 aug. 1997, Timişoara), filolog, istoric şi critic literar, profesor
universitar, eminescolog;
22 noiembrie – 25 de ani de la moartea lui Anthony BURGESS (25 feb. 1917 – 22 nov.
1993), romancier, dramaturg, eseist, traducător şi critic literar englez, celebru pentru
romanul „Portocala mecanică”;
23 noiembrie – Ziua Economiştilor Români
24 noiembrie – 150 de ani de la naşterea lui Scott JOPLIN (24 nov. 1868 – 1 apr.
1917), compozitor şi pianist american, faimos pentru popularizarea stilului „Rag”,
precursorul Jazz-ului;
25 noiembrie – Ziua Internaţională a Nonviolenţei
27 noiembrie – 200 de ani de la naşterea lui Aron PUMNUL (27 nov. 1818, Cuciulata,
j.Braşov – 12 ian. 1866, Cernăuţi), lingvist, filolog, istoric literar, profesor;
28 noiembrie – 50 de ani de la moartea lui Enid BLYTON (11 aug. 1897 – 28 nov.
1968), scriitor englez de literatură pentru copii;
29 noiembrie – Ziua Internaţională de Solidaritate cu Poporul Palestinian
29 noiembrie – 25 de ani de la moartea lui Ioan Luchian MIHALEA (15 dec. 1951 –
29 nov. 1993), compozitor, dirijor şi realizator de televiziune; fondatorul şi
conducătorul grupului vocal Song şi al corului de copii Minisong;
29 noiembrie – 100 de ani de la naşterea scriitoarei americane Madeleine L’ENGLE
(29 nov. 1918 – 6 sep. 2007), romancieră, poetă, eseistă, scriitoare de literatură de
science-fiction;
30 noiembrie – Ziua Naţională a Scoţiei – parte a Regatului Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord (Ziua Sf. Andrei);
Decembrie
1 decembrie – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI- se aniversează 100 de ani de la
Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia şi unirea provinciilor Basarabia, Bucovina,
Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş şi Sătmar cu Regatul României;
1 decembrie – 50 de ani de la moartea lui Nicolae BRETAN (25 mar. 1887, Năsăud- 1
dec. 1968, Cluj), compozitor, bariton, regizor de operă român; regizor la Opera
maghiară din Cluj, director al Operei Române din Cluj;
1 decembrie – 100 de ani de la moartea scriitoarei maghiare KAFFKA Margit (1 iun.
1880, Carei – 1 dec. 1918, Budapesta);
1 decembrie – Ziua pentru Consilierea şi Testarea Voluntară
1 decembrie – Ziua Mondială de Luptă contra Maladiei SIDA
2 decembrie – 100 de ani de la moartea lui Edmond ROSTAND (1 apr. 1868, Marsilia
– 2 dec. 1918, Paris), dramaturg, scriitor, poet, eseist şi scenarist francez, membru al
Academiei Franceze; „Cyrano de Bergerac” e opera semnificativă;
2 decembrie – Ziua Internaţională pentru Abolirea Sclaviei
3 decembrie – Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi
4 decembrie – 25 de ani de la moartea lui Frank ZAPPA ( 21 dec. 1940 – 4 dec.
1993), chitarist american, cântăreţ, compozitor, producător muzical, producător şi
regizor de film;

5 decembrie – Ziua Internaţională a Voluntarilor în Slujba Dezvoltării Economice şi
Sociale
6 decembrie – Ziua Naţională a Finlandei
7 decembrie – 25 de ani de la moartea lui Wolfgang PAUL (10 aug. 1913 – 7 dec.
1993), fizician german, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică (1989);
7 decembrie - -Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile
8 decembrie – Ziua Constituţiei Române
9 decembrie – 150 de ani de la naşterea lui Fritz HABER (9 dec. 1868 – 29 ian. 1934),
chimist, fizician, inginer, om de ştiinţă german, laureat al Premiului Nobel pentru
Chimie (1918);
10 decembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Omului
11 decembrie – 25 de ani de la moartea actriţei de teatru şi film Elvira POPESCU (10
mai 1894, Bucureşti – 11 dec. 1993, Paris);
11 decembrie – 100 de ani de la naşterea lui Alexandr SOLJENIŢÎN (11 dec. 1918 – 3
aug. 2008), romancier rus, disident anticomunist, laureat al Premiului Nobel pentru
Literatură (1970);
11 decembrie – 175 de ani de la naşterea lui Robert KOCH (11 dec. 1843 – 27 mai
1910), biolog, medic, inventator, bacteriolog, profesor universitar german, laureat al
Premiului Nobel pentru Medicină (1905);
11 decembrie – Ziua Internaţională a Muntelui
13 decembrie – 100 de ani de la naşterea lui Liviu COMES (13 dec. 1918 – 28 sep.
2004), compozitor, muzicolog, profesor universitar român; a studiat şi la
Conservatorul municipal din Tg-Mureş (1927 – 1937);
13 decembrie – 175 de ani de la naşterea lui George STEPHĂNESCU (13 dec. 1843,
Bucureşti – 25 apr. 1925, Bucureşti), compozitor, profesor de muzică şi dirijor român;
14 decembrie – 25 de ani de la moartea actriţei Myrna LOY (2 aug. 1905 – 14 dec.
1993), dansatoare, actriţă americană de teatru şi film; Premiul Oscar pentru întreaga
carieră (1990);
14 decembrie – 100 de ani de la naşterea lui Radu BELIGAN (14 dec. 1918, Filipeşti –
20 iul. 2016, Bucureşti), actor român de teatru, film, televiziune şi radio; membru de
onoare al Academiei Române (2004); în 2013 a fost inclus în Cartea Recordurilor ca
fiind cel mai longeviv actor aflat în activitate pe scena unui teatru;
16 decembrie – Ziua Solidarităţii Naţionale Împotriva Dictaturii (în România)
16 decembrie – 25 de ani de la moartea lui Ovidiu CONSTANTINESCU (28 mar.
1914 – 16 dec. 1993), prozator, traducător şi cronicar teatral român;
18 decembrie – Ziua Internaţională a Emigranţilor
18 decembrie – 25 de ani de la moartea lui Gheorghe COZORICI (16 iul. 1933,
Suceava – 18 dec. 1993, Bucureşti), actor român de teatru şi film;
18 decembrie – Ziua Minorităţilor Naţionale
19 decembrie – 50 de ani de la moartea lui Tiberiu BREDICEANU (2 apr. 1877, Lugoj
–19 dec. 1968, Bucureşti), compozitor şi folclorist român; a participat la înfiinţarea
Teatrului Naţional, Conservatorului şi Operei Române din Cluj, al cărei director a
fost; ca folclorist a cules peste 2000 de melodii populare;
20 decembrie – Ziua Internaţională a Solidarităţii Umane
20 decembrie – 50 de ani de la moartea lui John STEINBECK (27 feb. 1902 – 20 dec.
1968), scriitor american, jurnalist, corespondent de război; laureat al Premiului Nobel
pentru Literatură (1962);
23 decembrie – Ziua Naţională a Japoniei

23 decembrie – 25 de ani de la moartea compozitoarei Florica DIMITRIU (8 dec. 1915,
Iaşi – 23 dec. 1993, Bucureşti), dirijoare; prima femeie din România care a obţinut o
diplomă de dirijor de orchestră;
24 decembrie – 200 de ani de la naşterea lui James Prescott JOULE (24 dec. 1818 – 11
oct. 1889), fizician englez cu o contribuţie importantă în fizica moleculară; unitatea
de măsură a energiei a fost numită joule;
26 decembrie – 150 de ani de la moartea lui Francisc Serafim CAUDELLA (28 dec.
1812 – 26 dec. 1868), compozitor, violoncelist, pianist, organist, profesor român de
origine germană;
27 decembrie – 25 de ani de la moartea lui Manole AUNEANU (10 oct. 1935, Galaţi –
27 dec. 1993, Bucureşti), scriitor şi publicist român; redactor-şef al revistei de satiră
şi umor „Urzica” (1979 – 1989); după 1989 a fondat prima revistă privată,
„Baricada”;
27 decembrie – 25 de ani de la moartea lui Ludovic ROMAN (31 mai 1935, Sighetu
Marmaţiei – 27 dec. 1993, Bucureşti), jurnalist şi scriitor, membru al Uniunii
Scriitorilor din România; a publicat cărţi pentru copii;
28 decembrie – 150 de ani de la naşterea scriitoarei Bucura DUMBRAVĂ, pe numele
real Fany Seculici (28 dec. 1868 – 26 ian. 1926, Port Said), prozatoare şi
traducătoare română, teozof, iubitoare de munte;
29 decembrie – 175 de ani de la naşterea Reginei Elisabeta a României, pseudonim
literar Carmen SYLVA (29 dec. 1843 – 18 feb. 1916), prima regină a României,
soţia regelui Carol I al României; scriitoare, poetă, romancieră, traducătoare, eseistă;
31 decembrie – 50 de ani de la moartea lui Sabin DRĂGOI (6 iun. 1894 – 31 dec.
1968), profesor, compozitor, muzicolog şi folclorist;
31 decembrie – 75 de ani de la moartea lui Richard CSAKI (4 apr. 1886, Sibiu – 31
dec. 1943, Perugia), istoric literar, profesor, dr. în filozofie; a înfiinţat şi a condus
Institutul Cultural German din România (1923 – 1931);
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25 de ani de la moartea lui Matei ALEXESCU (1929 – 1993) , astronom român;
director al Observatorului din Bucureşti (1957 – 1968); fondator al Planetariului
din Bacău; a scris cărţi de popularizare a astronomiei;
25 de ani de la moartea lui Eugen DRĂGUŢESCU (19 mai 1914, Iaşi – 1993,
Roma), artist plastic român, pictor şi grafician;
25 de ani de la moartea lui Octav ENIGĂRESCU (1924 – 1993), bariton român,
actor, director al Operei Române; profesor de canto; Şcoala de Arte din
Târgovişte îi poartă numele;
75 de ani de la moartea lui Horia CREANGĂ (1892, Bucureşti – 1943, Viena),
arhitect, nepotul scriitorului Ion Creangă; clădiri semnificative proiectate: Teatrul
Giuleşti, Uzinele Malaxa, Blocul Aro, Hotelul Aro Palace (din Braşov), ş.a.;
75 de ani de la moartea lui Andrei IOACHIMESCU (1868 – 1943),
matematician şi inginer român, profesor; unul dintre fondatorii revistei „Gazeta
matematică”; a publicat culegeri de matematică;
75 de ani de la moartea lui Cassiu MANIU (27 iul. 1867, Şimleu Silvaniei –
1943, Cluj), avocat, profesor universitar, filozof şi jurnalist;







100 de ani de la moartea lui Victor SMIGELSCHI (1856 – 1918), profesor şi
canonic gr.-catolic; a reeditat şi adnotat „Biblia de la Blaj” tradusă de Samuil
Micu; co-fondator al publicaţiei „Unirea” de la Blaj (1890);
125 de ani de la apariţia la Iaşi a revistei „Revista critică-literară (1893 – 1897,
lunar), sub conducerea lui Aron Densuşianu;
125 de ani de la apariţia la Bucureşti a revistei de umor „Moftul român” (1893),
condusă de I.L.Caragiale şi Anton Bacalbaşa;
175 de ani de la naşterea lui Nataniel AGUIRRE (1843 – 1888), poet, prozator,
dramaturg bolivian;
200 de ani de la apariţia romanului „Frankestein” (1818), al scriitoarei britanice
Mary Shelley;

