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1 DACIA LITERARĂ, revistă (1840); 180 de ani de la publicare 
1 PETRE ISPIRESCU, folclorist și povestitor (1830-1887); 190 de ani de la 

naștere 
2 ISAAC ASIMOV, biochimist și scriitor SF american, de origine rusă 

(1920-1992); 100 de ani de la naștere 
3 PIERRE ATHANASE LAROUSSE, gramatician, pedagog, lexicograf și 

editor francez (1817 - 1875); 145 de ani de la moarte 
4 ALBERT CAMUS, romancier, dramaturg și filosof francez (1913- 1960); 

60 de ani de la moarte 
4 JAKOB GRIMM, scriitor german (1785-1863); 235 de ani de la naștere 
4 THOMAS STEARNS ELIOT, scriitor anglo- american, laureat Nobel 

(1888–1965); 55 ani de la moarte 
5 IOAN PETRU CULIANU, istoric al religiilor, scriitor și eseist de origine 

română (1950- 1991); 70 de ani de la naștere 
6 ION BUDAI- DELEANU, scriitor (1760-1820); 260 de ani de la naștere 
7 LEWIS SINCLAIR, scriitor american, laureat al Premiului Nobel pentru 

literatură (1930) (1885-1951); 135 de ani de la naștere 
9 HENRIETTE YVONNE STAHL, scriitoare (1900–1984); 120 de ani de la 

naștere 
11 ZIUA ARTEI FOTOGRAFICE ÎN ROMÂNIA 
12 LAURENȚIU PROFETA, compozitor (1925–2006); 95 ani de la naștere 
15 MIHAI EMINESCU, poet, prozator și publicist (1850-1889); 170 de ani 

de la naștere 
15 ZIUA CULTURII NAȚIONALE 
15 EVGENIJ NOSOV, scriitor rus (1925-2002); 95 de ani de la naștere 
16 ION GAVRILĂ, scriitor dâmbovițean (1935); 85 de ani de la naștere 
17 ANNE BRONTË, scriitoare engleză (1820- 1849); 200 de ani de la 

naștere 
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19 OVID–ARON DENSUȘIANU, prozator (1904–1985); 35 ani de la moarte 
21 GEORGE VÂLSAN, geograf, academician (1885–1935); 135 ani de la 

naștere 
21 GEORGE ORWELL, scriitor englez, comentator al radio BBC, editorialist 

și reporter (1903- 1950); 70 de ani de la moarte 
22 ANDRÉ- MARIE AMPÈRE, matematician și fizician francez (1775-1836); 

245 de ani de la naștere 
24 WINSTON CHURCHILL, om politic britanic, scriitor, laureat al Premiului 

Nobel pentru Literatura (1874–1965); 55 ani de la moarte 
24 ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE 
27 JANOS BOLYAI, matematician maghiar din Transilvania (1802–1860); 

160 ani de la moarte 
27 ZIUA INTERNAȚIONALĂ PENTRU COMEMORAREA VICTIMELOR 

HOLOCAUSTULUI (Instituită de ONU în 2005, prin Rezoluția 60/7) 
28 CAMIL RESSU, pictor, academician (1880–1962); 140 ani de la naștere 
29 ANTON ČEHOV, scriitor rus (1860-1904); 160 de ani de la naștere 
31 KENZABURŌ ŌE, scriitor japonez, laureat al Premiului Nobel pentru 

literatură (1994) (1935); 85 de ani de la naștere 
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3 ȘTEFAN MIHAILESCU–BRĂILA, actor (1925–1996); 95 de ani de la 
naștere  

4 ZIUA EUROPEANĂ A SIGURANȚEI PE INTERNET (Inițiată în 2004 de 
Comisia Europeană și are ca scop promovarea siguranței pe Internet 
pentru toți utilizatorii, în special pentru copii și tineret) Prima zi de 
marți din februarie 

5 MUZEUL ȚARANULUI ROMÂN (București) – 30 de ani de la înființare 
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9 JOHN MAXWELL COETZEE, scriitor sud african (n. 9 februarie 1940); 
80 ani de la naștere 

10 EUGENIU CARADA, scriitor, economist, fondator al Băncii Naționale a 
României (1836–1910); 110 ani de la moarte 

10 ARTHUR ASHER MILLER, dramaturg și eseist american (1915-2005); 
15 ani de la moarte 

10 BORIS PASTERNAK, scriitor rus (1890-1960); 130 de ani de la naștere 
10 CHARLES LOUIS DE SECONDAT, BARON DE MONTESQUIEU (1689- 

1755); 265 de ani de la moarte 
11 RENÉ DESCARTES, filosof și matematician francez (1596 –1650); 370 

de ani de la moarte 
13 DIMITRIE GUSTI, filosof, sociolog și estetician român (1880 -1955); 

140 de ani de la naștere 
13 IOAN BIANU, filolog și bibliograf român (1856 -1935), 85 de ani de la 

moarte 
13 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A RADIOULUI 
14 GRIGORE VIERU, poet (1935-2009); 85 de ani de la naștere 
14 GRIGORE VASILIU–BIRLIC, actor de teatru și film (1904–1970); 50 ani 

de la moarte 
15 TITU MAIORESCU, filozof și critic literar (1840-1917); 180 de ani de la 

naștere 
15 NAT KING COLE, pianist, compozitor, interpret de jazz, cântăreț și 

actor de film american (1919–1965 ); 55 ani de la moarte 
15/27 ION ANDREESCU, pictor, academician (1850–1882); 170 ani de la 

naștere 
16 VICTOR KERNBACH, scriitor român de science fiction și specialist în 

mitologie (1923 - 1995); 25 de ani de la moarte 
21 TIMOTEI CIPARIU, filolog și lingvist, revoluționar pașoptist (1805 – 

1887); 215 ani de la naștere 
21 ANTON BACALBAȘA, prozator, publicist (1865–1899); 155 ani de la 

naștere 
21 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A LIMBII MATERNE (Declarată în 1999 de 

către Conferința Generală UNESCO. Se sărbătorește anual, pentru 
susținerea diversității lingvistice și culturale) 

22 GRIGORE ALEXANDRESCU, poet și fabulist (1810 -1885); 210 de ani de 
la naștere 

23 GEORG FRIEDRICH HÄNDEL, compozitor germano-englez (1685- 
1759); 335 de ani de la naștere 
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24 ROBERT FULTON, inginer și inventator american (1765–1815); 205 ani 
de la moarte  

24 ZIUA DRAGOSTEI ȘI A BUNĂVOINȚEI – DRAGOBETE 
26 NICOLAE TONITZA, pictor și grafician român (1886 - 1940); 80 de ani 

de la moarte 
26 CLAUDE ADRIEN HELVÉTIUS, filosof francez (1715–1771); 305 ani de 

la naștere 
27 CONSTANTIN MANOLESCU, scriitor dâmbovițean (1935-1990); 30 de 

ani de la moarte  
27 ALEXANDRU D. XENOPOL, istoric, filosof, sociolog, scriitor, 

academician (1847–1920); 100 ani de la moarte 

 

 

 

 
 

MARTIE 
 
 

 

 

 

 

1 SANDRO BOTTICELLI (Alessandro di Mariano Filipepi), pictor italian 
(1445-1510); 575 de ani de la naștere 

1 ZIUA MĂRȚIȘORULUI 
2 RADU GYR, poet, dramaturg, eseist și gazetar român (1905-1975); 115 

ani de la moarte 
3 ZIUA MONDIALĂ A SCRIITORILOR 
5 HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU, prozatoare, romancieră și nuvelistă 

din epoca interbelică (1876- 1955); 65 de ani de la moarte 
5 RADU STANCA, poet, dramaturg, regizor (1920–1962); 100 ani de la 

naștere 
6 MICHELANGELO BUONARROTI, pictor, sculptor, poet și arhitect italian 

(1475-1564); 545 de ani de la naștere 
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7 MAURICE RAVEL, compozitor francez (1875-1937); 145 de ani de la 
naștere 

8 RADU TUDORAN, prozator român (1910-1992); 110 ani de la naștere 
8 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII (Sărbătorită pentru prima oară în 

1911 la inițiativa Conferinței Internaționale a Femeilor Muncitoare. În 
1977 ONU a propus marcarea ei la nivel internațional pentru a susține 
lupta femeilor pentru drepturi împotriva discriminării) 

10 MIHAIL AFANASIEVICI BULGAKOV, romancier și dramaturg sovietic de 
origine ucraineană (1891-1940); 80 de ani de la moarte 

12 GEORGE CĂLINESCU, critic, istoric literar, scriitor, publicist, 
academician român, personalitate enciclopedică a culturii și literaturii 
române (1899-1965); 55 de ani de la moarte 

12 DUMITRU ALMAȘ, prozator, istoric, scriitor, publicist și profesor 
universitar român, autor de romane istorice și de biografii romanțate 
(1908-1995); 25 de ani de la moarte 

12 CONSTANTIN CHIRIȚĂ, romancier, scenarist, eseist (1925-1991); 95 de 
ani de la naștere  

13 PETRE P. PANAITESCU, istoric (1900-1967); 120 ani de la naștere 
18 ION BARBU, poet și matematician român (1895-1961); 125 de ani de 

la naștere 
19 NICOLAE FILIMON, prozator român, întemeietor al romanului realist 

românesc (1819-1865); 155 de ani de la moarte 
19 ION BARBU (Dan Barbilian), poet, eseist și traducător (1895-1961); 

125 de ani de la naștere 
20 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FRANCOFONIEI (Instituită în 1988, 

marchează data fondării în 1970 a Organizației Internaționale a 
Francofoniei. Este dedicată limbii franceze, promovării solidarității și 
cooperării între țările francofone) 

20 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A TEATRULUI PENTRU COPII ȘI TINERET (Se 
sărbătorește din anul 2001 la inițiativa Asociației Internaționale a 
Teatrelor pentru Copii și Tineret) 

21 JOHANN SEBASTIAN BACH,  compozitor și organist german (1685-
1750); 335 de ani de la naștere 

21 ZIUA MONDIALĂ A POEZIEI (Declarată de UNESCO în 1999 pentru a 
susține creația poetică, stabilirea dialogului între poezie și alte genuri 
ale creației, editarea și promovarea poeziei ca artă modernă 
veritabilă, deschisă oamenilor) 
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21 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ELIMINĂRII DISCRIMINĂRII RASIALE 
22 ZIUA MONDIALĂ A APEI (Instituită de ONU în 1993, prin Rezoluția 

47/193, pentru a conștientiza gradul în care resursele de apă 
contribuie la dezvoltarea economică și bunăstarea socială) 

24 JULES VERNE, scriitor francez (1828-1905); 115 ani de la moarte 
25 MATEIU CARAGIALE, poet, prozator român (1885-1936); 135 de ani de 

la naștere 
27 ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI (Instituită în 1961 de către Institutul 

Internațional de Teatru. Se sărbătorește anual ca semn de apreciere a 
uneia dintre cele mai vechi arte, arta scenică) 

30 RUDOLF STEINER, filosof austriac, fondator al antroposofiei, 
pedagogiei Waldorf, euritmiei, agriculturii biodinamice și medicinei 
antroposofice (1861-1925); 95 de ani de la moarte  

31 CHARLOTTE BRONTË, romancieră și poetă engleză (1816 –1855); 165 
de ani de la moarte 
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1 EDGAR WALLACE, scriitor, regizor și jurnalist britanic (1875-1932); 145 

de ani de la naștere 
1 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PĂSĂRILOR (Instituită prin semnarea în 

1906 a Convenției pentru protecția păsărilor) 
1 ZIUA UMORULUI 
1-7 SĂPTĂMÂNA LECTURII ȘI A CĂRȚII PENTRU COPII 
2 HANS CHRISTIAN ANDERSEN, scriitor danez (1805-1875); 215 ani de la 

naștere 
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2 ÉMILE ZOLA, scriitor francez (1840-1902); 180 de ani de la naștere 
2 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CĂRȚII PENTRU COPII (Consiliul 

Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret (IBBY) a decis 
sărbătorirea acestei zile în 2 aprilie, data nașterii lui Hans Christian 
Andersen) 

3 ION POP- RETEGANUL, pedagog, prozator, publicist și folclorist (1853- 
1905); 115 ani de la moarte 

3 ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII (Se sărbătorește din 1950, la inițiativa 
Organizației Mondiale a Sănătății, pentru promovarea cunoștințelor 
despre sănătate și atragerea atenției asupra unor probleme globale în 
domeniul sănătății) 

4 VASILE FLORESCU, scriitor dâmbovițean (1915-1982); 105 de ani de la 
naștere 

6 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A SPORTULUI PENTRU DEZVOLTARE SI PACE  
7 ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII 
8 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A RROMILOR (Congresul Internațional al 

Rromilor (Londra, 1971) a decis sărbătorirea acestei zile în memoria 
rromilor omorâți în timpul Războiului al Doilea Mondial și pentru a 
sensibiliza societatea asupra problemelor cu care se confruntă rromii 
în întreaga lume) 

8 ZIUA MONDIALĂ A AVIAȚIEI ȘI A COSMONAUTICII (Instituită de 
Federația Internațională a Aviației pentru a comemora primul zbor al 
unui om în spațiul cosmic, 1961) 

10 GHEROGHE DUȚĂ- MICLOȘANU, poet, prozator (1930); 90 de ani de la 
naștere 

13 JEAN DE LA FONTAINE, poet, dramaturg și prozator francez (1621-
1695); 325 de ani de la moartea  

13 JEAN- MARIE GUSTAVE LE CLÉZIO, scriitor francez, laureat al Premiului 
Nobel pentru Literatură (n. 1940); 85 de ani de la naștere 

15 JEAN-PAUL SARTRE, filozof francez, reprezentant al existențialismului, 
scriitor (Premiul Nobel 1964), jurnalist și militant social (1905-1980); 
40 de ani de la moarte 

15 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CULTURII (Se sărbătorește din 1998 la 
propunerea Ligii Internaționale pentru Protecția Culturii. Marchează 
semnarea pe 15 aprilie 1935 a Tratatului Internațional privind 
protejarea instituțiilor de cultură și știință și a monumentelor istorice, 
cunoscut ca Pactul Păcii sau Pactul Roerich) 
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15 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MONUMENTELOR ȘI LOCURILOR ISTORICE 
(Instituită de UNESCO în 1983 pentru a conștientiza diversitatea 
patrimoniului istoric mondial și, în același timp, vulnerabilitatea 
acestuia și necesitatea eforturilor pentru protecția și conservarea lui) 

16 PANAIT ISTRATI, scriitor român (1884-1935); 85 de ani de la moarte 
18 ALBERT EINSTEIN, fizician german, laureat al Premiului Nobel (1879-

1955); 65 de ani de la moarte 
18 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MONUMENTELOR ȘI LOCURILOR ISTORICE 
20 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PRESEI LIBERE 
21 SAMUEL LANGHORNE CLEMENS, cunoscut sub pseudonimul literar 

Mark Twain, scriitor, satirist și umorist american (1835 – 1910); 110 
ani de la moarte 

22 VERONICA MICLE, poetă română (22.04.1850 d.3.08.1889); 170 de ani 
de la naștere 

22 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PLANETEI PĂMÂNT  
23 ZIUA BIBLIOTECARULUI DIN ROMÂNIA 
23 ZIUA MONDIALĂ A CĂRȚII ȘI DREPTULUI DE AUTOR (Instituită de 

UNESCO în 1995 pentru a comemora moartea sau nașterea în data de 
23 aprilie a unor mari scriitori ai lumii și, totodată, pentru a încuraja 
lectura și editarea cărților) 

26 ZIUA MONDIALĂ A PROPRIETĂȚII INTELECTUALE (Instituită în anul 
2000 de către Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMRI) 
pentru a sensibiliza publicul larg asupra rolului proprietății 
intelectuale în dezvoltarea economică, culturală și socială a țărilor 
lumii) 

29 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A DANSULUI (Se sărbătorește din 1982 la 
inițiativa Consiliului Internațional al Dansului pe lângă UNESCO, în ziua 
nașterii lui J.G. Noverre (1727-1810), balerin și coregraf francez, 
creator al baletului clasic) 

29 RADU GYR, poet, dramaturg, eseist și gazetar român (1905-1975); 45 
de ani de la moarte 

30 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A JAZZULUI 
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1 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A SOLIDARITĂȚII OAMENILOR MUNCII 

(Primul Congres al Internaționalei a II- a de la Paris (1889) a decis 
sărbătorirea acestei zile în memoria grevei muncitorilor din Chicago) 

3 DANTE ALIGHIERI, poet italian (1265-1321); 755 de ani de la naștere 
3 ZIUA MONDIALĂ A LIBERTĂȚII PRESEI (Instituită de ONU în 1993, prin 

Rezoluția 48/432) 
4 GEORGE ENESCU, compozitor, violonist, pianist și dirijor (1881- 1955); 

65 de ani de la moarte 
7 PETR ČAJKOVSKIJ, compozitor rus (1840-1893); 180 de ani de la naștere 
8 GUSTAVE FLAUBERT, scriitor francez (1821- 1880); 140 de ani de la 

moarte 
9 LUCIAN BLAGA, poet, dramaturg și filozof (1895-1961); 125 de ani de 

la naștere 
9 ZIUA EUROPEI (A fost declarată în 1985, marcând, ca prim pas în 

construcția Europei unite. Declarația din 9 mai 1950, prin care Robert 
Schuman, ministrul de externe al Franței, a propus Germaniei și altor 
state europene să pună „bazele concrete ale unei federații europene 
indispensabile pentru menținerea păcii”) 

9 JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER, poet și dramaturg 
german (1759- 1805); 215 ani de la moarte 

12 IOAN VIȘTEA, scriitor dâmbovițean (1950); 70 de ani de la naștere 
13 ALPHONSE DAUDET,  scriitor francez (1840-1897); 180 de ani de la 

naștere 
15 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FAMILIEI (Instituită de ONU în 1993, prin 

Rezoluția 47/237, pentru o mai bună înțelegere a problemelor familiei 
și îmbunătățirea capacității țărilor de a rezolva aceste probleme prin 
politici corespunzătoare) 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Compozitor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vioar%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pianist
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dirijor
http://ro.wikipedia.org/wiki/1881
http://ro.wikipedia.org/wiki/1955
http://ro.wikipedia.org/wiki/Scriitor
http://ro.wikipedia.org/wiki/1821
http://ro.wikipedia.org/wiki/1880
http://ro.wikipedia.org/wiki/Poet
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dramaturg
http://ro.wikipedia.org/wiki/German
http://ro.wikipedia.org/wiki/1759
http://ro.wikipedia.org/wiki/1805


 

 

15 ZIUA LATINITĂȚII (Instituită prin decizia Congresului XIX al Uniunii 
Latine (Paris, 2000). Marchează semnarea la 15 mai 1954 a Convenției 
de constituire a Uniunii Latine, organizație care întrunește statele cu 
limba și cultura de origine latină) 

17 ZIUA MONDIALĂ A SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE (Instituită de ONU 
în 2006, prin Rezoluția 60/252, pentru a informa publicul larg despre 
beneficiile Internet-ului, tehnologiilor informaționale și de 
comunicare, pentru înlăturarea obstacolelor de ordin tehnologic) 

18 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MUZEELOR (Instituită în 1977 de către 
Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM) pentru a promova muzeele, 
a face cunoscută publicului larg activitatea și rolul lor în viața 
societății) 

21 ZIUA MONDIALĂ A DIVERSITĂȚII CULTURALE PENTRU DIALOG ȘI 
DEZVOLTARE (Instituită de ONU în 2002, prin Rezoluția 57/249, 
pentru a întări potențialul cultural ca metodă de a atinge 
prosperitatea, dezvoltarea și pacea globală) 

21 TUDOR ARGHEZI (Ion Theodorescu), poet și prozator (1880-1967); 140 
de ani de la naștere 

22 VICTOR HUGO, scriitor francez (1802-1885); 135 de ani de la moarte 

22 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A BIODIVERSITĂȚII 

24 ZIUA SFINȚILOR KIRIL ȘI METODIU. Sărbătoarea alfabetului chirilic și a 
culturii slave 

27 NICCOLO PAGANINI, violoncelist și compozitor italian (1782-1840); 
180 de ani de la moarte 

27 IOAN CIORĂNESCU, poet, traducător și publicist dâmbovițean (1905-
1926); 115 ani de la naștere 

30 BORIS PASTERNAK, scriitor rus (1890-1960); 60 de ani de la moarte 

31 ZIUA MONDIALĂ ÎMPOTRIVA FUMATULUI (Instituită în 1987 de 
Organizația Mondială a Sănătății) 
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IUNIE 
 
 

 

 

 

 

1 ZIUA INTERNAȚIONALĂ COPILULUI (Instituită în 1949 de către 
Federația Democratică Internațională a Femeilor pentru a accentua 
necesitatea apărării drepturilor și intereselor celor mai tineri locuitori 
ai planetei) 

1 CONSTANTIN STERE, prozator și publicist (1865-1936); 155 de ani de 
la naștere 

2 SCARLAT CALLIMACHI, poet, dramaturg, istoric(1896–1975); 45 ani de 
la moarte 

2 THOMAS HARDY, scriitor englez (1840–1928); 180 ani de la naștere 
5 ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI (Instituită de ONU în 1972, prin 

Rezoluția 2994 (XXVII), pentru a spori gradul de conștientizare a 
necesității de păstrare și ameliorare a mediului) 

6 ȘTEFAN FĂLCOIANU, matematician, istoric, academician (1835–1905); 
185 ani de la naștere 

8 VICTOR FRUNZĂ, scriitor (1935-2007); 85 ani de la naștere 
8 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A OCEANELOR 
10 HARICLEA DARCLÉE, soprană (1860–1939); 160 ani de la naștere 
10 SAUL BELLOW, scriitor american, laureat Nobel (1915–2005); 105 ani 

de la naștere 
11 JOSÉ CABALLERO, pictor spaniol (1915–1991); 105 ani de la naștere 
14 MIHAI BREDICEANU, compozitor, dirijor (1920–2005); 100 ani de la 

naștere 
16 ANATOL BACONSKY, poet, prozator, eseist și traducător (1925-1977); 

950 de ani de la naștere 
16 NAE IONESCU, filosof, pedagog, jurnalist (1890–1940); 130 ani de la 

naștere 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1935
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16 STAN LAUREL, actor si regizor englez (1890–1965); 130 ani de la 
naștere 

16 ACADEMIA MIHAILEANA, prima instituție de învățământ superior din 
Moldova (1835–1847); 185 ani de la înființare 

17 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COMBATERII DEȘERTIFICĂRII ȘI A SECETEI 

20 EMIL CIORAN, eseist, filosof (1911–1995); 25 ani de la moarte 

20 ZIUA MONDIALĂ A REFUGIAȚILOR (Instituită de ONU în 2000, prin 
Rezoluția 55/76. Prima dată s-a sărbătorit în 2001, când s- au împlinit 
50 de ani de la adoptarea Convenției din 1951 despre Statutul 
Refugiaților) 

21 JEAN-PAUL SARTRE, filozof francez, reprezentant al existențialismului, 
scriitor (Premiul Nobel 1964), jurnalist și militant social (1905-1980); 
115 ani de la naștere 

21 FRANÇOISE SAGAN, scriitoare franceza(1935–2004); 85 ani de la 
naștere 

24 ZIUA AVOCATULUI ROMÂN 

26 ZIUA INTERNAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA CONSUMULUI ȘI A TRAFICULUI 
ILICIT DE DROGURI (Instituită de ONU în 1987 pentru a spori eforturile 
și cooperarea în vederea creării unei societăți în care să nu existe 
consum de droguri) 

26 ZIUA DRAPELULUI NAȚIONAL ROMÂN 

27 ZIUA INTERNAȚIONALA A PESCUITULUI 

29 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, scriitor francez (1900-1944); 120 ani de 
la naștere 

29 ZIUA DUNĂRII 
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1 ION MAXIM, scriitor (1925–1980); 95 ani de la naștere 
2 VICTOR BRÂNDUȘ, scriitor dâmbovițean (1905-1989); 115 ani de la 

naștere 
3 IOAN AL. LAPEDATU, scriitor (1844–1900); 120 ani de la moarte 
4 CHARLES FRANÇOIS HUTIN, pictor, sculptor francez (1715–1776); 305 

ani de la naștere 
5 CONSTANTIN TĂNASE, actor (1880–1945); 140 ani de la naștere 
5 ZIUA JUSTIȚIEI ROMÂNE (prima duminica a lunii iulie) 
6 JAN HUS, teolog reformator ceh (1369 –1415); 605 ani de la moarte 
9 MARCEL GAFTON, poet, traducător (1925–1987); 95 ani de la naștere 
11 ZIUA MONDIALA A POPULAȚIEI 
17 AUGUST TREBONIU LAURIAN, (1810–1881) lingvist, istoric, om politic, 

academician; 210 ani de la naștere 
18 MIRCEA DRĂGĂNESCU, poet și publicist dâmbovițean (1950); 70 de 

ani de la naștere 
19 ION ȚUCULESCU, pictor (1910–1962); 110 ani de la naștere 
20 IULIU RAȚIU, prozator (1930-2009); 90 de ani de la naștere 
20 ZIUA AVIAȚIEI ROMÂNE 
20 ZIUA MONDIALĂ A ȘAHULUI (Instituită în 1966 la inițiativa Federației 

Internaționale a Jocului de Șah (FIDE)) 
25 ENEA HODOȘ, folclorist, academician (1858 –1945); 75 ani de la 

moarte 
26 NICOLAE A. KRETZULESCU, academician, medic, om politic (1812–

1900); 120 ani de la moarte 
26 ANDRÉ MAUROIS (Émile Herzog), scriitor francez (1885-1967); 135 de 

ani de la naștere 
 



 

 

26 THEODOR NICOLIN, scriitor dâmbovițean (1925); 95 de ani de la 
naștere 

27 MARCEL GAFTON, poet, traducător (1925–1987); 95 ani de la naștere 
28 CHARLES HARD TOWNES, fizician american, laureat Nobel (n. 1915); 

105 ani de la naștere 
29 CARMEN STĂNESCU, actriță de teatru și film; 95 ani de la naștere 
29 VINCENT VAN GOGH, pictor olandez (1853–1890); 130 ani de la 

moarte 
29 ZIUA IMNULUI NAȚIONAL AL ROMÂNIEI, „DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE!” 
 

 

 
 

 

 
 

AUGUST 
 

 

 

 

 

1 GELLU NAUM, scriitor (1915–2001); 105 ani de la naștere 
1 TUDOR GHEORGHE, cântăreț, compozitor și actor (n. 1945); 75 ani de 

la naștere 
4 GABRIEL MIHĂESCU, scriitor dâmbovițean (1935); 85 de ani de la 

naștere 
9 IOAN LUPAȘ, istoric, om politic, academician (1880–1967); 140 ani de 

la naștere 
11 TEODOR MAZILU, prozator, dramaturg (1930–1980); 90 ani de la 

naștere 
12 THOMAS MANN, scriitor german (1875–1955); 65 ani de la moarte 
12 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A TINERETULUI (Instituită de ONU în 1999 

pentru a recunoaște eforturile tinerilor în îmbunătățirea societății și a 
activiza implicarea lor în rezolvarea problemelor globale ale 
umanității) 

14 BARBU THEODORESCU, bibliograf, editor si istoric literar (1905–1979); 
115 ani de la naștere 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1915


 

 

15 ION GHEORGHE DUMITRU, publicist dâmbovițean (1955); 65 de ani de 
la naștere 

15 ZIUA MARINEI ROMÂNE 
16 IANCU CAVALER DE FLONDOR, om politic (1865–1924); 155 ani de la 

naștere 
16 VIRGIL IERUNCA, eseist, critic literar (1920–2006); 100 ani de la 

naștere 
17 IOAN SLAVICI, scriitor, academician (1848–1925); 95 ani de la moarte 
18 HONORÉ de BALZAC, scriitor francez (1799–1850); 170 ani de la 

moarte 
20 ZOE DUMITRESCU–BUSULENGA, academician, istoric literar, 

comparatist (1920–2006); 100 ani de la naștere 
20 DEM TEODORESCU, folclorist si istoric literar (1849–1900); 120 ani de 

la moarte 
20 CONSTANTIN GIURESCU, istoric, academician (1875–1918); 145 ani de 

la naștere 
21 TOMA CARAGIU, actor (1925–1977); 95 ani de la naștere 
22 VASILE ALECSANDRI, poet, prozator și dramaturg (1818-1890); 130 de 

ani de la moarte 
22 OCTAVIAN COTESCU, actor (1931–1985); 35 ani de la moarte 
24 ION BUDAI–DELEANU, scriitor, cărturar iluminist (1760–1820); 200 ani 

de la moarte 
24 VESPASIAN V. PELLA, jurist, diplomat, academician (1897–1960); 60 

ani de la moarte 
24 FERDINAND I, Rege al României (1865–1927); 155 ani de la naștere 
26 EMIL HUREZEANU, scriitor, jurnalist (n. 1955); 65 ani de la naștere 
27 MIHAI MĂLAIMARE, actor de teatru si film (n. 1950); 70 ani de la 

naștere 
27 LE CORBUSIER, arhitect, decorator, pictor, sculptor francez (1887–

1965); 50 ani de la moarte 
27 EUSEBIU CAMILAR, scriitor, traducător, academician (1910–1965); 55 

ani de la moarte 
29 INGRID BERGMAN, actrița suedeza (1915–1982); 105 ani de la naștere 
30 ALEXANDRU I. LAPEDATU, istoric si om politic (1876–1950); 70 ani de 

la moarte 
31 ZIUA LIMBII ROMÂNE 
31 TRAIAN BRAD, bibliotecar, filolog, publicist (1945–2002); 75 ani de la 

naștere 
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SEPTEMBRIE 
 

 

 

 

 

 

1 LUDOVIC AL XIV–LEA,  rege al Franței si al Navarei (1638–1715); 305 
ani de la moarte 

2 ALEXANDRU PALEOLOGU, scriitor, om politic, diplomat (1919–2005); 
15 ani de la moarte 

2 TRAIAN VUIA, inginer, inventator, academician (1872–1950); 70 ani de 
la moarte 

8 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ALFABETIZĂRII (Instituită de UNESCO în 
1966 pentru activizarea eforturilor societății pentru lichidarea 
analfabetismului) 

8 ZIUA PETROLISTULUI ROMÂN 
8 ZIUA MONDIALĂ A LITERATURII 
11 ION FRUNZETTI, istoric si critic de arta, scriitor, traducător (1918–

1985); 35 ani de la moarte 
12 ALEXANDRU ȘAFRAN, rabin, filozof, istoric, memorialist (1910–2006); 

110 ani de la naștere 
13 ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA 
14 MIHAI FOTINO, actor(1930–2014); 90 ani de la naștere 
14 ZIUA INGINERULUI ROMÂN 
15 AGATHA CHRISTIE, scriitoare engleză (1890-1976); 130 de ani de la 

naștere 
15 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A DEMOCRAȚIEI (Instituită de ONU în 2007, 

prin Rezoluția 62/7, pentru a atrage atenția asupra stării democrației 
în lume) 

15 IOAN N. RADU, publicist dâmbovițean (1935); 85 de ani de la naștere 
19 ZIUA EUROPEANA A PATRIMONIULUI 



 

 

21 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PĂCII (Instituită de ONU în 2001, prin 
Rezoluția 55/282, ca zi a non-violenței, fără focuri de armă, toate 
națiunile și popoarele fiind chemate să înceteze orice ostilități pe 
parcursul acestei zile) 

21 ZIUA NAȚIONALĂ A CONTABILULUI ROMÂN 
23 COSTACHE OLAREANU, prozator (1929–2000); 20 ani de la moarte 
26 ZIUA LIMBILOR EUROPENE (Se marchează din 2001, la decizia 

Consiliului Europei, pentru a serba diversitatea lingvistică în Europa și 
a încuraja populația să cunoască un număr mai mare de limbi străine) 

27 ION BIBERI, prozator, eseist, critic literar (1904–1990); 30 ani de la 
moarte 

27 ZIUA MONDIALĂ A TURISMULUI (Se sărbătorește din 1980, la decizia 
Organizației Mondiale a Turismului, pentru a determina comunitatea 
internațională să conștientizeze importanța turismului și valorile sale 
culturale, sociale, politice și economice) 

28 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A DREPTULUI DE A ȘTI (Instituită în 2002 la 
inițiativa rețelei internaționale a activiștilor în domeniul accesului la 
informațiile politice, pentru a atrage atenția asupra importanței pe 
care dreptul la informare o are în orice sistem democratic) 

29 ARSENIE BOCA,  ieromonah, teolog si artist plastic (1910–1989); 110 
ani de la naștere 

30 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 Sept. – SAMUIL MICU, teolog, istoric, filolog si filosof iluminist (1745–

1806); 275 ani de la naștere 
 



 

 

 

 

 

 

OCTOMBRIE 
 

 

 

 

 

 

1 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MUZICII (Instituită de UNESCO în 1973 
pentru a încuraja promovarea artei muzicale) 

1 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE (Instituită de 
ONU în 1940, prin Rezoluția 45/106) 

2 PETRACHE POENARU,  cărturar, academician, ctitor al învățământului 
românesc (1799–1875); 145 ani de la moarte 

2 PAUL GOMA, prozator (1935); 85 de ani de la naștere 
3 SERGHEI ESENIN, poet rus (1895–1925); 125 ani de la naștere 
4 MIHAIL ILOVICI, eseist (1910–1982); 110 ani de la naștere 
4 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ANIMALELOR (Instituită în 1931 la inițiativa 

Organizației 
5 DINICU GOLESCU, cărturar iluminist, memorialist, traducător (1777–

1830); 190 ani de la moarte 
5 ZIUA MONDIALĂ A PROFESORULUI (Declarată de UNESCO în 1994 

pentru a marca semnarea în 1966 a Recomandărilor UNESCO privind 
statutul pedagogului și pentru a conștientiza importanța educației și 
condițiile în care își desfășoară activitatea cadrele didactice) 

5 ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI 
9 JOHN LENNON, muzician englez (1940–1980); 80 ani de la naștere 
10 Biblioteca Cercului Studențesc Dâmbovița – 100 de ani de la 

inaugurarea primei biblioteci publice din județul Dâmbovița (1920) 
11 ALEXANDRU MANAFU, scriitor dâmbovițean (1950); 70 de ani de la 

naștere 
11 FRANÇOIS MAURIAC, scriitor, jurnalist francez, laureat Nobel (1885–

1970); 135 ani de la naștere 
12 NICOLAE VĂCĂRESCU, (1784–1825) poet; 195 ani de la moarte 



 

 

13 NICOLAS MALEBRANCHE, filosof, teolog francez (1638–1715); 305 ani 
de la moarte 

14 CONSTANTIN C. NOTTARA, compozitor, dirijor, critic muzical (1890–
1951); 130 ani de la naștere 

15 ANTÔNIO HOUAISS, scriitor, traducător brazilian (1915–1999); 105 ani 
de la naștere  

15 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A NEVĂZĂTORILOR 
16 CONSTANTIN I. NOTTARA, actor (1859–1935); 85 ani de la moarte 
16 MIHAIL SORBUL, dramaturg, prozator (1885–1966); 135 ani de la 

naștere 
16 SERGHIE BUCUR, poet, prozator, ziarist dâmbovițean (1935); 85 de ani 

de la naștere 
17 ARTHUR ASHER MILLER, dramaturg și eseist american (1915-2005); 

105 ani de la naștere 
17 AURELIAN CHIVU, poet și publicist dâmbovițean (1935); 85 de ani de 

la naștere  
17 GEORGE TOMA VESELIU, scriitor dâmbovițean (1940); 80 de ani de la 

naștere 
19 GIB I. MIHAIESCU, prozator, dramaturg (1894–1935); 85 ani de la 

moarte 
21 ALPHONSE- MARIE- LOUIS DE LAMARTINE, scriitor francez (1790-

1869); 230 de ani de la naștere 
21 VLADIMIR HANGA, istoric, jurist, profesor universitar (n. 1920); 100 

ani de la naștere 
21 PAMFIL ȘEICARU, (1894–1980) gazetar; 40 ani de la moarte 
21 NIKITA MIHALKOV, actor și regizor rus (n. 1945); 75 ani de la naștere 
24 ZIUA ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE (Instituită de ONU în 1947 

prin Rezoluția 168. Marchează data intrării în vigoare a Cartei 
Națiunilor Unite (1945) și urmărește promovarea în întreaga lume a 
scopurilor și realizărilor ONU) 

25 ZIUA ARMATEI ROMÂNE 
26 GRIGORE G. TOCILESCU, istoric, folclorist, academician (1850–1909); 

170 ani de la naștere 
29 MARIA, REGINA A ROMÂNIEI (1875–1938); 145 ani de la naștere 
29 JEAN ALEXANDRU STERIADI, pictor si grafician (1880–1956); 140 ani 

de la naștere 
29 RADU COSASU, scriitor (n. 1930); 90 ani de la naștere 
29 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A INTERNETULUI 
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30 DIMITRIE GUSTI, filosof, sociolog și estetician român (1880-1955); 65 
de ani de la moarte  

31 ZIUA ARHIVELOR NAȚIONALE 
31 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MARII NEGRE 
Oct. – GHEORGHE TATTARESCU, pictor (1820–1894); 200 ani de la naștere 
*** - CRIZANTEMA DE AUR. Concurs Național de creație și interpretare a 

ROMANȚEI. 
 

 
 

 

 
 

 

NOIEMBRIE 
 

 

 
 

 

1 ZIUA RADIODIFUZIUNII ROMÂNE 
4 TUDOR MUȘATESCU, scriitor (1903–1970); 50 ani de la moarte 
5 MIHAIL SADOVEANU, prozator, romancier și nuvelist (1880-1961); 

140 de ani de la naștere 
6 GHEORGHE (GEORGE) PANU, ziarist, scriitor, om politic (1848–1910); 

110 ani de la moarte 
7 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A VICTIMELOR COMUNISMULUI 
7/20 LEV NIKOLAIEVICI TOLSTOI, (1828–1910) scriitor rus; 110 ani de la 

moarte 
10 ALEXANDRU ODOBESCU, scriitor, academician (1834–1895); 125 ani 

de la moarte 
11 MIHAIL DAVIDOGLU, dramaturg (1910–1987); 110 ani de la naștere 
11 MIRCEA DINESCU, scriitor (n. 1950); 70 de ani de la naștere 
12 FRANÇOIS AUGUSTE RENÉ RODIN, sculptor francez (1840-1917); 180 

de ani de la naștere 
13 ROBERT LOUIS STEVENSON, scriitor englez (1850-1894); 170 de ani 

de la naștere 
13 GHEORGHE T. KIRILEANU,  academician, folclorist, bibliofil (1872–

1960); 60 ani de la moarte 
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14 CLAUDE MONET, pictor francez (1840–1926); 180 ani de la naștere 
14 ION DINCĂ-HOBAIA, poet, prozator, publicist dâmbovițean (1915-

2007); 105 de ani de la naștere 
15 LAURENȚIU ULICI, critic literar, om politic (1943–2000); 20 ani de la 

moarte 
16 ZIUA INTERNAȚIONALĂ PENTRU TOLERANȚĂ (Instituită de ONU în 

1996, prin Rezoluția 51/95. Marchează data adoptării la 16 
noiembrie 1995 a Declarației Principiilor Toleranței) 

16 ZIUA PATRIMONIULUI MONDIAL UNESCO DIN ROMÂNIA 
17 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A STUDENȚILOR (Declarată în 1941 de către 

Consiliul Internațional al Studenților, ca urmare a evenimentelor din 
1939 de la Praga, când nouă studenți și-au pierdut viața, iar alți 
peste 1200 au fost trimiși în lagăre de concentrare) 

19 NICOLAS POUSSIN, pictor francez (1594–1665); 355 ani de la moarte 
20 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A DREPTURILOR COPIILOR (Se sărbătorește 

din 1989 și marchează ziua în care ONU a adoptat Declarația 
Drepturilor Copiilor (1959) și Convenția cu privire la Drepturile 
Copiilor (1989)) 

21 ZIUA MONDIALĂ A TELEVIZIUNII 
22 CHARLES DE GAULLE, general și politician francez (1890–1970); 130 

ani de la naștere 
24 ALEXANDRU MACEDONSKI, scriitor (1854–1920); 100 ani de la 

moarte 
25 GRIGORE ALEXANDRESCU, poet și fabulist (1810-1885); 135 de ani 

de la moarte 
26 VLADIMIR STREINU, (1902–1970) critic si teoretician literar, eseist si 

poet; 50 ani de la moarte 
27 NICOLAE IORGA, istoric, scriitor, publicist și om politic (1871-1940); 

80 de ani de la moarte 
27 LIVIU REBREANU, prozator și dramaturg (1885-1944); 135 de ani de 

la naștere 
27 ALEXANDRE DUMAS (fiul), romancier si dramaturg francez (1824–

1895); 125 ani de la moarte 
29 N. D. COCEA, scriitor si publicist (1880–1949); 140 ani de la naștere 
30 MARK TWAIN (Samuel Langhorme Clemens), scriitor american 

(1835-1910); 185 de ani de la naștere 
30 OSCAR WILDE, scriitor englez (1854–1900); 120 ani de la moarte 
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DECEMBRIE 
 

 

 

 

 

1 ZIUA NAȚIONALA A ROMÂNIEI 
2 NICOLAE LABIȘ, poet (1935-1956); 85 de ani de la naștere 
2 DINU LIPATTI, compozitor, pianist, academician (1917–1950); 70 ani 

de la moarte  
3 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI (Instituită 

de ONU în 1992, prin Rezoluția 47/3, pentru conștientizarea și 
îmbunătățirea situației persoanelor cu handicap, pentru a le oferi 
acestora șanse egale și posibilități de integrare în societate) 

4 HORIA BERNEA, pictor (1938–2000); 20 ani de la moarte 
4 RAINER MARIA RILKE, scriitor austriac (1875–1926); 145 ani de la 

naștere 
5 ALEXANDRE DUMAS (Tatăl), scriitor francez (1802–1870); 150 ani de 

la moarte 
5 DINU PILLAT, prozator și istoric literar (1921–1975); 45 ani de la 

moarte 
5 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A VOLUNTARILOR ÎN SLUJBA DEZVOLTĂRII 

ECONOMICE ȘI SOCIALE (Instituită de ONU în 1985, prin Rezoluția 
40/212, pentru a mediatiza contribuția muncii voluntare și a stimula 
tot mai multe persoane să muncească ca voluntari în propria țară, dar 
și în străinătate) 

8 ZIUA CONSTITUȚIEI ROMÂNIEI 
10 ZIUA INTERNAȚIONALA A DREPTURILOR OMULUI (Instituită de ONU 

în 1950, prin Rezoluția 423 (V). Marchează aniversarea adoptării în 
1948 a Declarației Universale a Drepturilor Omului) 

10 TUDOR CRISTEA, poet, prozator, critic și istoric literar și jurnalist 
dâmbovițean (1945); 75 de ani de la naștere 



 

 

11 GEORGE (Gogu) CONSTANTINESCU, savant, inginer, inventator (1881–
1965); 55 ani de la moarte  

12 FRANK SINATRA, cântăreț și actor american (1915–1998); 105 ani de 
la naștere 

13 ZIUA TIPOGRAFILOR ROMÂNI 
17 LUDWIG VAN BEETHOVEN, compozitor și pianist german (1770-1827); 

250 de ani de la naștere 
17 LĂUTARUL BARBU, (Vasile Barbu), cântăreț, cobzar și viorist (1780-

1861); 240 de ani de la naștere 
17 DRAGA ZOICA CEGA, prozatoare, epigramistă și publicistă 

dâmbovițeană (1940); 80 de ani de la naștere 
18 HORIA VINTILĂ,  prozator, eseist, poet (1915–1992); 105 ani de la 

naștere 
18 ZIUA MINORITAȚILOR NAȚIONALE DIN ROMÂNIA 
19 EDITH PIAF (Edith Giovanna Gassian), actriță, cântăreață, textieră 

franceză (1915-01936); 105 de ani de la naștere 
20 DANIEL DRĂGAN, poet, prozator, ziarist dâmbovițean  (1935); 85 

de ani de la naștere 
21 FRANCIS SCOTT FITZGERALD, scriitor american (1896–1940); 80 ani de 

la moarte 
21 CONSTANTIN MANOLESCU, scriitor dâmbovițean (1935-1990); 85 

de ani de la naștere  
22 EUGEN FRUCHTER, scriitor dâmbovițean (1935); 85 de ani de la 

naștere 
23 JEAN–FRANÇOIS CHAMPOLLION, orientalist francez (1790–1832); 230 

ani de la naștere 
28 EFTIMIE MURGU, filolog, filosof si om politic (1805–1870); 215 ani de 

la naștere 
30 RUDYARD KIPLING, poet, prozator englez (1865-1936); 155 de ani de 

la naștere 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CĂRȚI (OPERE) JUBILIARE 
 

 „Alexandru Lăpușneanu”, nuvelă istorică de Costache Negruzzi (1840)  
- 180 de ani de la publicare 

  „Alice în Țara Minunilor” [Alices Adventures in Wonderland] de Lewis 
Carroll (1865) - 155 de ani de la publicare  

 „Baltagul”, roman de Mihail Sadoveanu (1930) - 90 de ani de la 
publicare  

 Basme povestite pentru copii (Prințesa și mazărea, Degețica,  Cutia cu 
iască) de Hans Christian Andersen (1835) - 185 de ani de la 
publicare  

 „Bărbierul din Sevilla”, comedie franceză de Pierre Beaumarchais 
(1775)  - 245 de ani de la premieră  

 „Cartea Oltului”, capodoperă de Geo Bogza (1945) - 75 de ani de la 
publicare  

 „Cântarea României”, poem de Alecu Russo (1850) - 170 de ani de la 
publicare  

  „Germinal”, roman de Émile Zola (1885) - 135 de ani de la publicare  
 „Insula misterioasă” [L’ile mysterieuse], roman de Jules Verne (1875) 

- 145 de ani de la publicare  
 „Ion”, roman de Liviu Rebreanu (1920) - 100 de ani de la publicare  
 „Istoria ieroglifică” de Dimitrie Cantemir (1705) - 315 ani de la 

definitivarea scrierii  
 „Kalevala”, epopee națională finlandeză (1835) - 185 de ani de la 

publicare  
 „Letopisețul Țării Moldovei…” de Miron Costin (1675) - 345 de ani de 

la publicare  
 „Mașina timpului” [The Time Machine: An Invention] de Herbert 

George Wells (1895) - 125 de ani de la publicare  
  „Roșu și Negru”, roman de Stendhal (1830) - 190 de ani de la 

publicare  
 „Soacra cu trei nurori” de Ion Creangă (1875) - 145 de ani de la 

publicare  

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Prin%C8%9Besa_%C8%99i_maz%C4%83rea&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dege%C8%9Bica&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cutia_cu_iasc%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cutia_cu_iasc%C4%83&action=edit&redlink=1


 

 

 
 

ALTE ANIVERSĂRI 
 

 MATEI AL MIRELOR, cronicar (1550-1624); 470 de ani de la naștere 

 GRIGORE URECHE, cronicar (1590-1647); 430 de ani de la naștere  

 MATEI BASARAB, Domn al Țării Românești (1580 - 1654); 440 ani de la 

naștere 

 VARLAAM, Mitropolit al Moldovei, cărturar (c. 1580-1585 - 1657); c. 

440 de la naștere 

 420 ani de la prima unire a Țărilor Române sub Mihai Voievod Viteazul 

(1600) 

 RADU POPESCU (1655-1729), cronicar; 365 de ani de la naștere 

 NICOLAE COSTIN, cronicar (1660-1712); 360 de ani de la naștere  

 REVISTA „LITERE” (aprilie 2000)  - 20 ani de la înființare 

 SOCIETATEA SCRIITORILOR TÂRGOVIȘTENI (octombrie 2005) – 15 de ani 

de la înființare 

 

ANUL 2020 A FOST DECLARAT: 

 

 „Anul Internațional al Sunetului” 
 „Anul Asistentului medical și al moașei” (prin Decizia Organizației 

Mondiale a Sănătății) 

 „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” (prin Decizia 
Bisericii Ortodoxe Române) 

 „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români” (prin Decizia 
Bisericii Ortodoxe Române) 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1580
http://ro.wikipedia.org/wiki/1654
http://ro.wikipedia.org/wiki/1580
http://ro.wikipedia.org/wiki/1585


 

 

ANIVERSĂRI BIBLIOTECI 

- 2020- 

 

Biblioteca Anul înființării Câți ani 
aniversează 

Data 
desfășurării 

ANINOASA 1910 110 ani Februarie 

BĂLENI 1920 100 ani Octombrie 

BEZDEAD 1940 80 ani Noiembrie 

COBIA 1890 130 ani Mai 

CONŢEŞTI 1910 110 ani Iunie 

CORNĂŢELU 1960 60 ani Octombrie 

CORNEŞTI 1910 110 ani Post vacant 

COSTEŞTI VALE 1960 60 ani Octombrie 

DĂRMĂNEŞTI 1910 110 ani Iunie 

FIENI 2005 15 ani Decembrie 

I.L.CARAGIALE 1940 80 ani Februarie 

LUDEŞTI 1960 60 ani Aprilie 

MORENI 1960 60 ani Mai 

NICULEŞTI 1960 60 ani Decembrie 

NUCET 1910 110 ani Octombrie 

PERŞINARI 2005 15 ani Post vacant 

PIETRARI 2005 15 ani Martie 

PIETROŞIŢA  1930 90 ani Post vacant 

PUCIOASA 1925 95 ani Septembrie 

RĂCARI 1915 105 ani Octombrie 

RACIU 2005 15 ani Septembrie 

RĂSCĂIEŢI 2005 15 ani Post vacant 

RÂU ALB 2005 15 ani Post vacant 

RUNCU 1930 90 ani Post vacant 

SĂLCIOARA 1935 85 ani Septembrie 

SLOBOZIA MOARĂ 1910 110 ani Noiembrie 

TĂRTĂŞEŞTI 1950 70 ani Aprilie 

VLĂDENI 2005 15 ani Aprilie 

VOINEŞTI 1920 100 ani Martie 

VULCANA BĂI 1905 115 ani Aprilie 



 

 

 

 

Lucrare elaborată în cadrul  
Bibliotecii Județene „I. H. Rădulescu” Dâmbovița 

 

 
Calendarul evenimentelor socio-culturale pe anul 2020 se dorește a fi un 
instrument în sprijinul instituțiilor implicate în viața culturală a comunități și 
nu reprezintă programul de activități culturale al instituției editoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița 
Târgoviște, str. Stelea, nr. 2 - Telefon 0245/612316, Fax 0372/870442 

Web: www.bjdb.ro  E-mail: office@bjdb.ro 


