
 



 

 

 

 

 

 

 

IANUARIE 
 

 

 

 

 

 
 

1 - IOAN ALEXANDRU BRĂTESCU-VOINEȘTI (1868-1946), 

prozator,   150 ani de la naștere 
4 - ISAAC NEWTON (1643-1727), matematician și fizician englez, 375 

ani de la naștere 

5 - EMIL GÂRLEANU (1878-1914), prozator, 140 ani de la naștere 
6 - ION HELIADE-RĂDULESCU (1802-1872), poet, prozator, 216 ani 

de la naștere 
6 - IONEL TEODOREANU (1897-1954), scriitor,  120 ani de la naștere 

10 - DIMITRIE CIOCÂRDIA-MATILA (1798 - 1860), poet, pamfletar, 

220 ani de la naștere 
11 - ZIUA ARTEI FOTOGRAFICE ÎN ROMÂNIA 
11 - Ziua Internațională a Cuvântului „Mulțumesc” 
15 - ZIUA CULTURII NAȚONALE 
15 - MIHAI EMINESCU (1850–1889), poet, prozator, publicist, jurnalist,  

168 ani de la naștere 

15 - ZIUA CASEI CORPULUI DIDACTIC 
15 - Ziua Wikipedia 

18 - IOAN SLAVICI (1848-1925), prozator, 170 ani de la naștere 

23 - MIRCEA HORIA SIMIONESCU (1928), prozator, eseist, ziarist, 90 

ani de la naștere 
23 - ZIUA MONDIALĂ A SCRISULUI DE MÂNĂ 
23 - STENDHAL (Henri-Marie Beyle) (1783-1842), scriitor francez, 235 

ani de la naștere 
23 - LIVIU ȘTIRBU (1953), compozitor, 65 ani de la naștere 

24 - ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE 
24 - VASILI SURIKOV (1848-1916), pictor rus, 170 ani de la naștere 



 

 

25 - NICOLAE BOTGROS (1953), dirijor, violonist, 65 ani de la naștere 
27 - ZIUA INTERNAȚONALĂ DE COMEMORARE A VICTIMELOR 

HOLOCAUSTULUI 
27 - IULIAN FILIP (1948), poet, dramaturg, publicist, folclorist, grafician, 

70 ani de la naștere 

30 - ION LUCA CARAGIALE (1852-1912), dramaturg, poet, nuvelist și 

traducător, 166 ani de la naștere 

31 - 600 de ani de la încheierea domniei lui Mircea cel Bătrân (1418) 
 

 

 

 

 

 

 
 

FEBRUARIE 
 
 

 

 

 

1 - ȘTEFAN LUCHIAN (1868-1916), artist plastic, 150 ani de la naștere 

6 - GEO BOGZA (1908-1993), poet, prozator, 110 ani de la naștere 

8 - JULES VERNE (1828-1905), romancier, dramaturg francez, 190 ani de 

la naștere 

9 - CICERONE THEODORESCU (1908-1974), poet, publicist, 110 ani 

de la naștere 

13 - GEORGE GEACĂR (1953-2015), poet și ziarist, 65 ani de la naștere 

13 - ZIUA EUROPEANĂ A SIGURANȚEI PE INTERNET 

13 - ZIUA MONDIALĂ A RADIOULUI 

14 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A DONAȚEI DE CARTE 

21 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A LIMBII MATERNE 

24 - HORIA BĂDESCU (1943), poet, eseist și traducător, 75 ani de la naștere 

24 - ZIUA DRAGOSTEI ȘI A BUNĂVOINȚEI –  DRAGOBETE 

26 - BOGDAN PETRICEICU HASDEU (1838-1907), poet, prozator și 

dramaturg, 180 ani de la naștere 

26 - NICOLAE RUSU, prozator (1948) 70 ani de la naștere 

28 - GIOACCHINO ROSSINI (1792-1868), compozitor italian de 

operă, 226 ani de la naștere 



 

 

 
 

 
 
MARTIE 
 
 

 

 

 

 

1 - ION CREANGĂ (1837-1889), scriitor, pedagog și povestitor, 181 ani de la 

naștere 

1 - GHEORGHE ASACHI (1788-1869), poet, prozator, dramaturg, 230 ani 

de la naștere 

1 - ZIUA MĂRȚȘORULUI 

1 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A RADIOULUI ȘI TELEVIZIUNII 

PENTRU COPII  
3 - ZIUA MONDIALĂ A SCRIITORULUI 

7 - LUCIAN PENESCU (1933), prozator dâmbovițean, istoric literar, 

publicist, 85 de ani de la naștere 

8 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A FEMEII 

13 - MIRCEA ELIADE (1907-1986), prozator, eseist și filolog, 111 ani de la 

naștere 

11 - PAVEL PAPAZIAN (1943), poet, 75 ani de la naștere; 

27 - ALEXEI MATEEVICI (1888-1917), poet, publicist, 130 ani de la naștere 

19 - GEORGE CIORĂNESCU (1918-1993), poet, eseist și traducător, 100 ani 

de la naștere 

20 - GAVRIIL MUSICESCU (1847-1903), compozitor, dirijor de cor și 

pedagog, 115 ani de la moarte  

20 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A FRANCOFONIEI 

20 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A TEATRULUI PENTRU COPII ȘI 

TINERET 

21 - ZIUA MONDIALĂ A POEZIEI 

22 - ZIUA MONDIALĂ A APEI 

23 - VALENTIN CIUCĂ (1943), critic de artă, eseist, 75 ani de la naștere 

27 - ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI 

27 - AUREL CIOCANU (1943-2014), poet, 75 de ani de la naștere 



 

 

16 - MAXIM GORKI (1868-1936), scriitor, dramaturg rus, 150 ani de la 

naștere 

29 - ELENA FARAGO (1878-1954), poet, prozatoare, 140 de ani de la naștere 

30 - MIRON COSTIN (1633-1691), cronicar, poet, 385 de ani de la naștere 

31 - NICHITA STĂNESCU (1933-1983), poet, eseist, 85 de ani de la naștere 

 

 

 

 

 

 
APRILIE 
 

 

 

 
1 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A PĂSĂRILOR 

1 - ZIUA UMORULUI 

1 -7 Săptămâna Lecturii și a Cărți pentru Copii 

2 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A CĂRȚI PENTRU COPII 

4 - 140 de ani de la înființarea Societăți Științelor Medicale din București 

4 - THOMAS MAYNE REID (1818-1883), scriitor englez, 200 de ani de la 

naștere 

6 - RAFFAELLO SANTI (1483-1520), pictor, arhitect al Renașterii italiene,   

535 de ani de la naștere 

7 - ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚI 

8 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A RROMILOR 

9 - NICOLAE OPREA DINU (Dallocrin) (1877-1943), poet, ziarist 

dâmbovițean, 75 ani de la naștere 

9 - 100 ani de când Sfatul Țării a proclamat unirea Basarabiei cu România 

(1918) 

11 - BARBU DELAVRANCEA (1858-1918), prozator, dramaturg, 160 ani de 

la naștere 

12 - ZIUA MONDIALĂ A AVIAȚEI ȘI A COSMONAUTICII 

13 - 70 de ani de la adoptarea primei constituții a Republicii Populare Române 

(1948) 

15 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A CULTURII 



 

 

18 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A MONUMENTELOR ȘI LOCURILOR 

ISTORICE 

22 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A PLANETEI PĂMÂNT 

22 - PAULA FOX (1923-2017), scriitoare americană, laureată a Premiului 

Hans Christian Andersen (1978), 95 ani de la naștere 

23 - ZIUA BIBLIOTECARULUI. ZIUA MONDIALĂ A CĂRȚI ȘI 

DREPTULUI DE AUTOR 

26 - ZIUA MONDIALĂ A PROPRIETĂȚI INTELECTUALE 

28 - IOAN MÂNĂSCURTĂ (1953), prozator, publicist, traducător, 65 ani de 

la naștere 

29 - TERRY PRATCHETT (1948-2015), scriitor englez, autorul cărților 

fantasy pentru adolescenți, 70 de ani de la naștere 

29 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A DANSULUI 

 

 

 

 

 

MAI 
 

 

 

 

 
1 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A SOLIDARITĂȚI OAMENILOR MUNCII 

1 - ION POPESCU-GOPO (1923-1989), regizor, scenarist, 95 ani de la 

naștere 

1 - VALERIU GAGIU (1938-2010), poet, scenarist, regizor, 80 ani de la 

naștere 

3 - ZIUA MONDIALĂ A LIBERTĂȚI PRESEI 

4 - 151 de ani de la înființarea sistemului monetar românesc 

9 - ZIUA EUROPEI 

9-21 - 140 de ani de la declararea independenței României 

15 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A FAMILIEI 

15 - ZIUA LATINITĂȚI 

15 - NICOLAE GRIGORESCU (1838-1907), artist plastic, 180 ani de la 

naștere 



 

 

17 - ZIUA MONDIALĂ A SOCIETĂȚI INFORMAȚONALE 

18 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A MUZEELOR 

19 - ZIUA MONDIALĂ A SPORTULUI (A treia sâmbătă a lunii) 

21 - ZIUA MONDIALĂ A DIVERSITĂȚI CULTURALE PENTRU 

DIALOG ȘI DEZVOLTARE 

24 - ZIUA SFINȚLOR KIRIL ȘI METODIU. Sărbătoarea alfabetului chirilic 

și a culturii slave 

30 - 420 de ani de la semnarea Tratatului de la Mănăstirea Dealul (1598) prin 

care Mihai Viteazul devenea vasal al Imperiului Habsburgic, moment de 

început pentru unificarea celor trei Țări Române 

31 - ZIUA MONDIALĂ ÎMPOTRIVA FUMATULUI 

 

 

 
 

 
IUNIE 

 
 

 

 

 

1 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A OCROTIRII COPIILOR 

5 - ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI 

5 - FLOREA TURIAC (1943), poet, 75 ani de la naștere; 

6 - ION BOLDUMA (1933-1993), poet moldovean, 85 ani de la naștere 

7 - DANIEL CORBU (1953), poet, critic literar, 65 ani de la naștere 

9 - 170 de ani de la Proclamația de la Islaz. Declanșarea Revoluției de la 1848 

în Țara Românească. Adoptarea drapelului tricolor 

10 - MAURICE SENDAK (1928-2012), scriitor american, ilustrator de carte 

pentru copii, laureat al Premiului Hans Christian Andersen (1970), 90 ani 

de la naștere 

10 - VASILE ZAMFIR (1932-1991), poet, traducător, publicist dâmbovițean, 

85 ani de la naștere 

11 - TUDOR PAMFILE (1883-1921), prozator, folclorist, 135 ani de la naștere 

12 - JAMES OLIVER CURWOOD (1878-1927), scriitor american, 140 ani 

de la naștere 

20 - ZIUA MONDIALĂ A REFUGIAȚLOR 



 

 

25 - GEORGE ORWELL (1903-1950), scriitor englez, 115 ani de la naștere 

26 - ZIUA INTERNAȚONALĂ ÎMPOTRIVA CONSUMULUI ȘI A 

TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI 

29 -  DEMOSTENE BOTEZ (1893-1973), poet, prozator, publicist, 125 ani de 

la naștere 

  

 

 

 

 

 

 

IULIE 
 

 

 

 

 

1 -  
 

140 de ani de la încheierea Congresului de la Berlin prin care era 

recunoscută internațional independența României 

3 - IOAN CANTACUZINO (1757-1828), 190 ani de la moartea poetului 

4 - HARALAMB ZINCĂ (1923-2008), 95 ani de la nașterea scriitorului 

7 - LIVIU CIULEI (1923-2011), 95 ani de la nașterea regizorului 

8 - PETRE PANDREA (1904-1968), 50 ani de la moartea sociologului și 

eseistului 

9 - MIHAI STAN (1943), istoric literar, filolog, publicist, 75 ani de la naștere 

9 - ALEXANDRU GRAUR (1900-1988), 30 ani de la moartea lingvistului 

10 - ION TH. SIMIONESCU (1873-1944), 145 ani de la nașterea geografului 

14 - MIHAI OPROIU (1943), istoric, istoric al culturii, publicist, 75 ani de la 

naștere; 

16 - EUGEN LOVINESCU (1881-1943), 75 ani de la moartea scriitorului 

20 - ZIUA MONDIALĂ A ȘAHULUI (INSTITUITĂ ÎN 1966 LA 

INIȚATIVA FEDERAȚEI INTERNAȚONALE A JOCULUI DE 

ȘAH (FIDE) 

20 - ADRIAN PĂUNESCU (1943-2010), 75 ani de la nașterea poetului 

21 - SIMION BĂRNUȚIU (1808-1864), 210 ani de la nașterea istoricului 

23 - DEMOSTENE BOTEZ (1893-1973), 125 ani de la nașterea scriitorului 

29 - AURELIAN TRANDAFIR (1938), prozator, autor dramatic, publicist, 80 

ani de la naștere 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Cantacuzino
https://ro.wikipedia.org/wiki/Haralamb_Zinc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Liviu_Ciulei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petre_Pandrea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Graur
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Th._Simionescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eugen_Lovinescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Adrian_P%C4%83unescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Simion_B%C4%83rnu%C8%9Biu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Demostene_Botez


 

 

 
 

 

 
 

AUGUST 
 

 

 

 

2 - MIHAI GABRIEL POPESCU (1933-2011), istoric, istoric literar, 

publicist, 85 ani de la naștere 

10 - EMIL RACOVIȚĂ (1868 - 1947), om de știință, 150 ani de la naștere 

12 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A TINERETULUI (Instituită de ONU în 

1999 pentru a recunoaște eforturile tinerilor în îmbunătățirea societăți și a 

activiza implicarea lor în rezolvarea problemelor globale ale umanități) 

13 - ALEXANDRU PHILIPPIDE (1859-1933), 85 ani de la moartea 

filologului 

13 - CONSTANTIN BRĂILOIU (1893-1958), 125 ani de la nașterea 

etnomuzicologului 

23 - ANDREI PLEȘU (1948), 70 ani de la nașterea filozofului, criticului de 

artă 

25 - LUCIA STURZA BULANDRA (1873-1961), 145 ani de la nașterea 

actriței 

24 - EMIL VASILESCU (1938), ziarist, istoric literar, 80 ani de la naștere; 

27 - CONSTANTIN PREZAN (1861-1943), 75 ani de la moartea mareșalului 

*** - 570 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești a lui Vlad Țepeș (1448) 

 

 

 
 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Philippide
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Br%C4%83iloiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_Ple%C8%99u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lucia_Sturdza-Bulandra
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Prezan


 

 

 

 
 

SEPTEMBRIE 
 

 

 

 

 

5 - ALEXANDRU VLAHUȚĂ (1858-1919), poet, prozator, memorialist, 

ziarist, 160 ani de la naștere 

5 - GRIGORE GRIGORE, poet și publicist dâmbovițean (1948), 70 ani de la 

naștere; 

7 - EUGEN BARBU (1924-1993), 25 ani de la moartea scriitorului și 

publicistului 

7 - VERONICA CRĂCIUNOIU (1923), poetă dâmbovițean,  95 ani de la 

naștere 

8 - ZIUA INTERNAȚONALĂ PENTRU ALFABETIZARE (Instituită de 

UNESCO în 1966 pentru activizarea eforturilor societăți pentru lichidarea 

analfabetismului) 

9 - ION BENONE PETRESCU (1918), memorialist și publicist, 100 ani de la 

naștere;     

10 - ZIUA MONDIALĂ DE PREVENIRE A SUICIDULUI (Se marchează 

anual din 2002 la inițiativa Asociației Internaționale de Prevenire a 

Suicidului și Organizației Mondiale a Sănătăți, sub egida ONU) 

13 - AUREL VLAICU (1882-1913), 105 ani de la moartea aviatorului 

14 - ANGELA MIHAI-CERNĂTEȘTI, poetă (1933), 85 ani de la naștere; 

15 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A DEMOCRAȚEI (Instituită de ONU în 

2007, prin Rezoluția 62/7, pentru a atrage atenția asupra stării democrației 

în lume) 

17 - GHEORGHE LAZĂR (1779-1823), 195 ani de la moartea cărturarului 

29 - IULIA HASDEU (1869-1888), 130 ani de la moartea scriitoarei 

21 - ZIUA INTERNAȚONALĂ 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) 

22 - AUGUSTIN BUZURA (1938-2017), 80 ani de la nașterea scriitorului 

25 - VICTOR DAVIDOIU (1933), prozator și publicist, 85 ani de la naștere 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Eugen_Barbu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aurel_Vlaicu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Laz%C4%83r
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iulia_Hasdeu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Augustin_Buzura


 

 

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) 

26 - EDGAR PAPU (1908-1993), 110 ani de la nașterea eseistului, istoricului 

artelor și culturii 

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 INTERNAȚONALĂ 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 - SANDU DAVID (1923), poet, eseist și traducător, 95 ani de la naștere 

 

 

 

 

 

OCTOMBRIE 
 

 

 

 

 

1 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A MUZICII (Instituită de UNESCO în 1973 

pentru a încuraja promovarea artei muzicale, schimburile culturale, întărirea 

păcii și înțelegerii între popoare prin intermediul muzicii) 

1 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A OAMENILOR ÎN ETATE (Instituită de 

ONU în 1940, prin Rezoluția 45/106, ca dovadă a prețuirii și respectului 

pentru persoanele de vârsta a treia) 

2 - ALEXANDRU AVERESCU (1859-1938), 80 ani de la moartea 

mareșalului 

4 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A ANIMALELOR (Instituită în 1931 la 

inițiativa Organizației Internaționale pentru Protecția Animalelor. Se 

marchează în ziua Sf. Francisc de Assisi, protectorul animalelor, pentru a 

atrage atenția asupra speciilor pe cale de dispariție și a necesități protecției 

regnului animal) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Edgar_Papu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Averescu


 

 

4 - GHEORGHE ȚIȚEICA (1873-1939), 145 ani de la nașterea 

matematicianului 

4 - FLORIAN PITTIȘ (1943- 2007), 75 ani de la nașterea artistului 

5 - ZIUA MONDIALĂ A PEDAGOGULUI (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) 

9 - AL. PAPIU ILARIAN (1828 -1877), 190 ani de la nașterea istoricului 

11 - IORGU IORDAN (1888-1986), 130 ani de la nașterea filologului 

11 - DAN PIȚA (1938), 80 ani de la nașterea regizorului de film român 

13 - GEORGE M. ZAMFIRESCU (1898-1939), 120 ani de la nașterea 

prozatorului/dramaturgului 

14 - VICTOR KERNBACH (1923-1995), 95 ani de la nașterea scriitorului 

14 - CIPRIAN PORUMBESCU (1853-1883), 165 ani de la nașterea 

compozitorului 

19 - SIMION MEHEDINȚ (1868-1962), 150 ani de la nașterea geografului 

24 - ZIUA ORGANIZAȚEI NAȚUNILOR 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) 

26 - DIMITRIE CANTEMIR (1673-1723), 345 ani de la nașterea cărturarului 

28 - CONSTANTIN GIURESCU (1875-1918), 100 ani de la moartea 

istoricului 

30 - DUILIU ZAMFIRESCU (1858-1922), 160 ani de la nașterea scriitorului  

30 - FLORICA MUMUIANU (1908), poetă, 110 ani de la naștere 

*** CRIZANTEMA DE AUR. Concurs Național de creație și interpretare a 

romanței 

*** - 330 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești a lui Constantin 

Brâncoveanu (1688) 
 
 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_%C8%9Ai%C8%9Beica
https://ro.wikipedia.org/wiki/Florian_Pitti%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Papiu-Ilarian
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iorgu_Iordan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dan_Pi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Mihail_Zamfirescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Victor_Kernbach
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ciprian_Porumbescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Simion_Mehedin%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_Cantemir
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Giurescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Duiliu_Zamfirescu


 

 

 
 

 

 

 

NOIEMBRIE 
 

 
 

 

 

 

2 - DIMITRIE PACIUREA (1873-1932), 145 ani de la nașterea sculptorului 

4 - GAVRIIL POP (1818-1883), 200 ani de la nașterea poetului și istoricului 

5 - VICTOR ANESTIN (1875-1918), 100 ani de la moartea romancierului, 

scriitorului 

6 - ALEXANDRU PIRU (1917-1993), 25 ani de la moartea criticului literar 

7 - ION JALEA (1887-1983), 35 ani de la moartea sculptorului 

9 - LUCIAN PINTILIE (1933), 85 ani de la nașterea regizorului de film și 

teatru 

13 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A EDUCAȚEI COPIILOR 

NEVĂZĂTORI (Se marchează din 1946, în ziua de naștere a savantului, 

pedagogului francez Valentin Hauy, întemeietorul primei școli pentru 

nevăzători din lume (1784) 

14 - NERVA HODOȘ (1869-1913), 105 ani de la moartea bibliologului 

16 - ZIUA INTERNAȚONALĂ PENTRU TOLERANȚĂ (Instituită de 

ONU în 1996, prin Rezoluția 51/95. Marchează data adoptării la 16 

noiembrie 1995 a Declarației Principiilor Toleranței) 

17 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A STUDENȚLOR (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 alte peste 1200 

au fost trimiși în lagăre de concentrare) 

19 - MONICA LOVINESCU (1923-2008), 95 ani de la nașterea scriitoarei 

20 - ZIUA INTERNAȚONALĂ 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 - IOAN D. PETRESCU (1818-1903), istoric dâmbovițean, poet, 

memorialist, 200 ani de la naștere 

21 - CONSTANTIN GALERIU (1918-2003), 100 ani de la nașterea preotului 

și teologului 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_Paciurea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gavriil_Pop
https://ro.wikipedia.org/wiki/Victor_Anestin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Piru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Jalea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lucian_Pintilie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nerva_Hodo%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Monica_Lovinescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Galeriu


 

 

24 - ZIUA MONDIALĂ DE COMEMORARE A VICTIMELOR 

ACCIDENTELOR RUTIERE (Instituită de ONU în 2005, prin Rezoluția 

60/5, pentru a conștientiza impactul accidentelor rutiere și necesitatea unor 

măsuri de prevenire a lor) 

25 - ION CANTACUZINO (1863 - 1934), 155 ani de la nașterea fondatorului 

Școlii Românești de Imunologie și Patologie experimentală 

27 - ARON PUMNUL (1818-1866), 200 ani de la nașterea filologului și 

lingvistului 

28 - EREMIA GRIGORESCU (1863-1919), 155 ani de la nașterea generalului 

28 - 100 de ani de când Congresul general al Bucovinei a proclamat unirea 

Bucovinei cu România (1918) 

 

 
 
 

 
 

 

 

DECEMBRIE 
 

 

 

 

 

 

1 - ZIUA MONDIALĂ DE COMBATERE ȘI PROFILAXIE A 

MALADIEI HIV/SIDA (Instituită de ONU în 1988, prin Rezoluția 43/15, 

pentru a sensibiliza opinia publică și a exprima solidaritatea cu persoanele 

afectate de această maladie) 

1 -   ZIUA NAȚIONALĂ a REPUBLICII ROMÂNIA 

1 -  100 de ani de când Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a proclamat 

unirea Transilvaniei și Banatului cu România (1918) 

3 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚ 
(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 - NICOLAE CARTOJAN (1883-1944), 135 ani de la nașterea istoricului literar 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Aron_Pumnul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eremia_Grigorescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Cartojan


 

 

5 - ZIUA INTERNAȚONALĂ 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 atât 

în propria țară, cât și în străinătate) 

10 - ZIUA DREPTURILOR OMULUI (Instituită de ONU în 1950, prin 

Rezoluția 423(V). Marchează aniversarea adoptării în 1948 a Declarației 

Universale a Drepturilor Omului) 

12 - AMZA PELLEA (1931-1983), 35 ani de la moartea actorului 

12 - VIOREL MĂRGINEAN (1933), 85 ani de la nașterea pictorului 

12 - DAN C. MIHĂILESCU (1953), 65 ani de la nașterea eseistului, criticului 

și istoricului literar 

13 - DOSOFTEI (1624-1693), 325 ani de la moartea cărturarului 

13 - PETRE S. AURELIAN (1833-1909), 185 ani de la nașterea economistului 

și agronomului 

13 - GEORGE STEPHĂNESCU (1843-1925), 175 ani de la nașterea 

compozitorului, dirijorului 

14 - RADU BELIGAN (1918-2016), 100 ani de la nașterea actorului și 

regizorului 

17 - Regina ELISABETA a ROMÂNIEI (1843-1916), 175 ani de la nașterea 

suveranei 

20 - VENIAMIN COSTACHE (1768-1846), 250 ani de la nașterea 

cărturarului și poetului 

24 - ION ȚUGUI (1933-2002), 85 ani de la nașterea scriitorului și jurnalistului 

25 - TRISTAN TZARA (1896-1963), 55 ani de la moartea scriitorului și 

artistului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Amza_Pellea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Viorel_M%C4%83rginean
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dan_C._Mih%C4%83ilescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dosoftei_Baril%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petre_S._Aurelian
https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Steph%C4%83nescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Radu_Beligan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regina_Elisabeta_a_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Veniamin_Costache
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_%C8%9Augui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tristan_Tzara


 

 

 

 

CĂRȚI (OPERE) JUBILIARE 
 

 

 „Avarul” („L’avare”) de Molière 1668 - 350 de ani de la publicare 

 „Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi” de Nikolaj Nosov 

1953 - 65 de ani de la publicare 

 „Balade din câmpie” de Ion Druță 1963 - 55 de ani de la publicare 

 „Balade și idile” de George Coșbuc 1893 - 125 de ani de la 

publicare 

 „Bambi” de Felix Salten 1923 - 95 de ani de la publicare 

 Cazania lui Varlaam 1643 - 375 de ani de la publicare 

 „Comoara din insulă” („Treasure Island”) de Robert Louis 

Stevenson 1883 - 135 de ani de la publicare 

 „Copiii căpitanului Grant” („Les Enfants du capitaine Grant”) de 

Jules Verne 1868 - 150 de ani de la publicare 

 „Despre mișcarea de revoluție a corpurilor cerești” („De 

revolutionibus orbium coelestium”) de Nicolaus Copernic 1543 - 

475 de ani de la publicare  

 „Disc” de George Meniuc 1968 - 50 de ani de la publicare  

 „Emil din Lönneberga” („Emil i Lönneberga”) de Astrid Lindgren 

1963 - 55 de ani de la publicare 

 „Evgeni Onegin” („Евгений Онегин”) de Aleksandr Puškin 1833 - 

185 de ani de la publicare  

 „Expediția Kon-Tiki” („Kon-Tiki ekspedisjonen”) de Thor 

Heyerdahl 1948 - 70 de ani de la publicare  

 „Fabule” („Fables”) de Jean de La Fontaine 1668 - 350 de ani de la 

publicare  

 „Farenheit 451” („Fahrenheit 451”) de Ray Bradbury 1953 - 65 de 

ani de la publicare  



 

 

 

 „Îmblânzirea scorpiei” („The Taming of the Shrew) de William 

Shakespeare 1593 - 425 de ani de la publicare 

 „Luceafărul” de Mihai Eminescu 1883 - 135 de ani de la publicare  

 „Metodă nouă de scriere și cetire pentru uzul clasei I primară” de 

institutorii I. Creangă, C. Grigorescu, G. Ienăchescu, N. Climescu, 

V. Răceanu, A. Simionescu 1868 - 150 de ani de la publicare  

 „Micul prinț” („Le Petit Prince”) de Antoine de Saint Exupéry 

1943 - 75 de ani de la publicare  

 „Micuțele doamne” („Little women”) de Louisa May Alcott 1868 - 

150 de ani de la publicare  

 „Numele tău” de Grigore Vieru 1968 - 50 de ani de la publicare  

 „Ocolul Pământului în 80 de zile” („Le Tour du monde en 

quatrevingt jours”) de Jules Verne 1873 - 145 de ani de la publicare  

 „Oliver Twist” de Charles Dickens 1838 - 180 de ani de la 

publicare  

 „Pânze purpurii” („Алые паруса”) de Aleksandr Grin 1923 - 95 de 

ani de la publicare  

 „Piciul” („Le Petit Chose”) de Alphonse Daudet 1868 - 150 de ani 

de la publicare  

 „Povestea furnicii” de Ion Druță 1963 - 55 de ani de la publicare  

 „Rățușca cea urâtă” („Den grimme aeling”) de Hans Christian 

Andersen 1843 - 175 de ani de la publicare 

 „Scrisoarea de dragoste” de Mihail Drumeș 1938 - 80 de ani de la 

publicare  

 „Soldățelul de plumb” („Den standhaftige tinsoldat”) de Hans 

Christian Andersen 1838 - 180 de ani de la publicare 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANIVERSĂRI ALE REVISTELOR DÂMBOVIȚENE 

 
 

 Revista „Astronautica” (1968) – 50 de ani de la prima apariție; 

 Revista „Eroica” (1998) – 20 de ani de la prima apariție; 

 Revista „Graiul Dâmboviței” (1923) – 95 de ani de la prima 

apariție; 

 Revista „Înmuguriri” (1968) – 50 de ani de la prima apariție; 

 Revista „Însemnări pedagogice” (1973) – 45 de ani de la prima 

apariție; 

 Revista „Kindia” (1878) – 140 de ani de la prima apariție; 

 Revista „Muza mlădițelor” (1968) – 50 de ani de la prima 

apariție; 

 Revista „Tinere gânduri” (1968) – 50 de ani de la prima apariție; 

 Revista „Trepte spre viitor” (1968) – 50 de ani de la prima 

apariție; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANIVERSĂRI  BIBLIOTECI  - 2018 
 
 

 

BIBLIOTECA ANUL 
ÎNFIINȚĂRII 

CÂȚ ANI 
ANIVERSEAZĂ 

BUCIUMENI 1968 50 ani 

CÂNDEȘTI 1938 80 ani 

CRÂNGURILE 1948 70 ani 

CREVEDIA 1928 90 ani 

GURA FOII 1923 95 ani 

IEDERA 1963 55 ani 

LUCIENI 1968 60 ani 

MALU CU FLORI 1948 70 ani 

MĂNEȘTI 1938 80 ani 

MOGOȘANI 1938 80 ani 

MOȚĂIENI 1938 80 ani 

POIANA 1948 70 ani 

RÂU ALB 1938 80 ani 

VALEA LUNGĂ 1938 80 ani 

 

 

Lucrare elaborată în cadrul  

Bibliotecii Județene „I. H. Rădulescu” Dâmbovița 
 

 

Calendarul evenimentelor socio-culturale pe anul 2018 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. 
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