• 325 de ani de la moartea lui Miron COSTIN (30 mar.
1633–1691), cărturar, istoric şi scriitor, cronicar moldovean,
unul dintre primii scriitori şi istoriografi din literatura
română.

Sunt consemnate aniversările personalităŃilor culturale –
locale, naŃionale şi universale – de la a căror naştere sau
moarte s-au împlinit 25 de ani sau multipli ai acestei perioade
(50, 75, 100, 125 ş.a.m.d.).

Calendar elaborat de Emilia Maria Cătană,
Compartimentul de Informare Bibliografică
Biblioteca JudeŃeană Mureş
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ANIVERSĂRI CULTURALE 2016
Ianuarie
1 ianuarie – Ziua Mondială a Păcii;
1 ianuarie – 25 de ani de la moartea graficienei Tatiana
BAILLAYRE (n. 13 dec. 1916, Petrograd–1 ian. 1991,
Bucureşti) membră a Grupului Grafic şi a grupului de
artişti de la Bocşa Montană;
2 ianuarie – 75 de ani de la moartea lui Virgil SIMIONESCU
(5 apr. 1881, Gladna Română, Timiş–2 ian. 1941), pictor,
critic de artă;
2 ianuarie – 125 de ani de la naşterea lui Aron COTRUŞ (2
ian. 1891, Haşag, Sibiu–1 nov. 1961, La Mirada,
California) scriitor, ziarist şi diplomat român;
2 ianuarie – 150 de ani de la naşterea lui Gheorghe
BOGDAN-DUICĂ (2 ian. 1866, Braşov–21 sep. 1934,
Braşov), istoric literar, membru al Academiei Române;
3 ianuarie – 100 de ani de la naşterea scriitoarei Ada
ORLEANU (3 ian. 1916, Romani, Vâlcea–23 iul. 1990,
Bucureşti), publicistă şi traducătoare;
3 ianuarie – 125 de ani de la apariŃia (3 ian. 1891) primului
număr al ziarului Unirea la Blaj;
4 ianuarie – 75 de ani de la moartea lui Henri BERGSON (18
oct. 1859, Paris–4 ian. 1941, Paris), scriitor şi filosof
francez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură
(1927);
8 ianuarie – 75 de ani de la naşterea lui Graham CHAPMAN
(8 ian. 1941–4 oct. 1989), actor, scriitor şi scenarist englez;
8 ianuarie – 125 de ani de la naşterea lui Walther BOTHE (8
ian. 1891, Oranienburg–8 feb. 1957, Heidelberg), fizician,
matematician şi chimist german, laureat al Premiului Nobel
pentru Fizică (1954);
9 ianuarie – 100 de ani de la moartea lui Tadeusz
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AJDUKIEWICZ (1852, Wieliczka–9 ian. 1916,
Cracovia), pictor realist polonez;
10 ianuarie – 50 de ani de la moartea lui Hermann KASACK
(24 iul. 1896, Potsdam–10 ian. 1966, Stuttgart), scriitor
german;
11 ianuarie – 25 de ani de la moartea lui Carl David
ANDERSON (3 sep. 1905–11 ian. 1991), fizician
american, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică (1936);
11 ianuarie – 75 de ani de la naşterea lui Emil SATCO (11 ian.
1941, Vârfu Câmpului–18 apr. 2007, Suceava), istoric,
bibliotecar, profesor; a fondat revista Scriptum a Bibliotecii
Bucovinei «I. G. Sbiera» Suceava;
11 ianuarie – 100 de ani de la naşterea lui Bernard BLIER (11
ian. 1916, Buenos Aires–29 mar. 1989, Paris), actor
francez;
12 ianuarie – 150 de ani de la moartea lui Aron PUMNUL (27
nov. 1818, Cuciulata, Braşov–12 ian. 1866), cărturar,
filolog, istoric literar, lingvist, a alcătuit prima antologie de
literatura română;
13 ianuarie – 25 de ani de la moartea lui Ştefan LUCA (7 sep.
1924, Berghia, Mureş–13 ian. 1991, Bucureşti), prozator,
ziarist şi traducător;
13 ianuarie – 75 de ani de la moartea lui James JOYCE (2 feb.
1882–13 ian. 1941), prozator şi poet irlandez, considerat
unul dintre cei mai importanŃi scriitori ai secolului XX.;
13 ianuarie – 100 de ani de la moartea lui Gheorghe
BENGESCU-DABIJA (6 iun. 1844, Bucureşti–13 ian.
1916, Bucureşti), dramaturg, politician, membru al Junimii,
colaborator al revistei Convorbiri literare;
15 ianuarie – Ziua de naştere a poetului naŃional Mihai
EMINESCU (15 ian. 1850, Botoşani–15 iun.1889,
Bucureşti);
15 ianuarie – 25 de ani de la moartea lui Iuliu PODLIPNY (12
apr. 1898, Bratislava–15 ian. 1991, Timişoara), pictor şi
grafician;
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catolici din România;
• 125 de ani de la naşterea lui Ernst KÜHLBRANDT cel
tânăr (1891, Braşov–1975, Verden, Germania), pictor sas, a
pictat doar cai;
• 150 de ani de la naşterea lui Fritz SCHULLERUS (1866,
Făgăraş–1898, Cincu-Mare), pictor sas, lucrări ale lui se
află în Muzeul Brukenthal, Biserica Neagră din Braşov;
• 175 de ani de la naşterea lui Ioan LĂZĂRICIU (1841,
Porumbacu de Sus, Sibiu–?), profesor, istoric literar;
autorul primului manual de istorie a literaturii române din
Transilvania pentru elevii de gimnaziu;
• 200 de ani de la naşterea lui Iosif I. MANI (1816, Aiud–30
apr. 1851, Blaj), traducător şi scriitor; a colaborat la Foaie
pentru minte, inimă şi literatură (1838-1848), Organul
luminărei (1847–1848), ÎnvăŃătoriul poporului (1848), la
ultimele două fiind şi redactor împreună cu Aron Pumnul;
• 200 de ani de la naşterea lui Nicolae PAULETI (1816 sau
1817, Roşia de Secaş, Alba–1 aug. 1848, Făget, Alba),
preot, folclorist, a realizat prima culegere de poezie
populară autentică din Transilvania;
• 200 de ani de la naşterea lui Ioan TURCU (1816,
Pogăceaua de Câmpie, Mureş–29 apr. 1852, Blaj), arhivar
diecezan, secretar consistorial, profesor, scriitor;
• 250 de ani de la naşterea lui SZOTYORI József (1766 sau
1767, Aiud–30 oct. 1833, Tg-Mureş), medic în Tg-Mureş,
fondatorul primului spital din oraş; a introdus pentru prima
dată vaccinarea antivariolică în Transilvania; şi-a donat
biblioteca personală Colegiului Reformat din Târgu-Mureş;
• 300 de ani de la moartea lui Antim IVIREANUL (1660–
1716), cărturar, traducător, editor, tipograf, călugăr,
episcop al Râmnicului (16 mar. 1705), desenator şi caligraf,
a excelat în xilogravură; a contribuit la introducerea limbii
române în biserică şi la promovarea ei prin scris; scrierile
care încununează opera sa sunt predicile sau Didahiile;
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• 25 de ani de la moartea lui Ion CHELCEA (1902, Botenii
Muscelului–1991), etnograf, sociolog, folclorist şi muzeolog,
doctor în filozofie, întemeietor al Muzeului Etnografic al
Moldovei din Iaşi, şef de secŃie la Muzeul satului din
Bucureşti, autor al unui număr impresionant de studii
ştiinŃifice;
• 25 de ani de la moartea lui Daniel RUZO (1900, Lima–
1991), scriitor, istoric, arhitect, arheolog peruan; în anul
1968 a cercetat şi Platoul Bucegi, realizând un film
documentar cu titlul Mistere în piatră;
• 50 de ani de la moartea lui TAMÁSI Áron (1897, Lupeni,
Odorhei–1966, Budapesta), scriitor maghiar;
• 50 de ani de la moartea lui Alexandru CAZABAN (23 sep.
1872, Iaşi–1966), scriitor, ziarist, editor;
• 50 de ani de la moartea medicului Elena DENSUŞIANUPUŞCARIU (3 mar. 1875, Făgăraş , Braşov–1966), prima
femeie medic din România; prima femeie profesor
universitar în domeniul medical din România; prima femeie
profesor de oftalmologie din lume;
• 50 de ani de la moartea lui Ion IANCOVESCU (20 dec.
1889, Bucureşti–1966), actor, regizor;
• 50 de ani de la moartea lui Dolfi TROST (1916, Brăila–
1966, Chicago), grafician şi poet suprarealist ; (şi 100 de ani
de la naşterea lui);
• 75 de ani de la moartea lui ANKA János (5 mai 1883–
1941), scriitor, poet şi ziarist maghiar din Transilvania;
• 75 de ani de la moartea lui Walther NERNST (1864,
Briesen–1941), fizician şi chimist german, laureat al
Premiului Nobel pentru Chimie (1920);
• 100 de ani de la naşterea lui Edward Sidney AARONS
(1916, Philadelphia–16 iun. 1975), scriitor american de
romane poliŃiste, a publicat sub pseudonimele Paul Ayres şi
Edward Ronns;
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15 ianuarie – 75 de ani de la naşterea lui William C. LOWE
(15 ian. 1941, Easton–19 oct. 2013, Lake Forest), inginer
american, coordonatorul proiectului prin care a fost creat
IBM PC, precursorul calculatorului personal utilizat azi
pe scară largă;
15 ianuarie – 125 de ani de la naşterea lui Ilia EHRENBURG
(15 ian. 1891, Kiev–31 aug. 1967, Moscova), scriitor şi
jurnalist rus;
21 ianuarie – 25 de ani de la moartea Principesei Ileana a
României (5 ian. 1909, Bucureşti–21 ian. 1991,
Pennsylvania), volumul de memorii «Trăiesc din nou» a
apărut în România în 2005 (în Anglia, 1951);
22 ianuarie – 125 de ani de la naşterea lui Moise KISLING
(22 ian. 1891, Cracovia–29 apr. 1953), pictor polonez
naturalizat francez, afiliat la Şcoala din Paris;
24 ianuarie – ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE
(1859);
24 ianuarie – 25 de ani de la moartea lui Iulian
ANTONESCU (26 iul. 1932, Piatra-NeamŃ–24 ian.
1991, Bucureşti), muzeograf, istoric, publicist, profesor
universitar, director al DirecŃiei generale a Muzeelor din
România (1971–1990);
24 ianuarie – 100 de ani de la naşterea pictoriŃei şi graficienei
Wanda SACHELARIE-VLADIMIRESCU (24 ian.
1916, ConstanŃa–6 apr. 2008);
25 ianuarie – 125 de ani de la naşterea lui Hans WÜHR (25
ian. 1891, Reghin–23 apr. 1982, Grünwald), poet şi
istoric al artei, sas;
26 ianuarie – Ziua Mondială a Vămilor;
26 ianuarie – 125 de ani de la moartea lui Nikolaus OTTO
(14 iun. 1832–26 ian. 1891), inventator german, cunoscut
mai ales pentru primul motor cu ardere internă;
27 ianuarie – Ziua InternaŃională de Comemorare a
Victimelor Holocaustului;
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29 ianuarie – 75 de ani de la moartea lui Emil BRAN (11 feb.
1864, Tohat, Maramureş–29 ian. 1941, Cluj), profesor,
preot, folclorist, militant pentru drepturile politice ale
românilor din Transilvania, participant la mişcarea
memorandistă;
29 ianuarie – 150 de ani de la naşterea lui Romain ROLLAND
(29 ian. 1866–30 dec. 1944), scriitor francez, laureat al
Premiului Nobel pentru Literatură (1915);
30 ianuarie – 150 de ani de la naşterea lui Vasile HOSSU (30
ian. 1866, Târgu-Mureş–13 ian. 1916, Budapesta,
înmormântat la Gherla), profesor, preot, episcop unit; a pus
bazele publicaŃiei Unirea şi a activat ca redactor până în
1903;
30 ianuarie – 25 de ani de la moartea lui John BARDEEN (23
mai 1908, Madison–30 ian. 1991, Boston), inginer şi
fizician american, singurul care a câştigat de două ori
Premiul Nobel pentru Fizică: pentru tranzistor (1956) şi
pentru teoria fundamentală a superconductivităŃii
convenŃionale, teoria BCS (1972);
30 ianuarie – 75 de ani de la moartea lui Teodor BĂLĂŞEL (7
nov. 1869, Bogdăneşti, Vâlcea–30 ian. 1941, Ştefăneşti,
Vâlcea), folclorist, învăŃător şi preot, colaborator al multor
publicaŃii: Albina, Gazeta învăŃătorului, Luceafărul ş.a.; a
realizat una dintre cele mai valoroase culegeri de balade
olteneşti;
31 ianuarie – 75 de ani de la moartea lui Josef BACON (27
mar. 1857, Sighişoara–31 ian. 1941, Sighişoara), medic,
om politic, medic oficial al oraşului Sighişoara (1883 –
1925); iniŃiatorul Muzeului de Istorie, a Muzeului de Igienă
şi a Muzeului Săsesc din Sighişoara;
Februarie
1 februarie – 50 de ani de la moartea lui Buster KEATON (4
oct. 1895–1 feb. 1966), actor şi regizor de filme american;
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22 decembrie – 50 de ani de la moartea lui Harry
BEAUMONT (10 feb. 1888, Abilene–22 dec. 1966, Santa
Monica), regizor, actor, scenarist american cu mari succese
în epoca filmului mut; a regizat primul film MGM vorbit,
muzicalul The Broadway Melody (1929) , care a câştigat
Premiul Oscar pentru cel mai bun film;
23 decembrie – Ziua NaŃională a Japoniei;
23 decembrie – 200 de ani de la naşterea lui Ştefan
BRANEA (24 dec. 1816, Măierău, azi Aluniş, Mureş–22
oct. 1861), preot ortodox, protopop, memorialist,
participant la Adunarea de la Blaj din 3/15 mai 1848;
25 decembrie – 75 de ani de la naşterea lui Ioan
ALEXANDRU (25 dec. 1941, Topa Mică, Cluj–16 sep.
2000, Bonn), poet, publicist, eseist şi om politic;
25 decembrie – 75 de ani de la naşterea lui Gheorghe
PANTELIE (25 dec. 1941, Piteşti – 18 feb. 2008, Piteşti),
pictor, membru fondator al Filialei piteştene a Uniunii
Artiştilor Plastici din România (1976), iniŃiator al
Cenaclului Ioan Andreescu; a obŃinut Premiul NaŃional
pentru Pictură (1974);
26 decembrie – 125 de ani de la naşterea lui Henry MILLER
(26 dec. 1891–7 iun. 1980), scriitor american;
28 decembrie – 75 de ani de la naşterea criticului şi istoricului
literar Ioana Em. PETRESCU (28 dec. 1941, Sibiu–1 oct.
1990, Cluj-Napoca), eminescolog, profesor universitar;
31 decembrie – 125 de ani de la moartea lui Dimitrie
CIOFLEC (30 apr. 1828, Arpătac, azi Araci, Covasna–31
dec. 1891, Braşov), învăŃător, folclorist;
31 decembrie – 125 de ani de la moartea lui Ion IONESCU
de la BRAD (24 iun. 1818, Roman–17/31 dec. 1891,
Brad), economist, agronom, scriitor, savant, revoluŃionar,
paşoptist, membru de onoare al Academiei Române;
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Bucureşti), cu expoziŃii personale în Ńară şi străinătate,
laureată a Premiului Anastase Simu pentru grafică (1940);
13 decembrie – 100 de ani de la moartea lui Antonin MERCIÉ
(30 oct. 1845, Toulouse–13 dec. 1916, Paris), sculptor şi
pictor francez;
14 decembrie – 100 de ani de la naşterea scriitoarei americane
Shirley JACKSON (14 dec. 1916, San Francisco–8 aug.
1965);
15 decembrie – 50 de ani de la moartea lui Walt DISNEY (5
dec. 1901, Chicago–15 dec. 1966, Los Angeles), regizor,
scenarist, producător de film, co-fondator al studioului The
Walt Disney Company, câştigător de 22 de ori al Premiului
Oscar;
16 decembrie – Ziua SolidarităŃii NaŃionale Împotriva
Dictaturii (în România);
17 decembrie – 50 de ani de la moartea lui AMBRUS Balázs
(16 oct. 1887–17 dec. 1941, Szabadka), scriitor, poet şi
critic literar maghiar;
18 decembrie – Ziua InternaŃională a EmigranŃilor;
18 decembrie – Ziua MinorităŃilor NaŃionale;
19 decembrie – 25 de ani de la moartea lui Kurt HOREDT (30
mar. 1914, Sibiu–19 dec. 1991, München), istoric sas,
specialist în preistorie şi istorie veche;
20 decembrie – Ziua InternaŃională a SolidarităŃii Umane;
20 decembrie – 50 de ani de la moartea lui Mihail SORBUL
(16 oct. 1885, Botoşani–20 dec. 1966, Bucureşti),
dramaturg şi romancier;
20 decembrie – 150 de ani de la naşterea lui Dumitru
STĂNCESCU (20 dec. 1866, Bucureşti–12 iul. 1899,
Brunnen, ElveŃia), doctor în ştiinŃe sociale, traducător,
folclorist şi publicist ;
21 decembrie – 50 de ani de la moartea lui Valeriu CIOBANU
(4 apr. 1917, Chişinău–21 dec. 1966, Bucureşti), filolog,
folclorist, colaborator al multor publicaŃii cu articole şi
studii de folclor comparat şi de istoria folcloristicii;
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1 februarie – Ziua IntendenŃei Militare;
2 februarie – 150 de ani de la naşterea lui Nicolae PORAV (2
feb. 1866, Crăieşti, Mureş–19 mar. 1933, Reghin), preot,
membru al Astrei, participant la Marea Adunare NaŃională
de la Alba Iulia;
3 februarie – 75 de ani de la naşterea lui Ştefan IORDACHE
(3 feb. 1941, Bucureşti–14 sep. 2008, Viena), actor de
teatru, film şi televiziune, unul dintre cei mai mari actori
români;
3 februarie – 100 de ani de la moartea lui Ioan MEłIANU (9
mai 1828, Zărneşti, Braşov–3 feb. 1916, Sibiu), mitropolit
ortodox din Transilvania şi Ungaria (1899–1916); sub
îndrumarea sa a apărut la Arad revista Biserica şi şcoala;
3 februarie – 150 de ani de la moartea lui François-Xavier
GARNEAU (15 iun. 1809–3 feb. 1866), scriitor şi istoric
canadian;
4 februarie – 75 de ani de la naşterea lui Şerban
CANTACUZINO (4 feb. 1941, Bucureşti–4 iul. 2011,
Paris), actor român de film, seriale de televiziune şi
musicaluri;
6 februarie – 100 de ani de la naşterea lui Gabriel łEPELEA
(6 feb. 1916, Borod, Bihor–12 apr. 2012, Bucureşti),
filolog, profesor, om de cultură şi politician, membru de
onoare al Academiei Române;
9 februarie – 175 de ani de la naşterea lui Ioan D.
CARAGIANI (9 sau 11 feb. 1841, Avdela–13 ian. 1921,
Iaşi), profesor universitar, folclorist, director al Bibliotecii
Centrale Iaşi (1878–1901), membru al Academiei Române
(1866), colaborator al revistei Convorbiri literare;
10 februarie – Ziua Mondială a Bolnavilor;
11 februarie – 25 de ani de la moartea lui Vasile
NIłULESCU (25 apr. 1925, Bucureşti–11 feb. 1991,
Bucureşti), actor român;
11 februarie – 75 de ani de la naşterea lui Cornel Mihai
IONESCU (11 feb. 1941, Bucureşti–16 feb. 2012,
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Bucureşti), profesor, eseist şi traducător; a coordonat
colecŃia de filozofie contemporană, Mentor, a Editurii
Univers Enciclopedic (din 1996);
11 februarie – 75 de ani de la moartea lui Teodor V.
PĂCĂłIAN (28 nov. 1852, Ususău, Argeş–11 feb. 1941,
Sibiu), istoric, publicist, scriitor, cărturar; a trăit în
Târnăveni (1920–1924);
13 februarie – 125 de ani de la naşterea lui Grant WOOD (13
feb. 1891–12 feb. 1942), pictor american, cunoscut mai ales
datorită faimoasei lucrări American Gothic, o imagine
emblematică a secolului XX.;
18 februarie – 50 de ani de la moartea lui Egizio MASSINI (26
iul. 1894, Alexandria, Egipt–18 feb. 1966, Bucureşti),
dirijor, unul dintre membrii fondatori ai Operei Române; a
dirijat primul spectacol al Operei NaŃionale din Bucureşti (9
ianuarie 1954);
18 februarie – 100 de ani de la moartea Reginei Elisabeta a
României (29 dec. 1843, Neuwied, Germania–18 feb./ 2
mar. 1916, Curtea de Argeş), pseudonim literar Carmen
Sylva, patroană a artelor, poetă, eseistă, scriitoare;
19 februarie – Ziua Brâncuşi;
20 februarie – 100 de ani de la naşterea scriitoarei Eleonora
COSTESCU (20 feb. 1916, Bucureşti–6 nov. 2002,
Lipova), critic de artă şi cercetător ştiinŃific la Institutul de
Studii S-E Europene al Academiei Române;
21 februarie – Ziua InternaŃională a Limbii Materne;
21 februarie – Ziua Mondială a Cercetăşiei – 22 feb. 1857 s-a
născut Sir Robert Baden Rowell, fondatorul Mişcării
Mondiale a Cercetaşilor, care a văzut Cercetăşia ca pe o
mişcare educativă ce promovează pacea, non-violenŃa,
unitatea şi protejarea mediului înconjurător;
23 februarie – 175 de ani de la naşterea lui Mircea V.
STĂNESCU-ARĂDANUL (23 feb. 1841, Arad–30 dec.
1888, Arad), avocat, publicist, culegător de folclor, scriitor
şi politician;
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de literatură science fiction;
6 decembrie – 25 de ani de la moartea lui ACZÉL György
(31 aug. 1917, Budapesta–6 dec. 1991, Budapesta),
scriitor, jurnalist şi politician comunist maghiar;
7 decembrie - Ziua InternaŃională a AviaŃiei Civile;
8 decembrie – Ziua ConstituŃiei Române;
9 decembrie – 100 de ani de la moartea lui Sōseki
NATSUME (9 feb. 1867–9 dec. 1916, Tokyo), poet şi
romancier japonez, maestru al genului haiku, considerat
cel mai important romancier al erei Meiji;
9 decembrie – 375 de ani de la moartea lui Antoon van
DYCK (22 mar. 1599, Antwerpen–9 dec. 1641, Londra),
pictor şi gravor flamand, reprezentant al stilului baroc;
10 decembrie – 50 de ani de la moartea lui Ion CHINEZU
(15 aug. 1894, Sântana de Mureş, Mureş–10 dec. 1966,
Bucureşti), critic şi istoric literar, publicist, traducător,
profesor, editor, diplomat, delegat al judeŃului Mureş la
Marea Adunare Populară de la Alba-Iulia, 1 Dec. 1918;
10 decembrie – Ziua InternaŃională a Drepturilor Omului;
10 decembrie – 125 de ani de la naşterea scriitoarei germane
Nelly SACHS (10 dec. 1891, Berlin–12 mai 1970,
Stockholm), laureată a Premiului Nobel pentru Literatură
(1966);
11 decembrie – Ziua InternaŃională a Muntelui;
11 decembrie – 25 de ani de la moartea lui Arthur
LUNDKVIST (3 mar. 1906–11 dec. 1991), poet,
prozator şi critic literar suedez;
11 decembrie – 100 de ani de la naşterea lui Gheorghe
BUZDUGAN (11 dec. 1916, Sighişoara, Mureş–20 sep.
2012), inginer, profesor, academician, autor şi co-autor a
104 volume de tratate, manuale, monografii, îndrumare,
culegeri de probleme dintre care peste 50 legate de
rezistenŃa materialelor, organe de maşini, vibraŃii;
13 decembrie – 100 de ani de la naşterea graficianei Tatiana
BAILLAYRE (13 dec. 1916, Petrograd–1 ian. 1991,
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30 noiembrie – Ziua NaŃională a ScoŃiei – parte a Regatului
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (Ziua Sf. Andrei);
Decembrie
1 decembrie – ZIUA NAłIONALĂ A ROMÂNIEI;
1 decembrie – Ziua pentru Consilierea şi Testarea Voluntară;
1 decembrie – Ziua Mondială de Luptă contra Maladiei SIDA;
2 decembrie – 125 de ani de la naşterea lui Otto DIX (2 dec.
1891–25 iul. 1969, Singen), pictor şi gravor german,
considerat unul dintre cei mai importanŃi artişti plastici
germani ai sec. XX;
2 decembrie – Ziua InternaŃională pentru Abolirea Sclaviei;
3 decembrie – Ziua InternaŃională a Persoanelor cu
DizabilităŃi;
3 decembrie – 25 de ani de la moartea lui Petre łUłEA (6 oct.
1902, Boteni–3 dec. 1991, Bucureşti), economist, filosof,
eseist;
3 decembrie – 125 de ani de la naşterea lui Oscar HAN (3 dec.
1891, Bucureşti–14 feb. 1976, Bucureşti), profesor, sculptor,
politician; deputat de Mureş (1934–1937);
4 decembrie – 150 de ani de la naşterea lui Vasili KANDINSKI
(4/16 dec. 1866, Moscova–13 dec. 1944 Neuilly-sur-Seine),
pictor de origine rusă;
5 decembrie – Ziua InternaŃională a Voluntarilor în Slujba
Dezvoltării Economice şi Sociale;
5 decembrie – 225 de ani de la moartea lui Wolfgang Amadeus
MOZART (27 ian. 1756, Salzburg–5 dec. 1791, Viena)
compozitor austriac cu un număr foarte mare de opere
muzicale (626), dintre care 41 simfonii, 27 concerte pentru
pian şi orchestră, 7 concerte pentru vioară şi orchestră, 17
opere, ş.a.;
6 decembrie – Ziua NaŃională a Finlandei;
6 decembrie – 25 de ani de la moartea lui Vladimir COLIN (1
mai 1921, Bucureşti–6 dec. 1991, Bucureşti), scriitor român
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25 februarie – 175 de ani de la naşterea lui Pierre-Auguste
RENOIR (25 feb. 1841, Limoges–3 dec. 1919, Cagnessur-Mer), pictor impresionist francez;
27 februarie – 100 de ani de la naşterea lui Ioan BREZEANU
(27 feb. 1916, Ludişor, Braşov–26 sep. 2010, GalaŃi),
filolog şi folclorist, unul dintre întemeietorii
învăŃământului universitar gălăŃean;
28 februarie – 100 de ani de la moartea lui Henry JAMES (15
apr. 1843–28 feb. 1916), romancier, critic literar,
dramaturg şi prozator american;
28 februarie – Ziua ProtecŃiei Civile;
Martie
1 martie – 75 de ani de la naşterea lui Harry GREENBERG
(1 mar. 1941–25 iun. 2011), scriitor american de sciencefiction;
1 martie – Ziua Automobilistului Militar din Armata
României;
1 martie – Ziua Mondială a Apărării şi ProtecŃiei Civile;
1 martie – Ziua MărŃişorului;
1–3 martie – Ziua Mondială a EficienŃei Energetice;
2 martie – 25 de ani de la moartea lui Serge GAINSBOURG
(2 apr. 1928, Paris–2 mar. 1991, Paris), poet, compozitor,
cântăreŃ, actor şi regizor francez;
2 martie – 75 de ani de la naşterea profesoarei Ana COSMA
(2 mar. 1941, Crizbav, Braşov–30 mar. 2001, ClujNapoca), bibliotecar, bibliograf la Biblioteca JudeŃeană
Mureş (1 sep. 1985–1 iun. 1999);
3 martie – Ziua NaŃională a Republicii Bulgaria;
4 martie – 100 de ani de la naşterea lui Giorgio BASSANI (4
mar. 1916, Bologna–13 apr. 2000), poet, nuvelist, eseist
şi editor italian; ca director editorial la editura Feltrinelli
a publicat romanul lui Lampedusa, Ghepardul;
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4 martie – 100 de ani de la moartea lui Franz MARC (8 feb.
1880–4 mar. 1916, Verdun), pictor expresionist german;
5 martie – 50 de ani de la moartea poetei ruse Anna
AHMATOVA (23 iun. 1889–5 mar. 1966), a tradus în limba
rusă din poeziile lui Mihai Eminescu;
6 martie – 25 de ani de la moartea lui Ion PAVEL (14/27 mar.
1897, Bucureşti–6 mar. 1991, Bucureşti), medic diabetolog,
membru titular al Academiei Române(1990); considerat
fondatorul diabetologiei româneşti;
6 martie – 125 de ani de la naşterea lui Aurel FILIMON (6
mar. 1891, Monor, BistriŃa-Năsăud–6 apr. 1946, Rapoltul
Mare, Hunedoara), etnograf, folclorist, arheolog, colecŃionar,
muzeograf, bibliolog; stabilit în 1918 la Târgu-Mureş,
înfiinŃează muzeul arhelogic şi etnografic; bibliotecar (1922–
1936) şi director (1936–1940) la Biblioteca Orăşenească din
Târgu-Mureş;
6 martie – 150 de ani de la naşterea lui Dumitru
GEORGESCU-KIRIAC (6 mar. 1866, Bucureşti–8 ian.
1928, Viena), folclorist, compozitor, profesor, dirijor de cor;
în 1970 a fost iniŃiatorul Festivalului de Muzică Corală „D.G.
Kiriac”, care din 1992 a devenit festival internaŃional;
7 martie – 150 de ani de la naşterea lui Paul ERNST (7 mar.
1866–13 mai 1933), dramaturg, eseist, jurnalist german;
8 martie – Ziua InternaŃională a Femeii;
8 martie – 75 de ani de la moartea lui Sherwood ANDERSON
(13 sep. 1876, Camden–8 mar. 1941), prozator american;
8 martie – 125 de ani de naşterea lui GAÁL Gábor (8 mar.
1891, Budapesta–13 aug. 1954, Cluj), profesor, publicist,
estetician, critic literar maghiar, membru al Academiei
Române (1948), a condus revistele Korunk (1926–1940) şi
Utunk (1946–1954);
9 martie – 50 de ani de la moartea lui Duiliu MARCU (1885,
Calafat–9 mar. 1966, Bucureşti), arhitect, membru titular al
Academiei Române (1955); printre lucrările sale remarcabile
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24 noiembrie – 25 de ani de la moartea lui Freddie
MERCURY născut Farokh Bulsara (5 sep. 1946, Stone
Town, Zanzibar–24 nov. 1991, Londra), muzician,
compozitor, textier, producător muzical, liderul formaŃiei
Queen;
24 noiembrie – 75 de ani de la naşterea lui Emil HOSSU (24.
nov. 1941, Ocna Sibiului–25 ian. 2012, Bucureşti), actor de
teatru şi film;
25 noiembrie – Ziua InternaŃională a NonviolenŃei;
25 noiembrie – 25 de ani de la moartea lui Alexandru
MUNTEANU (3 dec. 1906, Chirileu, Mureş–25 nov.
1991, Târgu-Mureş), prozator şi publicist, pedagog şi
profesor la Liceul Al. Papiu Ilarian din Tg-Mureş (1930–
1933), (1956–1960) şi la alte şcoli din oraş;
26 noiembrie – 100 de ani de la naşterea lui Petre
MUNTEANU (26 nov. 1916, Câmpina–18 iul. 1988,
Milano), tenor român, a cântat pe marile scene ale Europei;
27 noiembrie – 125 de ani de la naşterea lui Pedro SALINAS
(27 nov. 1891, Madrid–4 dec. 1951, Boston), scriitor, poet,
critic literar, profesor universitar spaniol;
28 noiembrie – 100 de ani de la naşterea lui Petre BRÂNZEI
(28 nov. 1916, łibăneşti, Iaşi–4 mar. 1985, Iaşi), medic
psihiatru, profesor la Facultatea de Medicină Iaşi, director
al Spitalului Socola, a dezvoltat conceptul constructivist
bio-psiho-social;
28 noiembrie – Ziua Bucovinei;
29 noiembrie – Ziua InternaŃională de Solidaritate cu Poporul
Palestinian;
30 noiembrie – 125 de ani de la moartea lui Barbu
CONSTANTINESCU (1839, Ploieşti–30 nov. 1891,
Bucureşti), teolog, pedagog, folclorist, colaborator la
publicaŃii, autor de manuale didactice, publică prima
culegere de folclor Ńigănesc din istoria folcloristicii
româneşti, în graiurile originale şi în traducere românească
Probe de limba şi literatura Ńiganilor din România;
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15 noiembrie – 100 de ani de la moartea lui Henryk
SIENKIEVICZ (5 mai 1846–15 nov. 1916), romancier şi
nuvelist polonez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură
(1905);
16 noiembrie – Ziua InternaŃională a ToleranŃei;
16 noiembrie – 200 de ani de la naşterea lui Andrei
MUREŞANU (16 nov. 1816, BistriŃa-Năsăud–24 oct. 1863,
Braşov), profesor, poet, traducător, folclorist şi revoluŃionar
român din Transilvania, autorul popularului imn revoluŃionar
Un răsunet (Deşteaptă-te, române);
17 noiembrie – Ziua InternaŃională a Studentului;
17 noiembrie – 25 de ani de la moartea lui Anton COSMA (4
mai 1940, Tiur, Alba–17 nov. 1991, Târgu-Mureş), critic şi
istoric literar;
17 noiembrie – 125 de ani de la naşterea lui Sigurd
CHRISTIANSEN (17 nov. 1891–23 oct. 1947), prozator şi
dramaturg norvegian;
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);
19 noiembrie – 125 de ani de la moartea lui CSIKY Gergely (8
dec. 1842, Pâncota, Arad–19 nov. 1891, Budapesta),
dramaturg, eseist şi traducător maghiar;
20 noiembrie – Ziua Universală a Copilului;
21 noiembrie – Ziua Mondială a Televiziunii;
21 noiembrie – 25 de ani de la moartea lui Dan MERIŞCA (9
mar. 1957, Târgu-Frumos–21 nov. 1991, Iaşi), scriitor de
science fiction;
21 noiembrie – Ziua Mondială a Salutului;
22 noiembrie – 100 de ani de la moartea lui Jack LONDON,
pseudonimul literar al lui John Griffith Chaney (12 ian. 1876,
San Francisco–22 nov. 1916), scriitor şi jurnalist american;
23 noiembrie – Ziua Economiştilor Români;
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se numără: Clădirea Bibliotecii Academiei Române, Palatul
Victoria, Palatul Elisabeta, PiaŃa Unirii din Oradea;
10 martie – 50 de ani de la moartea lui Frits ZERNIKE (16
iul. 1888, Amsterdam–10 mar. 1966, Amersfoort), fizician
olandez, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică (1953);
10 martie – 100 de ani de la moartea lui TELEKI Sámuel (1
nov. 1845, Dumbrăvioara–10 mar. 1916, Budapesta),
geograf, explorator, strănepotul contelui Teleki Samuel,
fondatorul Bibliotecii Teleki din Târgu-Mureş;
11 martie – 100 de ani de la moartea exploratoarei Florica
Maria SAS (6 aug. 1841, Aiud–11 mar. 1916, Newton
Abbot, Anglia), cunoscută ca Lady Florance Baker, soŃia
exploratorului britanic Sir Samuel White Baker; împreună
au descoperit lacul Albert din Africa;
12 martie – 50 de ani de la moartea lui Victor BRAUNER
(15 iun. 1903, Piatra-NeamŃ–12 mar. 1966, Paris), pictor şi
poet suprarealist originar din România, fratele folcloristului
Harry Brauner;
12 martie – 100 de ani de la moartea scriitoarei Marie von
EBNER-ESCHENBACH (13 sep. 1830–12 mar. 1916,
Viena), austriacă de origine cehă;
13 martie – 100 de ani de la naşterea actriŃei Cella DIMA (13
mar. 1916–4 mar. 2000), actriŃă română de teatru şi film;
14 martie – 100 de ani de la naşterea lui Eduard COSTIN
(14 mar. 1916, Vaslui–30 nov. 2010, Târgu-Mureş),
sculptor, modelator în lut, turnare în bronz, profesor de
desen şi sculptură, poet, veteran de război;
15 martie – Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor;
17 martie – Ziua NaŃională a Irlandei: Ziua Sf. Patrick;
17 martie – 75 de ani de la moartea lui Nicolae TITULESCU
(4 mar. 1882, Craiova–17 mar. 1941, Cannes), diplomat,
jurist, profesor şi om politic român; membru titular al
Academiei Române (1935);
20 martie – 25 de ani de la moartea lui Dimitrie ONOFREI
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(6 aug. 1897, Iaşi–20 mar. 1991, SUA), tenor român, a
cântat pe aproape toate marile scene ale lumii;
20 martie – Ziua Mondială a Francofoniei;
20 martie – 100 de ani de la naşterea lui Pierre MESSMER (20
mar. 1916, Vincennes–29 aug. 2007, Paris), jurist,
orientalist, om politic francez, membru de onoare al
Academiei Române (din 2000);
21 martie – Ziua InternaŃională a Poeziei;
21 martie – Ziua InternaŃională pentru Eliminarea
Discriminării Rasiale;
21 martie – 150 de ani de la naşterea lui Octavian
SMIGELSCHI (21 mar. 1866, Ludoşul Mare, Sibiu–10
nov. 1912, Budapesta), pictor, pictor mural, sculptor,
grafician român;
21 martie – Ziua Mondială a Copiilor cu Sindromul Down;
22 martie – 25 de ani de la moartea lui IPÓ László (4 mar.
1911, Feliceni, Harghita–22 mar. 1991), pictor, membru
UAPR din 1954, cu expoziŃii personale şi de grup, prezent la
saloanele judeŃene;
22 martie – 50 de ani de la moartea lui Constantin BARASCHI
(17 nov. 1902, Câmpulung–22 mar. 1966, Bucureşti),
sculptor, membru corespondent al Academiei
Române (1955); a scris un tratat de sculptură;
22 martie – Ziua Mondială a Apei;
22 martie – 100 de ani de la moartea lui Ferdinand FELLNER
Junior (19 apr. 1847, Viena–22 mar. 1916, Viena), arhitect
vienez; a proiectat teatre şi palate în Europa împreună cu
Hermann Helmer, printre care: Teatrul NaŃional din Cluj,
Teatrul NaŃional din Iaşi, Teatrul NaŃional din Oradea,
Teatrul NaŃional din Timişoara, Palatul de JustiŃie din
Suceava;
23 martie – Ziua Mondială a Meteorologiei;
24 martie – 100 de ani de la moartea lui Enrique GRANADOS
(27 iul. 1867–24 mar. 1916), compozitor spaniol, a înfiinŃat
12

8 noiembrie – 100 de ani de la naşterea lui Peter Ulrich
WEISS (8 nov. 1916–10 mai 1982, Stockholm), scriitor,
dramaturg german;
9 noiembrie – Ziua InternaŃională de Luptă împotriva
Fascismului şi Antisemitismului;
9 noiembrie – 25 de ani de la moartea lui Yves MONTAND
(13 oct. 1921–9 nov. 1991), cântăreŃ şi actor francez de
origine italiană;
10 noiembrie – Ziua Artileriei Române;
10 noiembrie – 125 de ani de la moartea lui Arthur
RIMBAUD (20 oct. 1854–10 nov. 1891, Marsilia), poet
francez, precursor al simbolismului;
11 noiembrie – Ziua Amintirii (pentru eroii războaielor
mondiale);
11 noiembrie – 225 de ani de la naşterea lui KATONA József
(11 nov. 1791, Kecskemét–16 apr. 1830, Kecskemét),
scriitor maghiar, tragedia Bánk bán fiind considerată cea
mai reprezentativă dramă istorică a Ungariei;
13 noiembrie – Ziua InternaŃională a EducaŃiei Copiilor
Nevăzători;
13 noiembrie – Ziua limbii maghiare;
14 noiembrie – Ziua Mondială a Diabetului;
14 noiembrie – 25 de ani de la moartea lui Constantin
CHIRIłĂ (12 mar. 1925, Ibăneşti, Vaslui–14 nov. 1991,
Königswinter, Germania), scriitor, romancier, eseist,
scenarist; autorul romanului pentru tineret Cireşarii;
14 noiembrie – 100 de ani de la naşterea pictoriŃei Niculina
DONA (14 nov. 1916, Vaslui–22 nov. 2009, Bucureşti);
lucrări în tehnica frescei şi a mozaicului; a realizat fresca
sălii de consiliu a Primăriei Municipiului Bucureşti;
14 noiembrie – 300 de ani de la moartea lui Gottfried
Wilhelm von LEIBNITZ (1 iul. 1646, Leipzig–14 nov.
1716, Hanovra), filosof şi matematician german, unul
dintre întemeietorii iluminismului german şi a analizei
matematice moderne;
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3 noiembrie – 25 de ani de la moartea lui Traian
CHIRILEANU (16 oct. 1923, Târgu-Mureş–3 nov . 1991,
Cluj-Napoca), medic, profesor universitar, a publicat lucrări
şi a colaborat la reviste de specialitate;
3 noiembrie – 125 de ani de la moartea lui Wilibald Stephan
TEUTSCHLÄNDER (17 aug. 1837, Sighişoara, Mureş–3
nov. 1891, Bucureşti), istoric sas;
3 noiembrie – 150 de ani de la naşterea lui Traian
DEMETRESCU (3 nov. 1866, Craiova–17 apr. 1896,
Craiova), poet pre-simbolist;
4 noiembrie – 50 de ani de la moartea lui Traian CHELARIU
(21 iul. 1906, Hatna, Suceava–4 nov. 1966, Suceava),
scriitor;
4 noiembrie – 75 de ani de la moartea lui İSZ János (7 feb.
1863, Crăieşti–4 nov. 1941, Târgu-Mureş), profesor maghiar,
culegător de basme populare;
5 noiembrie – 25 de ani de la moartea lui Otto FOLBERTH
(10 iul. 1896, Mediaş–5 nov. 1991, Salzburg, Austria),
scriitor şi editor sas de limbă germană;
6 noiembrie – 75 de ani de la moartea lui Maurice LEBLANC
(11 nov. 1864, Rouen–6 nov. 1941, Perpignan), scriitor
francez, autor de romane poliŃiste, creatorul personajului
Arsène Lupin;
7 noiembrie – Ziua InternaŃională a Victimelor Comunismului
(denumită „Memento Gulag”, din 2003);
7 noiembrie – 100 de ani de la moartea lui Adolf HÖHR (12
mai 1869, Sighişoara–7 nov. 1916, Sighişoara), teolog şi
profesor de matematică, a publicat lucrări în domeniul
matematicii;
8 noiembrie – Ziua Mondială a Planificării Zonelor Urbane;
8 noiembrie – 25 de ani de la moartea lui NAFTALI Zoltán (22
nov. 1917, Ocna-Mureş, Alba–8 nov. 1991, Chicago), medic,
conf. univ. la Clinica Chirurgicală nr. 2 Tg-Mureş (1969–
1983); specialist în chirurgie pulmonară; a publicat peste 200
lucrări ştiinŃifice;
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Academia de Muzică din Barcelona;
martie – Ziua Mondială de Luptă Împotriva
Tuberculozei;
25 martie – Ziua NaŃională a Republicii Elene;
25 martie - Ziua PoliŃiei Române;
26 martie – 25 de ani de la moartea lui Ştefan BĂLAN (1 ian.
1913, Brăila–26 mar. 1991, Bucureşti), inginer, profesor
universitar, politician, membru titular al Academiei
Române, laureat al Premiului de Stat pentru contribuŃia la
Lexiconul Tehnic Român;
26 martie – 100 de ani de la naşterea Christian ANFINSEN
(26 mar. 1916–14 mai 1995), chimist american, laureat al
Premiului Nobel pentru Chimie (1972);
26 martie – 125 de ani de la naşterea lui Felix ADERCA (26
mar. 1891, Puieşti, Vaslui–12 dec. 1962, Bucureşti),
prozator, poet, eseist, traducător şi critic literar;
27 martie – Ziua Mondială a Teatrului;
27 martie – 150 de ani de la apariŃia primului număr al
ziarului ALBINA, periodic politic şi literar care a apărut
de două şi trei ori pe săptămână între 27 mar. 1866 şi 31
dec. 1876 la Viena, apoi la Pesta, adresându-se românilor
de pretutindeni;
28 martie – 75 de ani de la moartea scriitoarei Virginia
WOOLF (25 ian. 1882, Londra–28 mar. 1941), eseistă,
editor de carte şi feministă engleză;
29 martie – 75 de ani de la naşterea poetei ConstanŃa
BUZEA (29 mar. 1941, Bucureşti–31 aug. 2012,
Bucureşti), redactor la revista Amfiteatru (1974–1989), şi
la România literară (1990–);
29 martie – 125 de ani de la moartea lui Georges SEURAT (2
dec. 1859, Paris–29 mar. 1891, Paris), pictor francez
neoimpresionist;
30 martie – 25 de ani de la moartea lui Emilian BRATU (8
aug. 1904, Bucureşti–30 mar. 1991, Bucureşti), inginer
24
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chimist, membru titular al Academiei Române (1974);
fondatorul primei şcoli de inginerie chimică din România în
1938, secŃia Chimie industrială pentru Facultatea de
Politehnică;
31 martie – 125 de ani de la naşterea lui Ion PILLAT (31 mar.
1891, Bucureşti–17 apr. 1945, Bucureşti), eseist, poet,
publicist, folclorist, dr. în drept al UniversităŃii din Paris
(1919) şi Secretar al Comisiei ardelene pe lângă ConferinŃa
de Pace (1919–1920), membru al Academiei Române (1936),
colaborator la revistele Convorbiri literare, Luceafărul ş.a.;
31 martie – 175 de ani de la naşterea lui Iosif VULCAN (31
mar. 1841, Holod, Bihor–8 sep. 1907, Oradea), publicist şi
scriitor român; fondatorul revistei Familia (1865), culegător
de folclor;
Aprilie
1 aprilie – Ziua InternaŃională a Păsărilor;
1 aprilie – Ziua Mondială a CărŃii pentru Copii;
2 aprilie – 50 de ani de la moartea lui Spyros MELAS (1882–2
apr. 1966), scriitor şi jurnalist grec;
2 aprilie – 75 de ani de la naşterea lui Cornel PODAR (2 apr.
1941, Copand, Alba–23 nov. 2013, Tg-Mureş), medic
veterinar, cercetător ştiinŃific, dr. în medicină veterinară; a
publicat peste 1500 lucrări ştiinŃifice, articole în reviste de
specialitate, ziare centrale şi locale; membru în Societatea de
Istorie Agrară şi Retrologie;
2 aprilie – 125 de ani de la naşterea lui Max ERNST (2 apr.
1891, Brühl–1 apr. 1976, Paris), pictor şi sculptor german;
2 aprilie – 125 de ani de la moartea lui Albert PIKE (29 dec.
1809, Boston–2 apr. 1891, Washington), avocat, scriitor,
poet, filosof, francmason american;
3 aprilie – Ziua Jandarmeriei Române;
3 aprilie – 25 de ani de la moartea lui Graham GREENE (2
oct. 1904–3 apr. 1991, Vevey, ElveŃia), scriitor, dramaturg,
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25 octombrie – 75 de ani de la moartea lui Robert
DELAUNAY (12 apr. 1885, Paris–25 oct. 1941), pictor
francez, iniŃiator al orfismului;
26 octombrie – Ziua NaŃională a Republicii Austria;
28 octombrie – 25 de ani de la moartea lui Ilie G.
MURGULESCU (27 ian. 1902, Cornu, Dolj–28 oct. 1991,
Bucureşti), chimist, membru titular al Academiei Române
(1952), preşedinte al ei (1963–1966); a fondat Institutul de
Chimie Fizică al Academiei Române;
29 octombrie – Ziua NaŃională a Republicii Turcia;
29 octombrie – Ziua InternaŃională a Internetului;
30 octombrie – 25 de ani de la moartea lui Ionel
BUDIŞTEANU (8 oct. 1919, Budeşti–30 oct. 1991,
Bucureşti), violonist, dirijor şi aranjor muzical, orchestrator
şi compozitor;
31 octombrie – Ziua Arhivelor NaŃionale;
31 octombrie – Ziua InternaŃională a Mării Negre;
Noiembrie
1 noiembrie – Ziua Radiodifuziunii Române;
2 noiembrie – 25 de ani de la moartea lui Irwin ALLEN (12
iun. 1916, New York–2 nov. 1991, Santa Monica), regizor
şi producător american de filme, documentare şi emisiuni
TV; a creat serialele S.F. de televiziune Tunelul Timpului
şi Planeta GiganŃilor;
2 noiembrie – 100 de ani de la naşterea lui LaurenŃiu
FULGA (2 nov. 1916, Fulga de Jos, Prahova–16 nov.
1984, Bucureşti), scriitor, dramaturg, eseist, publicist,
traducător;
2 noiembrie – 200 de ani de la moartea lui Gheorghe
ŞINCAI (28 feb. 1754, Râciu, Mureş–2 nov. 1816, Sinea,
Slovacia), istoric, filolog, pedagog şi teolog, culegător de
folclor;
3 noiembrie – Ziua Vânătorilor de Munte;
43

secolului XVIII;
17 octombrie – Ziua InternaŃională
pentru Eradicarea
Sărăciei;
18 octombrie – 100 de ani de la naşterea lui SIMONYI Károly
(18 oct. 1916–9 oct. 2001), fizician şi scriitor maghiar;
20 octombrie – 25 de ani de la moartea lui SZÉCSI András (15
feb. 1934, Bucureşti–20 oct. 1991, Târgu-Mureş), pictor,
membru al Uniunii Artiştilor Plastici Mureş;
20 octombrie – 100 de ani de la moartea lui Ion. G. SBIEREA
(30 oct. 1836, Horodnicul de Jos, Suceava–20 oct. 1916,
CernăuŃi), profesor, folclorist şi istoric literar , membru al
Academiei Române (1866);
20 octombrie – 125 de ani de la naşterea lui James
CHADWICK (20 oct. 1891, Cheshire–24 iul.1974,
Cambridge), fizician englez, laureat al Premiului Nobel
pentru Fizică (1935) pentru descoperire neutronului;
21 octombrie – Ziua Mondială a Misiunilor;
21 octombrie – 125 de ani de la naşterea lui PERPESSICIUS –
Dumitru S. Panaitescu (21 oct. 1891, Brăila–29 mar. 1970,
Bucureşti), istoric şi critic literar, folclor, eseist şi poet,
cercetător şi editor al operei eminesciene; membru titular al
Academiei Române; director al Bibliotecii Academiei, al
Muzeului Literaturii Române (1957) şi al revistei
Manuscriptum;
22 octombrie – 100 de ani de la naşterea lui Bernard Ştefan
ŞTEF (22 oct. 1916, Lăscud, Mureş–11 sep. 2010, Blaj,
Alba), preot, călugăr asumŃionist, profesor de teologie cu
lucrări, studii şi articole publicate;
24 octombrie – Ziua InternaŃională a NaŃiunilor Unite;
24 octombrie – Ziua Mondială a Dezvoltării InformaŃionale;
24 octombrie – 25 de ani de la moartea lui Gene
RODDENBERRY (19 aug. 1921, El Paso–24 oct. 1991,
Santa Monica), regizor american, producător de filme,
creator al serialului Star Trek;
25 octombrie – Ziua Armatei Române;
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critic literar englez;
4 aprilie – Ziua InternaŃională pentru Conştientizarea
Pericolului prezentat de
Minele anti-personal şi a
consecinŃelor acestor mine;
4 aprilie – 25 de ani de la moartea lui Max FRISCH (15 mai
1991, Zürich–4 apr. 1991, Zürich), romancier , dramaturg
şi arhitect elveŃian;
4 aprilie – 75 de ani de la naşterea lui Grigore GRIGORIU
(4 apr. 1941, Căuşeni, Tighina–20 dec. 2003, Palanca),
actor din Republica Moldova, cunoscut pentru rolul „Luiku
Zobar” din filmul Şatra (1975);
5 aprilie – 100 de ani de la naşterea lui Gregory PECK (5
apr. 1916, La Jolla–12 iun. 2003, Los Angeles), actor
american; a luat Premiul Oscar în 1962;
7 aprilie – Ziua Mondială a SănătăŃii;
7 aprilie – 75 de ani de la moartea lui Lazăr EDELEANU (1
sep. 1862, Bucureşti–7 apr. 1941, Bucureşti), chimist
român, a pus bazele prelucrării petrolului;
8 aprilie – Ziua Mondială a Rromilor;
8 aprilie – 100 de ani de la naşterea istoricului Cornelia
BODEA (8 apr. 1916, Dud, comitatul Arad–28 apr. 2010,
Bucureşti), profesor universitar, membru titular al
Academiei Române; distinsă cu Ordinul NaŃional „Steaua
României” în grad de Mare Cruce prin decret prezidenŃial
(2006);
9 aprilie – Ziua UniversităŃii de Arte din Târgu-Mureş;
9 aprilie – 25 de ani de la moartea lui Tuliu RACOTĂ (22
ian. 1908, Agârbiciu, j. Sibiu–9 apr. 1991, Sighişoara, j.
Mureş), istoric literar, publicist, profesor emerit;
9 aprilie – 50 de ani de la moartea lui Gheorghe D.
ANGHEL (22 aug. 1904, Drobeta Turnu Severin–9 apr.
1966, Bucureşti), sculptor; una dintre operele lui
importante este statuia lui Mihai Eminescu din faŃa
Ateneului Român;
10 aprilie – 125 de ani de la naşterea lui Ioan IACOB (10
apr. 1891, Ungheni, Mureş–15 iul. 1969,
15

Târgu-Mureş), învăŃător, participant la Marea Adunare
NaŃională de la Alba-Iulia, pedagog şi profesor la Liceul Al.
Papiu Ilarian şi Liceul Agricol până la pensionare (1962);
şcoala din Ungheni îi poartă numele;
10 aprilie – Ziua DeŃinuŃilor Lagărelor fasciste de
concentrare;
11 aprilie – Ziua InternaŃională a AviaŃiei şi Cosmonauticii;
12 aprilie – 75 de ani de la naşterea lui Grigore MAN (12 apr.
1941, Târlişua, BistriŃa-Năsăud–3 feb. 2012, Suciu de Sus,
Maramureş), scriitor, om de cultură, directorul Muzeului de
Istorie Maramureş (2002–2006);
13 aprilie – Ziua InternaŃională a Rock-n-Roll-ului;
13 aprilie – 50 de ani de la moartea lui Georges DUHAMEL
(30 iun. 1884, Paris–13 apr. 1966, Valmondois), medic şi
scriitor francez;
13 aprilie – 100 de ani de la naşterea lui Ilie MICU (13 apr.
1916, Luduş, Mureş–8 iul. 1973, Bucureşti), compozitor,
profesor de muzică;
14 aprilie – 125 de ani de la naşterea lui Gavril
BICHIGEAN (14 apr. 1891, Năsăud–?), preot, folclorist,
colaborator la diverse publicaŃii, realizator împreună cu Ion
TomuŃa a unei culegeri „Bocete şi descântece din Ńinutul
Năsăudului”;
16 aprilie – 25 de ani de la moartea lui David LEAN (25 mar.
1908–16 apr. 1991), regizor, producător şi scenarist englez;
cunoscut mai ales pentru filmele Laurence of Arabia (1962)
şi Doctor Zhivago (1965);
16 aprilie – 100 de ani de la moartea lui Nicolae GANE (1 feb.
1838, Fălticeni–16 apr. 1916, Iaşi), scriitor, traducător,
politician; primar al Iaşului (ales de cinci ori), membru
titular al Academiei Române (1908);
17 aprilie – 100 de ani de la naşterea poetei Magda ISANOS
(17 apr. 1916, Iaşi–17 nov. 1944, Bucureşti), avocat,
prozator şi publicist;
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11 octombrie – 75 de ani de la naşterea profesoarei Erica
ALECU (11 oct. 1941, Budapesta, Ungaria–22 sep. 2008,
Târgu-Mureş), artist plastic, membră A.A.P.M. (1991);
lucrări publicate şi peste 20 de expoziŃii personale şi 50
expoziŃii de grup şi colective;
11 octombrie – 75 de ani de la naşterea lui Emmerich
REICHRATH (11 oct. 1941, Jimbolia–27 iun. 2006,
Bucureşti), critic literar şi teatral, scriitor de limbă germană
din România; preşedinte al FundaŃiei de sprijinire a
literaturii germane în România, care a scos revista Neue
Literatur;
12 octombrie – Ziua NaŃională a Regatului Spaniei, „Ziua
HispanităŃii”;
12 octombrie – 100 de ani de la naşterea lui Marin
COSMESCU-DELASABAR (12 oct. 1916, Crovu,
DâmboviŃa–22 ian. 2010, Bacău), profesor, filolog, critic şi
istoric literar, prozator, scriitor şi traducător;
14 octombrie – Ziua InternaŃională a Standardizării;
14 octombrie – 75 de ani de la moartea lui Hjalmar
SÖDERBERG (2 iul. 1869, Stockholm–14 oct. 1941,
Copenhaga), scriitor şi jurnalist suedez;
15 octombrie – Ziua InternaŃională a Nevăzătorilor (Ziua
Bastonului Alb);
15 octombrie – Ziua InternaŃională a Femeilor din Mediul
Rural;
16 octombrie – 25 de ani de la moartea lui Leon LEVIłCHI
(27 aug. 1918, EdineŃ, Hotin–16 oct. 1991, Bucureşti),
filolog şi traducător; autor şi co-autor de manuale de limba
engleză; reputat shakespeariolog, a tradus şi publicat o
ediŃie în 11 volume a operelor lui W. Shakespeare;
16 octombrie – Ziua Mondială a AlimentaŃiei;
17 octombrie – 275 de ani de la naşterea lui Pierre
Choderlos de LACLOS (17 oct. 1741, Amiens–5 sep.
1803, Taranto), romancier francez, cunoscut pentru
romanul Legături primejdioase, una dintre capodoperele
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superconductorilor şi superfluidelor;
4–10 octombrie – Săptămâna SpaŃiului Cosmic;
5 octombrie – Ziua Mondială a Educatorilor (Profesorilor);
6 octombrie – 100 de ani de la naşterea lui Iftimie
BÂRLEANU (6 oct. 1916, Măzănăeşti, Suceava–19 ian.
1986, Iaşi), sculptor monumentalist;
7 octombrie – Ziua Mondială a Muncii Decente;
7 octombrie – 25 de ani de la moartea scriitoarei italiene
Natalia GINZBURG (14 iul.1916–7 oct. 1991);
7 octombrie – 75 de ani de la moartea lui ZSIZSMANN Rezsı
(17 apr. 1885, Körmöczbánya, Ungaria–7 oct. 1941, Cluj),
profesor de pian, cor, orgă, armonie, compoziŃie la
Conservatorul Orăşenesc din Târgu-Mureş;
9 octombrie – Ziua Mondială a Poştei;
9 octombrie – Ziua Holocaustului în România (instituită în
2004);
9 octombrie – 50 de ani de la moartea lui Franz Xaver
KAPPUS (17 mai 1883, Timişoara–9 oct. 1966, Berlin),
ofiŃer austriac, jurnalist şi scriitor de limbă germană;
10 octombrie – Ziua Mondială a SănătăŃii Mentale;
10 octombrie – 100 de ani de la naşterea lui Bernard
HEUVELMANS (10 oct. 1916, Le Havre–22 aug. 2001, Le
Vésinet), cercetător, explorator, om de ştiinŃă şi scriitor
franco-belgian;
10 octombrie – 150 de ani de la naşterea lui Nicolae
VERMONT (10 oct. 1866, Bacău–14 iun. 1932, Bucureşti),
pictor şi gravor;
octombrie – Ziua InternaŃională pentru Reducerea Dezastrelor
Naturale (a doua zi de miercuri din luna octombrie);
11 octombrie – 25 de ani de la moartea lui Ioan VLĂDUłIU
(30 ian. 1929, Bogata, Mureş–11 oct. 1991, Berlin), etnograf;
membru în Comisia de Antropologie şi Etnografie a
Academiei Române; iniŃiator şi coordonator al seriei de
lucrări Zone etnografice ale României din care au apărut 20
de volume;
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18 aprilie – Ziua InternaŃională a Monumentelor şi a
Locurilor Istorice;
21 aprilie – 200 de ani de la naşterea poetei şi romancierei
Charlotte BRONTË (21 apr. 1816, Thornton–31 mar.
1855, Haworth), engleză, cunoscută pentru romanul Jane
Eyre, unul dintre cele mai celebre romane;
21 aprilie – Ziua ForŃelor Terestre Române;
21 aprilie – Ziua Pământului;
22 aprilie – 100 de ani de la naşterea lui Sir Yehudi
MENUHIN (22 apr. 1916, New York–12 mar. 1999,
Berlin), violonist şi dirijor american; a fost înnobilat în
Marea Britanie cu titlul de Lord Menuhin of Stoke
d’Abernon; a luat primele lecŃii de vioară cu George
Enescu, în 1927, la vila Luminiş din Sinaia;
22 aprilie – 125 de ani de la naşterea lui George
ENACOVICI (22 apr. 1891, Focşani–26 ian. 1965,
Bucureşti), compozitor, primul şef al Orchestrei Radio
din Bucureşti;
22 aprilie – 250 de ani de la naşterea scriitoarei Madame de
STÄEL (22 apr. 1766, Paris–14 iul. 1817, Paris),
născută Anne Louise Germaine de Stäel, scriitoare
elveŃiană de limbă franceză;
23 aprilie – Ziua Bibliotecarului Român (conform HG nr.
293/14.04.2005);
23 aprilie – Ziua Mondială a CărŃii şi a Dreptului de Autor
(instituită de UNESCO în 1995);
23 aprilie Ziua NaŃională a Angliei – parte a Regatului Unit
al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (Ziua Sf. Gheorghe);
23 aprilie – 125 de ani de la naşterea lui Serghei
PROKOFIEV (23 apr. 1891–5 mar. 1953, Moscova),
compozitor, pianist şi dirijor rus;
23 aprilie – Ziua Presei Militare Române;
23 aprilie – 400 de ani de la moartea lui William
SHAKESPEARE (apr. 1564, Stratford-upon-Avon–23
apr. 1616, Stratford-upon-Avon), dramaturg şi poet
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englez, cel mai mare scriitor de limbă engleză;
23 aprilie – Ziua SolidarităŃii Tineretului;
24 aprilie – Ziua Mondială a ProtecŃiei Animalelor de
Laboratror;
24 aprilie – 50 de ani de la moartea lui Hans Christian
BRANNER (23 iun. 1903, Ordrup–24 apr. 1966,
Copenhaga), scriitor danez;
25 aprilie – Semnarea Tratatului de Aderare a României la
Uniunea Europeană (intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007);
25 aprilie – Ziua JustiŃiei Militare;
26 aprilie – Ziua Mondială a ProprietăŃii Intelectuale;
27 aprilie – 225 de ani de la naşterea lui Samuel MORSE (27
apr. 1791, Charlestown–2 apr. 1872, New York), pictor şi
inventator american; în 1838 a inventat alfabetul care-i
poartă numele;
29 aprilie – Ziua Mondială a Dansului;
29 aprilie – 75 de ani de la naşterea lui Mircea VEROIU (29
apr. 1941, Târgu Jiu–26 dec. 1997), actor, scenarist şi
regizor;
30 aprilie – Ziua Infanteriei Române;
30 aprilie – Ziua NaŃională a Olandei;
30 aprilie – 100 de ani de la naşterea lui Claude SHANNON
(30 apr. 1916, Petoskey–24 feb. 2001, Medford),
matematician, inventator şi inginer electrotehnist american,
unul dintre marii oameni de ştiinŃă ai secolului XX;
revoluŃia digitală a început de la el;
aprilie – Ziua Mondială a Oraşelor ÎnfrăŃite – sărbătorită în
ultima duminică a lunii aprilie;
Mai
1 mai – Ziua InternaŃională a Muncii;
1 mai – 100 de ani de la naşterea lui Glenn FORD (1 mai
1916–30 aug. 2006), actor american de film;
2 mai – Ziua NaŃională a Poloniei;
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HALLSTRÖM (29 sep. 1866–18 feb. 1960), scriitor,
traducător suedez, membru al Academiei Suedeze (1908);
a tradus integral în suedeză opara lui Shakespeare;
Octombrie
1 octombrie – Ziua InternaŃională a Persoanelor în Vârstă;
1 octombrie – Ziua NaŃională a Chinei – Proclamarea
Republicii, 1949;
1 octombrie – 50 de ani de la moartea lui Octavian MANU
(13 feb. 1875, Sânmărtinul de Câmpie, Mureş–1 oct. 1966,
Luduş, Mureş), învăŃător, delegat la Marea Adunare
NaŃională de la Alba Iulia, membru al Astra;
1 octombrie – Ziua InternaŃională a Medicului;
1 octombrie – Ziua InternaŃională a Muzicii;
1 octombrie – IniŃiativa 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);
2 octombrie – 150 de ani de la naşterea lui Gheorghe POPALISSEANU (2 oct. 1866, Lisa, Braşov–14 mai 1945,
Bucureşti), istoric, filolog, membru corespondent al
Academiei Române (1919);
3 octombrie – Ziua NaŃională a Germaniei – Aniversarea
unificării celor două state germane, 1990;
3 octombrie – 75 de ani de la naşterea lui Titus
MUNTEANU (3 oct. 1941–18 dec. 2013, Bucureşti),
regizor, scenarist şi realizator de emisiuni tv, director al
TVR 1; a creat Şcoala vedetelor;
4 octombrie – Ziua Mondială a Ocrotirii Animalelor;
4 octombrie – 100 de ani de la naşterea lui Vitali
GHINZBURG (4 oct. 1916, Moscova–8 nov. 2009,
Moscova), fizician rus, laureat al Premiului Nobil pentru
Fizică (2003), pentru contribuŃii în domeniul teoriei
39

McCartney s-a alăturat formaŃiei Wings;
24 septembrie – Ziua Woerner – Ziua Parteneriatului pentru
Pace;
24 septembrie – Ziua Mondială a Inimii;
26 septembrie – 225 de ani de la naşterea lui Théodore
GÉRICAULT (26 sep. 1791, Rouen–26 ian. 1824, Paris),
pictor şi litograf francez, exponent al romantismului în
pictură;
26 septembrie – Ziua Europeană a Limbilor – celebrează
diversitatea lingvistică;
27 septembrie – 25 de ani de la moartea lui SZABÓ Pál (8 nov.
1924, Dej, Cluj–27 sep. 1991, Târgu-Mureş), medic, doctor
în ştiinŃe medicale; iniŃiatorul şi membru fondator al
policlinicii CARIT-SAN, prima instituŃie medicală privată
din Târgu-Mureş după dec. 1989; a participat cu comunicări
la simpozioane naŃionale şi internaŃionale;
27 septembrie – Ziua Mondială a Turismului;
28 septembrie – 25 de ani de la moartea lui Miles DAVIS (26
mai 1926, Alton–28 sep. 1991, Santa Monica), compozitor
american de jazz, trompetist;
28 septembrie – 50 de ani de la moartea lui André BRETON
(19 feb. 1896, Paris–28 sep. 1966), poet, eseist, editor şi
critic francez; unul dintre fondatorii curentului suprarealism;
28 septembrie – 100 de ani de la naşterea lui Peter FINCH (28
sep. 1916, Londra–14 ian. 1977, Beverly Hills), actor,
Premiul Oscar (post-mortem) pentru cel mai bun actor
(1976);
28 septembrie – 125 de ani de la moartea lui Herman
MELVILLE (1 aug. 1819, New York–28 sep. 1891, New
York), scriitor, eseist american, romanul Moby Dick l-a făcut
celebru;
29 septembrie – 100 de ani de la naşterea lui Antonio Buero
VALLEJO (29 sep. 1916, Guadalajara–29 apr. 2000,
Madrid), dramaturg spaniol;
29 septembrie – 150 de ani de la naşterea lui Per
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3 mai – Ziua Mondială a LibertăŃii Presei;
3 mai – 100 de ani de la naşterea lui Jean-Noël MATHIEU,
pseudonim Pierre Emmanuel (3 mai 1916, Gan–24 sep.
1984, Paris), poet şi eseist francez, primul preşedinte al
Institutului NaŃional al Audiovizualului din FranŃa (1973);
4 mai – Ziua NaŃională a Inimii în România;
4 mai – 25 de ani de la moartea lui Petre BACIU (18 mai
1917, Sânmiclăuş, Alba–4 mai 1991), poet, folclorist,
istoric; procuror, judecător la Târgu-Mureş, consilier
juridic la Electromureş Tg-Mureş (1972–1979);
4 mai – 100 de ani de la naşterea lui Ioan MALOŞ (4 mai
1916, Nazna, Mureş–23 nov. 1942, Reghin), etnograf,
cercetător, profesor; desfăşoară o susŃinută activitate
publicistică, folcloristică şi etnografică;
4 mai – 100 de ani de la naşterea lui Alexandru RAłIU (4
mai 1916–25 iulie 2002), preot şi scriitor românoamerican;
5 mai – Ziua Europeană de Protest şi Conştientizare pentru
Drepturi Egale ale persoanelor cu DeficienŃe
(Handicapate);
6 mai – 25 de ani de la moartea lui Virgil CALOTESCU (16
ian. 1928, Dobroteasa, Argeş–6 mai 1991, Bucureşti),
regizor de filme documentare şi de ficŃiune;
7 mai – 75 de ani de la moartea lui James George FRAZER
(1 ian. 1854, Glasgow–7 mai 1941), autor, antropolog
cultural şi social, teolog şi magistrat scoŃian; lucrarea sa
cea mai importantă este Creanga de Aur, o lucrare
dedicată credinŃelor şi practicilor religioase ale
populaŃiilor primitive;
8 mai – Ziua Mondială a Crucii Roşii;
8 mai – 75 de ani de la naşterea lui Victor SUCIU (8 mai
1941, Sânger, Mureş–18 ian. 2007, Târgu-Mureş),
economist, primar al municipiului Târgu-Mureş (1990–
1992), consilier municipal (1992–1996), consilier judeŃean
(1996–2007); membru fondator al Uniunii Vatra
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Românească şi al partidului PUNR;
8 mai – 125 de ani de la moartea scriitoarei Elena
BLAVATSCHI (12 aug. 1831–8 mai 1891, Londra),
jurnalistă, ocultistă, fondatoare a Teosofiei şi a SocietăŃii
Teosofice;
9 mai – Ziua Europei („Ziua Schuman”);
9 mai – ZIUA INDEPENDENłEI ROMÂNIEI (1877);
9 mai – Ziua Victoriei Asupra Fascismului (1944);
11 mai – 100 de ani de la naşterea lui Camilo José CELA (11
mai 1916, Padrón–17 ian. 2002, Madrid), scriitor spaniol,
laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (1989);
12 mai - Ziua InternaŃională a Asistentelor Medicale (Nursey
Day), aniversarea zilei de naştere a fondatoarei profesiei,
Florence Nightingale, 12 mai 1820;
12 mai – 100 de ani de la naşterea lui Constantin CIOPRAGA
(12 mai 1916, Paşcani–2 feb. 2009, Iaşi), critic şi istoric
literar, poet, memorialist, scriitor, profesor universitar,
membru de onoare al Academiei Române;
15 mai – Ziua InternaŃională a Familiei;
15 mai – Ziua InternaŃională de AcŃiune pentru Climă;
15 mai – 75 de ani de la naşterea lui Vistrian ROMAN (15 mai
1941, Dej–3 iul. 1994, Cluj-Napoca), actor de teatru şi film;
15 mai – Ziua NaŃională a Medicului Veterinar;
15 mai – Ziua InternaŃională a LatinităŃii;
15 mai – 125 de ani de la naşterea lui Mihail BULGAKOV (15
mai 1891, Kiev–10 mar. 1940, Moscova), romancier şi
dramaturg sovietic de origine ucraineană, autorul romanului
Maestrul şi Margareta, care l-a făcut celebru;
15 mai – Ziua PoliŃiei Militare Române;
15 mai – Ziua Chimiştilor Militari;
15 mai – Ziua Europeană pentru Depistarea Melanomului;
16 mai – 100 de ani de la naşterea folcloristei Miroslava-Olga
ŞANDRU (16 mai 1916, Stârcea–25 mar. 1983, RădăuŃi),
etnografă ucraineană; culegătoare de folclor huŃul;
17 mai – Ziua Mondială pentru o Societate InformaŃională
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(20 sep. 1866, Hordou, BistriŃa-Năsăud, azi Coşbuc–9 mai
1918, Bucureşti), poet, traducător, jurnalist, critic literar,
culegător de folclor, membru titular al Academiei Române
(1916);
21 septembrie – Ziua InternaŃională a Păcii;
21 septembrie – Ziua NaŃională a Republicii Armenia –
Proclamarea IndependenŃei, 1991;
21 septembrie – 150 de ani de la naşterea lui Charles
NICOLLE (21 sep. 1866, Rouen–28 feb. 1936, Tunis),
bacteriolog francez, laureat al Premiului Nobel pentru
Medicină (1928);
21 septembrie – Ziua NaŃională a Republicii Malta –
Proclamarea IndependenŃei, 1964;
21 septembrie – 150 de ani de la naşterea lui Herbert
George WELLS (21 sep. 1866, Bromley–13 aug. 1946,
Londra), romancier englez, profesor, istoric, jurnalist,
eseist, unul dintre părinŃii genului Science Fiction;
21 septembrie – Ziua NaŃională a Contabilului Român;
21 septembrie – Ziua Dramaturgiei Maghiare;
21 septembrie – Ziua InternaŃională Alzheimer;
22 septembrie – 225 de ani de la naşterea lui Michael
FARADAY (22 sep. 1791–25 aug. 1867), fizician şi
chimist englez, a descoperit inducŃia electromagnetică
(1831);
22 septembrie – Ziua Europeană fără Maşini;
23 septembrie – Ziua NaŃională a Regatului Arabiei Saudite;
23 septembrie – 150 de ani de la naşterea lui Tit CHITUL
(23 sep. 1866, Gherla–10 oct. 1905, CheŃiu, BistriŃaNăsăud), prozator;
23 septembrie – Ziua InternaŃională Împotriva Exploatării
Sexuale şi Traficului Femeilor şi Copiilor (organizată sub
egida OMS);
24 septembrie – 75 de ani de la naşterea fotografei Linda
McCARTNEY (24 sep. 1941, New York–17 apr. 1998,
Tucson), muzician american; după căsătoria cu Paul
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ştiinŃifică Tudomány és Haladás (ŞtiinŃă şi progres); a
publicat peste 200 de studii şi articole în presa vremii;
14 septembrie – Ziua Inginerului Român;
14 septembrie – 50 de ani de la moartea lui Nikolai
CERKASOV (27 iul. 1903, Sankt Petersburg–14 sep. 1966,
Moscova), actor sovietic, printre rolurile importante se
numără Ivan cel Groaznic;
14 septembrie – 100 de ani de la moartea lui José
ECHEGARAY (19 apr. 1832, Madrid–14 sep. 1916,
Madrid), inginer, matematician, politician, dramaturg
spaniol, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (1904);
14 septembrie – 100 de ani de la moartea lui Pierre DUHEM
(10 iun. 1861, Cabrespine–14 sep. 1916, Paris), chimist,
istoric şi filosof al ştiinŃei francez;
15 septembrie – 100 de ani de la naşterea lui Constantin Virgil
GHEORGHIU (15 sep. 1916, Valea Albă, NeamŃ–22 iun.
1992, Paris), diplomat interbelic, preot, jurnalist, romancier,
poet;
16 septembrie – Ziua NaŃională a Statelor Unite Mexicane –
Proclamarea IndependenŃei, 1810;
16 septembrie – Ziua InternaŃională pentru ProtecŃia Stratului
de Ozon;
17 septembrie – 75 de ani de la moartea lui Iosif BERMAN
(17 ian. 1892, Burdujeni, Dorohoi–17 sep. 1941), fotograf,
fotograf de teren al sociologului Dimitrie Gusti şi fotograf
oficial al CurŃii Regale;
17 septembrie – Ziua Europeană a Patrimoniului;
18 septembrie – Ziua NaŃională a Republicii Chile –
Proclamarea IndependenŃei, 1810;
19 septembrie – 125 de ani de la moartea lui Joseph
PETZVAL (6 ian. 1807–19 sep. 1891, Viena),
matematician, fizician şi inventator maghiar; a creat diverse
tipuri de lentile, considerat unul dintre fondatorii opticii
geometrice;
20 septembrie – 150 de ani de la naşterea lui George COŞBUC
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(Ziua Mondială a TelecomunicaŃiilor);
17 mai– Ziua NaŃională a Regatului Norvegiei;
17 mai – Ziua Mondială a Hepatitei;
18 mai – Ziua InternaŃională a Muzeelor;
18 mai – Ziua InternaŃională a Metrologiei;
19 mai – Ziua Mondială pentru Diversitate Culturală, pentru
Dialog şi Dezvoltare;
20 mai – Ziua InternaŃională a BiodiversităŃii;
21 mai – 25 de ani de la moartea lui Ioan Petru CULIANU
(5 ian. 1950, Iaşi–21 mai 1991, Chicago), istoric al
religiilor, scriitor şi eseist;
21 mai – Ziua InternaŃională a Lumânărilor Aprinse (se
organizează în a treia duminică din luna mai a fiecărui an,
începând din 1983);
22 mai – 150 de ani de la naşterea lui Charles F. HAANEL
(22 mai 1866–27 nov. 1949), autor american al curentului
New Thought, considerat părintele dezvoltării personale;
23 mai – 125 de ani de la naşterea lui Pär LAGERKVIST
(23 mai 1891–11 iul. 1974, Stockholm), scriitor suedez,
laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (1951);
24 mai – Ziua Europeană a Parcurilor;
24 mai – Ziua NaŃională a Statului Georgia;
25–31 mai – Săptămâna SolidarităŃii cu Popoarele aflate sub
Administrare Străină;
25 mai – Ziua Africii;
25 mai – Ziua NaŃională a Argentinei;
25 mai – Ziua NaŃională a Regatului Haşemit al Iordaniei;
25 mai – Ziua InternaŃională a Copiilor DispăruŃi;
26 mai – 100 de ani de la naşterea lui Vintilă CORBUL (26
mai 1916, Bucureşti–30 ian. 2008, Paris), romancier,
scenarist de filme: Nea Mărin Miliardar (1979), cel mai
vizionat film românesc;
26 mai – Ziua InternaŃională a Trupelor ONU de MenŃinere
a Păcii;
27 mai – 75 de ani de la naşterea jurnalistei Felicia
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MELEŞCANU (27 mai 1941, Timişoara–15 ian. 2004,
München), corespondent radio de la Centrul ONU din
Geneva; a organizat primul post român de satelit, TV
România InternaŃional (1995);
27 mai – Ziua Mondială Fără Tutun;
28 mai – „CHALLENGE DAY” – Ziua Provocării, cel mai
important eveniment anual mondial în domeniul „sportului
pentru toŃi”;
29 mai – 25 de ani de la moartea lui BrăduŃ COVALIU (1 apr.
1924, Sinaia–29 mai 1991, Bucureşti), pictor;
29 mai – 150 de ani de la apariŃia revistei umoristice Ghimpele,
la Bucureşti, săptămânal (29 mai 1866–mai 1879);
30 mai – 50 de ani de la moartea lui Oscar Walter CISEK (6
dec. 1897, Bucureşti–30 mai 1966, Bucureşti), scriitor
român de etnie germană, diplomat şi critic de artă;
31 mai – Ziua Geniştilor (la 31 mai 1859, sub domnia lui
Alexandru Ioan Cuza, se înfiinŃează prima unitate de geniu
din armata română);
Iunie
1 iunie – Ziua InternaŃională a Ocrotirii Copiilor;
1 iunie – 25 de ani de la moartea lui David RUFFIN (18 ian.
1941–1 iun. 1991), muzician soul american, inclus în topul
celor mai buni 100 cântăreŃi ai tuturor timpurilor, top
realizat de revista Rolling Stone în 2008;
2–4 iunie – Zilele Europene ale Autismului;
4 iunie – Ziua InternaŃională a Copiilor Victime ale
Agresiunii;
4 iunie – Ziua Eroilor şi Martirilor Neamului;
5 iunie – 75 de ani de la moartea lui Alexandru NICOLESCU
(8 iulie 1882, Tulgheş, Ciuc–5 iun. 1941, Blaj), mitropolit
greco-catolic, trimis la ConferinŃa de Pace de la Paris în
1919 a contribuit la trasarea frontierei de vest a României,
cunoscând limbile engleză, franceză şi italiană; membru în
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TIMOC (8 sep. 1916, Zlocutea, Timoc–7 aug. 2012),
prozator, poet, istoric şi folclorist;
8 septembrie – Ziua Petrolistului Român;
8 septembrie – 175 de ani de la naşterea lui Antonín
DVOŘÁK (8 sep. 1841–1 mai 1904, Praga), compozitor,
organist, profesor şi dirijor ceh;
9 septembrie – Ziua Mondială a FrumuseŃii;
9 septembrie – 25 de ani de la moartea lui Henri H. STAHL
(1901, Bucureşti–9 sep. 1991), antropolog cultural,
etnograf, istoric social, memorialist, sociolog rural,
reprezentant al Şcolii monografice;
9 septembrie – 50 de ani de la moartea lui Octav MAYER (5
oct. 1895, Mizil–9 sep. 1966, Iaşi), matematician, membru
titular al Academiei Române, membru titular al Academiei
de ŞtiinŃe din România(1937);
9 septembrie – 75 de ani de la naşterea lui Dennis RITCHIE
(9 sep. 1941–12 oct. 2011), unul dintre pionierii
tehnologiei informaŃiei;
10 septembrie – 100 de ani de la moartea lui Vintilă C.A.
ROSETTI (23 ian. 1853–10 sep. 1916, Bucureşti),
jurnalist şi scriitor român;
11 septembrie – 100 de ani de la moartea lui Paul TANCO
(24 iul. 1843, Monor, BistriŃa-Năsăud–11 sep. 1916,
Năsăud), matematician român, doctor în matematică;
11 septembrie – 125 de ani de la moartea lui Antero de
QUENTAL (18 apr. 1842–11 sep. 1891), poet portughez;
13 septembrie – 100 de ani de la naşterea lui Roald DAHL
(13 sep. 1916, Cardiff–23 nov. 1990, Oxford), romancier
britanic, autor de nuvele şi povestiri, scenarist de film şi
televiziune; unul dintre cei mai renumiŃi scriitori de succes
pentru copii;
13 septembrie – Ziua Pompierilor Militari Români;
13 septembrie – 125 de ani de la naşterea lui Bürger DEZSİ
(13 sep. 1891, Târgu-Mureş–1944), chimist, a înfiinŃat la
Târgu-Mureş un laborator de cercetare şi o revistă
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preot unit, pedagog, om de cultură, profesor; a colaborat la
diferite publicaŃii cu poezii; Biblioteca municipală din Turda
şi o şcoală din acelaşi oraş îi poartă numele;
2 septembrie – 100 de ani de la naşterea lui PÁL JAKÓ
Zsigmond (2 sep. 1916, Roşiori, Bihor–26 oct. 2008, ClujNapoca), istoric, profesor şi arhivar maghiar, membru de
onoare al Academiei Române (1966); unul dintre cei mai de
seamă reprezentanŃi ai istoriografiei maghiare din România
şi Ungaria;
3 septembrie – 25 de ani de la moartea lui Frank CAPRA (18
mai 1897–3 sep. 1991), regizor de film, scenarist,
producător american de origine italiană;
3 septembrie – 25 de ani de la moartea actriŃei Elvira
GODEANU (13 mai 1904, Bucureşti–3 sep. 1991,
Bucureşti), actriŃă de film, teatru, radio;
7 septembrie – Ziua NaŃională a Republicii Federative a
Braziliei – Proclamarea IndependenŃei faŃă de Portugalia,
1882;
7 septembrie – 25 de ani de la moartea lui Edwin
McMILLAN (18 sep. 1907–7 sep. 1991), chimist american,
laureat al Premiului Nobel pentru Chimie (1951);
7 septembrie – 150 de ani de la naşterea lui Tristan
BERNARD (7 sep. 1866–7 dec. 1947, Paris), romancier şi
dramaturg francez;
8 septembrie – Ziua InternaŃională a Alfabetizării;
8 septembrie – 25 de ani de la moartea lui Alex NORTH (4
dec. 1910, Chester–8 sep. 1991), compozitor american de
muzică de film; printre cele mai cunoscute coloane sonore
ale lui sunt cele ale filmelor Spartacus (1960) şi Cleopatra
(1963);
8 septembrie – 50 de ani de la moartea lui Emilio CECCHI
(14 iul. 1884, FlorenŃa–8 sep. 1966, Roma), scriitor, critic
literar, producător de film, scenarist şi critic de artă italian;
8 septembrie – 100 de ani de la naşterea lui Cristea SANDU34

Consiliul de Coroană, în problema Dictatului de la Viena a
refuzat să semneze cedarea nordului Transilvaniei către
Ungaria horthystă;
5 iunie – Ziua ÎnvăŃătorului (din 2008);
5 iunie – Ziua Mondială a Mediului Înconjurător;
5 iunie – Ziua NaŃională a Regatului Danemarcei;
6 iunie – 25 de ani de la moartea lui Gheorghe PITUł (1
apr. 1940, Beiuş–6 iun. 1991, Bucureşti), poet şi prozator;
6 iunie – Ziua NaŃională a Suediei;
6 iunie – 100 de ani de la moartea lui Émile FAQUET (17
dec. 1847–6 iun. 1916, Paris), critic şi istoric literar
francez, membru al Academiei Franceze (1900);
7 iunie – 50 de ani de la moartea lui Hans ARP (16 sep.
1886, Strasbourg–7 iun. 1966, Bâle), sculptor, grafician,
pictor şi scriitor german, unul dintre membri fondatori ai
mişcării dadaiste la Zürich (1916);
7 iunie – 300 de ani de la moartea lui Constantin
CANTACUZINO, stolnicul (1640, Târgovişte–7 iun.
1716, Istanbul), istoric, umanist;
8 iunie – Ziua Mondială a Oceanelor;
8 iunie – 25 de ani de la moartea lui Dimitrie GĂZDARU
(18 ian. 1897, GriviŃa, IalomiŃa–8 iun. 1991, Buenos
Aires), lingvist, filolog, profesor universitar la
Universitatea din Iaşi; a fondat prima catedră de
romanistică din Argentina;
8 iunie – 100 de ani de la naşterea lui Francis CRICK (8
iun. 1916, Northampton, Anglia–28 iul. 2004, San Diego),
bio- şi neuro-fizician britanic, unul dintre cei patru codescoperitori a structurii ADN-ului în 1953; laureat al
Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină (1962);
9 iunie – 75 de ani de la naşterea lui Jon LORD (9 iun. 1941,
Leicester–16 iul. 2012, Londra), compozitor şi claviaturist
englez, unul dintre fondatorii grupului Deep Purple;
10 iunie – Ziua NaŃională a Regatului Unit al Marii Britanii
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şi al Irlandei de Nord;
10 iunie – Ziua NaŃională a Portugaliei;
10 iunie – 50 de ani de la moartea lui Erasmus Julius
NYÁRÁDY (7 apr. 1881, Niraşteu, azi Ungheni, Mureş–10
(15?) iun. 1966, Budapesta), botanist maghiar, membru
titular al Academiei Române (1948), membru corespondent
al Academiei de ŞtiinŃe din România (din 1935);
conservator al Muzeului Botanic din Cluj (1922–1941);
bogată activitate ştiinŃifică, a publicat în reviste de ştiinŃele
naturii şi botanică; distins cu numeroase ordine, medalii şi
diplome româneşti şi străine;
10 iunie – Ziua Paraşutiştilor Militari Români;
12 iunie – 100 de ani de la naşterea lui Irwin ALLEN (12 iun.
1916–2 nov. 1991), regizor american de filme, documentare
şi emisiuni de televiziune; a creat celebrele seriale de
televiziune Tunelul Timpului şi Planeta giganŃilor;
12 iunie – Ziua NaŃională a Rusiei;
12 iunie – 100 de ani de la naşterea lui Alexandru BALACI
(12 iun. 1916, Aurora, MehedinŃi–7 mar. 2002, Bucureşti),
filolog, critic şi istoric literar, politician; vicepreşedinte al
Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, vicepreşedinte al
Uniunii Scriitorilor din România; director al Bibliotecii
române din Roma (1981–1990);
14 iunie – Ziua Mondială a Donatorului de Sânge;
14 iunie – 150 de ani de la moartea lui Teodor BURADA (28
aug. 1800, Odobeşti–14 iun. 1866, Iaşi), profesor,
memorialist;
14 iunie – 450 de ani de la naşterea lui BORSOS Tamás (14
iun. 1566, Târgu-Mureş–18 apr. 1634, Târgu-Mureş),
cronicar, diplomat, jude şi sfetnic în oraşul natal (1599–
1613); sol princiar şi reprezentant permanent la Poarta
Otomană;
17 iunie – Ziua Mondială pentru Combaterea Deşertificării şi
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24 august – 175 de ani de la naşterea lui Johannes
HÖCHSMANN (24 aug. 1841, Măgheruş, Mureş–15
feb.1905, Sibiu), istoric, profesor cu contribuŃii în
domeniul istoriei politice şi culturale a sec. XVI–XVIII;
27 august – Ziua NaŃională a Republicii Moldova –
Proclamarea IndependenŃei, 1991;
27 august – 25 de ani de la moartea lui Nicolae
BRANCOMIR (7 aug. 1904–27 aug. 1991), actor român
de teatru şi film;
27 august – 75 de ani de la naşterea cântăreŃei de muzică
fado, morna, coladeira Cesária ÉVORA (27 aug. 1941,
Mindelo–17 dec. 2011, Mindelo), din Republica Capului
Verde, numită şi diva desculŃă;
27 august – 75 de ani de la moartea lui Vincenzo
PUSCHIASIS (3 dec. 1874, Rigolato–27 aug. 1941,
Piatra NeamŃ), sculptor în piatră italian, stabilit în
România, cetăŃean de onoare post-mortem al oraşului
Piatra NeamŃ (1999);
29 august – 350 de ani de la moartea lui Frans HALS (1582–
29 aug. 1866), pictor olandez, portretist;
31 august – 50 de ani de la moartea lui Kasimir
EDSCHMID (5 oct. 1890, Darmstadt–31 aug. 1966),
scriitor şi jurnalist german;
Septembrie
1 septembrie – Ziua DiplomaŃiei Române;
1 septembrie – 150 de ani de la naşterea lui Teohari
ANTONESCU (1 sep. 1866, Bucureşti–11 ian. 1910,
Iaşi), istoric, arheolog, profesor şi publicist;
1 septembrie – Ziua NaŃională a Slovaciei – Ziua ConstituŃiei,
1992;
1 septembrie – Ziua Informaticienilor Militari Români;
2 septembrie – 50 de ani de la moartea lui Teodor
MURĂŞANU (19 iul. 1891, Câmpia Turzii–2 sep. 1966),
33

12 august – Ziua InternaŃională a Tineretului;
14 august – 75 de ani de la moartea lui Paul SABATIER (5
nov. 1854–14 aug. 1941), chimist francez, laureat al
Premiului Nobel pentru Chimie (1912);
15 august – Ziua Marinei Române;
16 august – 100 de ani de la moartea lui Umberto BOCCIONI
(19 oct. 1882, Regio Calabria–16 aug. 1916, Chievo), pictor
şi sculptor italian, exponent al futurismului în Italia;
19 august – 100 de ani de la naşterea lui Vasile
BRĂTULESCU (19 aug. 1916, Hârşova–10 aug. 1981,
Bucureşti), pictor;
19 august – 125 de ani de la moartea lui Theodor AMAN (20
mar. 1831, Câmpulung-Muscel–19 aug. 1891, Bucureşti),
pictor, grafician şi pedagog;
20 august – Ziua NaŃională a Republicii Ungare (celebrarea Sf.
Ştefan, fondatorul Regatului Ungar şi sărbătoarea
ConstituŃiei;
21 august – Ziua Medicinei Militare;
21 august – 25 de ani de la moartea lui Eugen JEBELEANU
(24 apr. 1911, Câmpina–21 aug. 1991, Bucureşti), poet,
publicist, traducător; membru titular al Academiei Române
(1974);
22 august – 75 de ani de la naşterea lui Radu DOBRE
BASARAB (22 aug. 1941, Slatina, Olt–8 sep. 2009, TârguMureş), actor, teatrolog, regizor şi profesor;
23 august – 100 de ani de la naşterea lui Emil PUNI (23 aug.
1916, Brădeşti, Mureş–4 mar. 2008, Deva, Hunedoara),
preot iezuit, a înfiinŃat AsociaŃia Medicilor Catolici din
România;
24 August – Ziua NaŃională a Ucrainei – Proclamarea
IndependenŃei, 1991;
24 august – 50 de ani de la moartea lui Lao SHE (3 feb. 1899–
24 aug. 1966), romancier şi dramaturg chinez, unul dintre
cei mai importanŃi scriitori chinezi din secolul XX;
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a Secetei;
17 iunie – Ziua AviaŃiei 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 – 25 de ani de la moartea lui Liviu MOLDOVAN (8
mai 1908, Teaca, BistriŃa-Năsăud–17 iun. 1991, TârguMureş), profesor, statistician, arhivist, traducător; unul
dintre întemeietorii Arhivelor Statului Mureş (1952);
17 iunie – Ziua Mondială a Clerului Bisericii Creştine
Universale;
17 iunie – Ziua NaŃională a Republicii Islanda;
19 iunie – 25 de ani de la moartea actriŃei americane Jean
ARTHUR (17 oct. 1900–19 iun. 1991);
19 iunie – 75 de ani de la naşterea actriŃei Irina PETRESCU
(19 iun. 1941, Bucureşti–19 mar. 2013, Bucureşti),
cunoscută actriŃă de teatru, film, radio şi televiziune;
19 iunie – 75 de ani de la moartea pictoriŃei Elena POPEA
(15 apr. 1879, Braşov–19 iun. 1941, Bucureşti);
20 iunie – Ziua Mondială a RefugiaŃilor;
20 iunie – 125 de ani de la moartea lui Mihail
KOGĂLNICEANU (6 sep. 1817, Iaşi–20 iunie 1891,
Paris), om politic, diplomat, avocat, istoric, publicist, critic
literar; unul dintre cei mai influenŃi intelectuali români ai
generaŃiei sale;
21 iunie – Ziua Muzicii Europene;
22 iunie – 100 de ani de la naşterea regizoarei Eugenia
Maria ACTERIAN (22 iun. 1916, ConstanŃa–29 apr.
1958, Bucureşti), teatrolog şi autoarea unui jurnal care
cuprinde 27 de caiete aflate în fondul Acterian la FundaŃia
Arhiva Culturală Română, din care s-a publicat doar prima
parte;
23 iunie – Ziua NaŃională a Marelui Ducat de Luxemburg;
24 iunie – Ziua Avocatului Român;
24 iunie – Ziua InternaŃională a Pescuitului;
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25 iunie – 100 de ani de la moartea lui Thomas EAKINS (25
iul. 1844–25 iun. 1916), pictor realist, sculptor, fotograf,
pedagog american;
25 iunie – Ziua InternaŃională a Mării Caspice;
25 iunie – Ziua NaŃională a Republicii Slovenia;
25 iunie – Ziua umorului maghiar – Ziua de naştere a lui
Karinthy Frigyes (25 iunie 1887);
26 iunie – Ziua Drapelului NaŃional;
26 iunie – Ziua InternaŃională Împotriva Abuzului şi a
Traficului Ilicit de Droguri;
26 iunie – Ziua InternaŃională a ONU pentru Sprijinirea
Victimelor Torturii;
26 iunie – Ziua InternaŃională de Colaborare în favoarea Păcii
şi DemocraŃiei;
28 iunie – 100 de ani de la moartea lui Ştefan LUCHIAN (1
feb. 1868, Ştefăneşti, Botoşani–28 iun. 1916, Bucureşti),
pictor român;
29 iunie – Ziua Penitenciarelor Române;
29 iunie – Ziua Dunării;
30 iunie – 275 de ani de la naşterea lui IgnaŃiu BATTHYÁNY
(30 iun. 1741, Güsing, Austria–17 nov. 1798, Cluj),
episcop, istoric, colecŃionar de carte, întemeietorul
Bibliotecii Batthyaneum din Alba-Iulia;
Iulie
1 iulie – Ziua Magistratului Român;
1 iulie – Ziua JustiŃiei Române;
1 iulie – Ziua Muzicilor Militare;
1 iulie – Ziua InternaŃională a CooperaŃiei (prima sâmbătă a
lunii iulie din fiecare an);
2 iulie – 450 de ani de la moartea lui NOSTRADAMUS (14
dec. 1503–2 iul. 1566), medic, farmacist, astrolog francez;
2 iulie – Ziua InternaŃională a Ziaristului Sportiv;
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Târgu-Mureş), actriŃă la Teatrul NaŃional din Târgu-Mureş
(1965–1999);
6 august – 75 de ani de la naşterea lui Cezar IVĂNESCU (6
aug. 1941, Bârlad, Vaslui–24 apr. 2008, Bucureşti), poet,
dramaturg, scriitor şi traducător;
7 august – 75 de ani de la moartea lui Rabindranath
TAGORE (7 mai 1861, Calcuta–7 aug. 1941, Calcuta),
scriitor şi filosof indian, laureat al Premiului Nobel pentru
Literatură (1913);
9 august – 25 de ani de la moartea pianistei Cella
DELAVRANCEA (15 dec. 1887, Bucureşti–9 aug. 1991,
Bucureşti), scriitoare, profesor de pian; primul artist din
istoria culturii române care a participat la sărbătorirea
propriului centenar (1988, la Ateneul Român);
9 august – Ziua InternaŃională a Popoarelor Indigene;
9 august – 100 de ani de la moartea lui Guido GOZZANO
(19 dec. 1883, Torino–9 aug. 1916, Torino), poet şi
prozator italian;
9 august – Ziua NaŃională a Republicii Singapore;
9 august – Ziua Nagasaki – Ziua Mondială a Luptei pentru
Interzicerea Armei Nucleare;
10 august – 100 de ani de la moartea lui John J. LOUD (2
nov. 1844–10 aug. 1916), avocat şi inventator american;
deŃinător al primului brevet pentru pix (1888), dar care a
expirat pentru că invenŃia nu a fost comercializată;
11 august – 25 de ani de la moartea lui Tadeusz NOWAK
(11 nov. 1930–11 aug. 1991), scriitor, poet, prozator şi
traducător polonez;
12 august – 200 de ani de la naşterea lui Ion GHICA (12 aug.
1816, Bucureşti–22 apr. 1897, Ghergani, DâmboviŃa),
scriitor;
12 august – 150 de ani de la naşterea Jacinto BENAVENTA
(12 aug. 1866, Madrid–14 iul. 1954), dramaturg spaniol,
laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (1922);
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Târnăveni), preot, om politic, redactor responsabil la revista
Târnava (1922–1936);
31 iulie – 150 de ani de la naşterea lui Nicolae COCULESCU
(31 iul. 1866, Craiova–5 nov. 1952, Bucureşti), astronom
român, profesor, a înfiinŃat Observatorul Astronomic din
Bucureşti (1908);
31 iulie – 150 de ani de la naşterea lui Zacharia C. PANłU
(31 iul. 1866, Târgu-Mureş–19 mar. 1934, Bucureşti),
botanist, folclorist, profesor universitar, autorul primei
sinteze de folclor etnobotanic din România; numeroase
cercetări şi lucrări în domeniile floristic, geobotanic şi
etnobotanic; distins cu premiul Năsturel Herescu al
Academiei Române (1907);
August
1 august – Ziua Veteranilor de Război Români;
2 august – Ziua NaŃională a Macedoniei;
2 august – 125 de ani de la naşterea lui Mihail JORA (2 aug.
1891, Roman, NeamŃ–10 mai 1971, Bucureşti), compozitor
şi dirijor, membru titular al Academiei Române (1955),
reprezentant al liedului în muzica românească;
3 august – 25 de ani de la moartea lui Emil MEREANU (11
iul. 1903, Roşiori de Vede, Teleorman–3 aug. 1991,
Bucureşti), sculptor, reprezentant al curentului modernist;
4 august – „Ziua Hiroşimei” – Ziua Mondială a Luptei pentru
Interzicerea Armei Nucleare;
4 august – 125 de ani de la naşterea lui Ioan BOZDOG (4 aug.
1891, Urca, Viişoara, Cluj–14 apr. 1967, Cluj), profesor, om
politic, publicist; profesor la Liceul „Al Papiu Ilarian”
(1919–1947); preşedinte al DespărŃământului Târgu-Mureş
al Astrei (1927–1940), deputat PNł în Parlamentul
României, consilier judeŃean;
6 august – 75 de ani de la naşterea actriŃei Livia
GINGULESCU (6 aug. 1941, Beiuş, Bihor–6 feb. 2001,
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3 iulie – 25 de ani de la moartea lui Sigismund TODUłĂ
(17 mai 1908, Simeria, Hunedoara–3 iul. 1991, ClujNapoca), compozitor, muzicolog, profesor, membru
corespondent al Academiei Române (1991);
4 iulie – Ziua NaŃională a SUA – Ziua IndependenŃei, 1776.
4 iulie – 75 de ani de la moartea lui Tadeusz BOYśELEŃSKI (21 dec. 1874, Varşovia–4 iul. 1941, Lviv),
scriitor polonez, poet, critic şi traducător;
5 iulie – 50 de ani de la moartea lui George de HEVESY (1
aug. 1885, Budapesta–5 iul. 1966), chimist maghiar,
laureat al Premiului Nobel pentru Chimie (1943);
6 iulie – 75 de ani de la moartea lui Nicolae VULCU (1870,
Sălişte, Sibiu–6 iul. 1941, Târgu-Mureş), proprietar, om
politic, participant la marea Adunare NaŃională de la AlbaIulia; editor şi girant la gazeta Mureşul (1922–1926; 1936–
1937);
6 iulie – 100 de ani de la moartea lui Odilon REDON (20
apr. 1840, Bordeaux–6 iul. 1916, Paris), litograf şi pictor
simbolist francez;
11 iulie – 100 de ani de la naşterea lui Alexandr
PROHOROV (11 iul. 1916, Atherton–8 ian. 2002,
Moscova), fizician rus, laureat al Premiului Nobel pentru
Fizică (1964); Doctor Honoris Causa al UniversităŃilor din
Bucureşti şi Cluj-Napoca; membru de onoare al Academiei
Române;
11 iulie – Ziua Mondială a PopulaŃiei;
12 iulie – 50 de ani de la moartea lui Suzuki DAISETZ (18
oct. 1870, Kanazawa–12 iul. 1966, Tokio), învăŃat al şcolii
Rinzai, a popularizat filosofia Zen în occident;
13 iulie – 100 de ani de la moartea lui Nicolae TECLU (18
oct. 1839, Braşov–13/26 iul. 1916, Viena), chimist român
recunoscut la nivel internaŃional, membru titular al
Academiei Române (1879);
14 iulie – Ziua NaŃională a FranŃei (Ziua căderii Bastiliei,
1789);
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14 iulie – 75 de ani de la naşterea lui George ANANIA (14
iul. 1941, Măgurele–5 apr. 2013), eseist, romancier,
traducător şi dramaturg;
15 iulie – 100 de ani de la moartea lui Ilia Ilici MECINIKOV
(15 mai 1845, Harkov–15 iul. 1916, Paris), microbiolog,
imunolog, anatomist rus, laureat al Premiului Nobel pentru
Medicină (1908); cercetări de pionierat în domeniul
sistemului imunitar şi descoperitorul tratamentului holerei;
18 iulie – 100 de ani de la moartea lui Mite KREMNITZ (4
ian. 1852, Greifswald–18 iul. 1916, Berlin), scriitoare şi
traducătoare germană, a locuit în România fiind doamnă de
companie a Reginei Elisabeta;
18 iulie – Ziua InternaŃională Nelson Mandela;
19 iulie – 25 de ani de la moartea lui Gheorghe VRABIE (8
apr. 1908, Voineşti, Vaslui–19 iul. 1991, Bucureşti),
folclorist, istoric literar, autor, editor;
19 iulie – 50 de ani de la moartea lui Iuliu MOLDOVAN (15
iul. 1882, Bogata de Mureş–19 iul. 1966, Cluj), medic,
profesor universitar, secretar general al Resortului Ocrotirii
Sociale în Consiliul Dirigent al Transilvaniei (1918–1920);
a iniŃiat Legea sanitară din 1930; publică numeroase lucrări
pe teme de igienă, microbiologie, biopolitică;
19 iulie – 100 de ani de la naşterea lui SZÁVA János (19 iul.
1916, Frumoasa, Harghita–27 iul. 2001, Târgu-Mureş),
medic chirurg ortoped, profesor universitar, membru în
Societatea
Română
de
Ortopedie,
Societatea
Traumatologică Română; a înfiinŃat şi organizat Clinica de
Ortopedie-Traumatologie-Chirurgie Infantilă şi Clinica de
Ortopedie; publică peste 120 de lucrări în reviste de
specialitate;
19 iulie – 125 de ani de la moartea lui Pedro Antonio de
ALARCÓN (10 mar. 1833, Guadix–19 iul. 1891,
Valdemoro), scriitor spaniol;
20 iulie – Ziua AviaŃiei şi Apărării Antiaeriene în România;
20 iulie – Ziua Şahului;
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21 iulie – 50 de ani de la moartea lui HINTS Elek (8 feb.
1893, Târgu-Mureş–21 iul. 1966, Budapesta), medic, a
publicat multe studii de ginecologie, istoria medicinii şi
istoria bolilor celor doi Bolyai;
21 iulie – 125 de ani de la naşterea lui Jean YONNEL (21
iul. 1891, Bucureşti–17 aug. 1968, Paris), actor francez de
teatru şi film, de origine română;
23 iulie – Ziua Presei Militare;
23 iulie – 50 de ani de la moartea lui Montgomery CLIFT
(17 oct. 1920, Omaha–23 iul. 1966, New York), actor
american de film;
23 iulie – 100 de ani de la moartea lui William RAMSAY (2
oct. 1852, Glasgow–23 iul. 1916), chimist britanic,
profesor universitar, laureat al Premiului Nobel pentru
Chimie (1904); co-descoperitor în 1904 a elementului
argon;
24 iulie – Ziua Grănicerilor Români – Ziua PoliŃiei de
Frontieră;
26 iulie – Ziua Arhivelor Militare;
27 iulie – 50 de ani de la moartea lui Ion MUŞLEA (29 sep.
1899, Braşov–27 iul. 1966, Cluj), doctor în etnografie şi
folclor al UniversităŃii din Cluj cu teza Obiceiurile junilor
braşoveni (1927); bibliotecar la Biblioteca UniversităŃii din
Cluj, cercetător la Muzeul Etnografic al Ardealului (din
1926), conducător al Arhivei de Folclor a Academiei
Române, colaborator la diverse publicaŃii, promotor al
cercetării ştiinŃifice moderne a folclorului românesc;
28 iulie – 275 de ani de la moartea lui Antonio VIVALDI (4
mar. 1678, VeneŃia–28 iul. 1741, Viena), compozitor,
profesor de vioară şi dirijor italian, reprezentant al
barocului muzical veneŃian;
29 iulie – Ziua Imnului NaŃional al României, Deşteaptă-te
Române! – simbol al unităŃii RevoluŃiei de la 1848;
30 iulie – 125 de ani de la naşterea lui Nicolae Grigore
DEAC (30 iul. 1891, Tăureni, Mureş–18 aug. 1967,
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