
 



 

 

IANUARIE 
 

 

 

 

 

 

 

1 - Ziua Mondială a Păcii 
1 - Ziua Mondială a Familiei 
1 - 80 ani de la apariția, la Iași, a revistei JURNALUL LITERAR, „foaie 

săptămânală de critică și informație literară”, condusă de G. Călinescu 
5 -  ILEANA, PRINCIPESĂ A ROMÂNIEI (1909-1991); 110 ani de la naștere 
6 -  ALEXANDRU SIHLEANU (1834-1857) poet; 185 ani de la naștere 
6 - ION HELIADE-RĂDULESCU (1802-1872), poet, prozator, 217 ani de la 

naștere 
11 - ZIUA ARTEI FOTOGRAFICE ÎN ROMÂNIA 
11 - Ziua Internațională a Cuvântului „Mulțumesc” 
12 - 90 de ani de la prima emisiune Radio România 
14 -  DIMITRIE BOLINTINEANU (1819 - 1872), poet român; 200 de ani de la 

naștere 
15 - ZIUA CULTURII NAȚONALE 
15 - MIHAI EMINESCU (1850–1889), poet, prozator, publicist, jurnalist,  169 

ani de la naștere 
15 - ZIUA CASEI CORPULUI DIDACTIC 
15 - Ziua Wikipedia 

15 - OVID CALEDONIU (1914 – 1974), poet român, comemorare a 45 de ani   
19 - PAUL CEZANNE (1839-1906), pictor francez; 180 ani de la naștere 
23 - SALVADOR DALI (1904-1989), pictor spaniol; 30 ani de la moarte 
23 - ZIUA MONDIALĂ A SCRISULUI DE MÂNĂ 
23 - NICOLAE AL. RĂDULESCU (1905-1989), geograf, academician; 30 ani de 

la moarte 
24 - VICTOR EFTIMIU (1889-1972), scriitor, academician; 130 ani de al 

naștere 
24 - ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE 



26 - SMARA (Maica) (1857-1944), poet, prozator, publicist dâmbovițean; 75 
ani de la moarte este femeie 

27 - ZIUA INTERNAȚONALĂ DE COMEMORARE A VICTIMELOR 
HOLOCAUSTULUI 

28 - BARBU THEODORESCU (1905-1979), istoric, folclorist și editor, exeget 
al operei lui Nicolae Iorga; 40 de ani de la moarte 

30 - ION LUCA CARAGIALE (1852-1912), dramaturg, poet, nuvelist și traducător, 
167 ani de la naștere 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FEBRUARIE 
 
 

 

 

 

1 - NICOLAE BREBAN, scriitor, academician; 85 ani de la naștere 
2 - CONSTANTIN CIOPRAGA (1916-2009), critic și istoric literar, scriitor, 

academician; 10 ani de la moarte 
2 - I. C. VISSARION (1879-1951), prozator, poet, dramaturg și ziarist 

dâmbovițean; 140 ani de la naștere 
2 - GRIGORE DICULESCU (1927-1989), prozator, poet, publicist 

dâmbovițean; 30 de ani de la moarte 
3 - IONEL TEODOREANU (1897-1954), prozator; 65 ani de la moarte 
4 - VASILE CÂRLOVA (1809-1831), poet; 210 ani de la naștere 
5 - ALECU RUSSO (1819-1859), scriitor; 160 ani de la moarte 
6 - MARIN BUCUR (1929 - 1994) , istoric literar, prozator, eseist, ziarist 

dâmbovițean; 25 de ani de la moarte  
12 - OTILIA CAZIMIR (1894-1967), poetă; 125 ani de la naștere 
13 - ZIUA EUROPEANĂ A SIGURANȚEI PE INTERNET 
13 - ZIUA MONDIALĂ A RADIOULUI 

14 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A DONAȚEI DE CARTE 



18 - ALFRED ALESSANDRESCU (1893-1959), pianist, dirijor, compozitor, 
academician; 60 ani de la moarte 

18 - LEONIDA GHERASIM, medic cardiolog, academician; 90 ani de la 
naștere 

19 - IRINA LOGHIN, interpretă de folclor românesc; 80 ani de la naștere 
20 - MIHAI D.CIUCĂ (1883-1969), medic, academician; 50 ani de la moarte 
21 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A LIMBII MATERNE 
22 - NICOLAE DAȘCOVICI (1888-1969), jurist, istoric, publicist, academician; 

50 ani de la moarte 
23 - GHEORGHE ȚIȚEICA (1873-1939), matematician, academician; 80 ani 

de la moarte 
24 - ZIUA DRAGOSTEI ȘI A BUNĂVOINȚEI –  DRAGOBETE 

25 - VICTOR BRÂNDUȘ (1905-1989), istoric literar, memorialist, publicist 
dâmbovițean; 30 ani de la moarte 

26 - ALEXANDRU NEGOESCU-RUNCU (1919), publicist, istoric dâmbovițean; 
100 de ani de la naștere 

27 - IULIU PRODAN (1875-1959), botanist, academician; 60 ani de la moarte 
27 - KONRAD LORENZ (1903-1989), zoolog, ornitolog, laureat Nobel; 30 ani 

de la moarte 

 

 

 

 
 

MARTIE 
 
 

 

 

 

 

1 - ION CREANGĂ (1837-1889), scriitor, pedagog și povestitor, 182 ani de la 
naștere 

1 - ZAHARIA BOIU (1834-1903), poet, publicist, academician; 185 ani de la 
naștere 

1 - ZIUA MĂRȚȘORULUI 
1 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A RADIOULUI ȘI TELEVIZIUNII PENTRU COPII  



3 - ZIUA MONDIALĂ A SCRIITORULUI 
6 - MIRON CRISTEA, PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE (1868-

1939), academician, prim-ministru al României; 80 ani de la moarte 
8 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A FEMEII 
9 - GRIGORE ANTIPA (1867-1944), biolog, academician; 75 ani de la 

moarte 
9 -  ALEXANDRU AVERESCU (1859-1938), mareșal, publicist, academician; 

160 ani de la naștere 
9 -  ZIUA DEȚINUȚILOR POLITICI ANTICOMUNIȘTI (din perioada 1944-

1989) 
13 - MIRCEA ELIADE (1907-1986), prozator, eseist și filolog, 112 ani de la 

naștere 
14 - CECILIA CUNȚESCU-STORCK (1879-1969), pictoriță; 160 ani de la 

naștere 
14 - ALEXANDRU PALEOLOGU (1919-2005), scriitor, critic literar, om politic, 

diplomat; 100 ani de la naștere 
16 - ELENA PIRU (1919-1974), istoric literar; 100 ani de la naștere 
16 - RENÉ-FRANÇOIS-ARMAND PRUDHOMME (SULLY) (1839-1907), poet și 

eseist francez, laureat Nobel; 180 ani de la naștere 
17 -  ALECU RUSSO (1819 – 1859), scriitor; 200 de ani de la naștere  
19 - I. D. PIETRARI (1899-1984), poet dâmbovițean; 120 ani de la naștere 
20 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A FRANCOFONIEI 
20 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A TEATRULUI PENTRU COPII ȘI TINERET 
21 - ZIUA MONDIALĂ A POEZIEI 
22 - ZIUA MONDIALĂ A APEI 
24 - I. GR. PERIEȚEANU (1879-1959), poet, traducător; 140 ani de la naștere 
25 -  70 ani de la înființarea UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA 
26 - MARGARETA de HOHENZOLLERN (1949), Custode al Coroanei României; 

70 de ani de la naștere 
27 - ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI 
30 - NICOLAE STEINHARDT (1912-1989), scriitor, eseist, traducător; 30 ani 

de la moarte 

 

 

 

 

 

 



 
 

APRILIE 
 

 

 

 

 
1 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A PĂSĂRILOR 
1 - NIKOLAUS BERWANGER (1935-1989), scriitor de limba germană, 

originar din România; 30 ani de la moarte 
1 - GHEORGHE CARDAȘ (1899-1984), istoric literar, bibliograf; 120 ani de 

la naștere 
1 - ZIUA UMORULUI 

1 -7 Săptămâna Lecturii și a Cărți pentru Copii 
2 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A CĂRȚII PENTRU COPII 
3 - OCTAV BĂNCILĂ (1872-1944), pictor; 75 ani de la moarte 
5 - VASILE FANACHE (1934), critic și istoric literar, eseist, publicist 

dâmbovițean; 85 de ani de la naștere  
6 -  TINA IONESCU-DEMETRIAN (1924), poetă, istoric literar, autoare 

dramatică dâmbovițeană; 95 de ani de la naștere 
7 - GHEORGHE GH. LONGINESCU (1869-1939), chimist, academician; 80 

ani de la moarte 
7 - GABRIELA MISTRAL (1889-1957), poetă chiliană, laureată Nobel; 130 

ani de la naștere 
7 - ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚI 
8 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A RROMILOR 
8 - CURIERUL ROMÂNESC - 185 de ani de la apariția, la București, a 

primului periodic din Țara Românească, editat de Ion Heliade 
Rădulescu. 

11 - ALEXANDRU D. RĂDULESCU (1886-1979), medic, scriitor, academician; 
40 ani de la moarte 

12 - ZIUA MONDIALĂ A AVIAȚEI ȘI A COSMONAUTICII 
12 -  ILIE R. COSTACHE (1932 - 2004), prozator, memorialist dâmbovițean; 15 

ani de la moarte 



13 - SEAMUS HEANEY (1939-2013), scriitor irlandez, laureat Nobel; 80 ani 
de la naștere 

14 -  100 de ani de la adoptarea Calendarului Gregorian în România (1919) 
15 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A CULTURII 
16 - FLORENTINA BUICĂ (1979), autoare dramatică, traducătoare, publicistă 

dâmbovițeană;  40 de ani de la naștere 
16 - CHARLES SPENCER CHAPLIN (1889-1977), actor, regizor și producător 

englez de film; 130 ani de la naștere 
18 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A MONUMENTELOR ȘI LOCURILOR ISTORICE 
19 - ANGHEL SALIGNY (1854 – 1925), academician, inginer constructor, 

ministru și pedagog român; 165 ani de la naștere 
19 - SBURĂTORUL - 100 ani de la apariția, la București, condusă de Eugen 

Lovinescu 
22 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A PLANETEI PĂMÂNT 
22 - ECATERINA ANTONESCU, poet dâmbovițean; 100 ani de la naștere 
23 - ZIUA BIBLIOTECARULUI. ZIUA MONDIALĂ A CĂRȚI ȘI DREPTULUI DE 

AUTOR 
26 - ZIUA MONDIALĂ A PROPRIETĂȚI INTELECTUALE  
29 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A DANSULUI 
30 - PAN HALIPPA (1883-1979), poet, publicist, om politic, academician; 40 

ani de la moarte 
 

 

 

 

 

MAI 
 

 

 

 

 
1 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A SOLIDARITĂȚI OAMENILOR MUNCII 
1 - GHEORGHE PETRAȘCU (1872- 1949), pictor, academician; 70 ani de la 

moarte 
 



1 - ALEXANDRU PHILIPPIDE (1859-1933), filolog, lingvist, academician; 160 
ani de la naștere 

2 - LETIȚIA PAPU (1912-1979), poetă, prozatoare, traducătoare; 40 ani de 
la moarte 

2 -  ZIUA NAȚIONALĂ A TINERETULUI 
3 - ZIUA MONDIALĂ A LIBERTĂȚII PRESEI 
4 - GEORGE NIMIGEANU (1909-1987), geograf; 110 ani de la naștere 
4 - ZIUA NAȚIONALĂ A INIMII ÎN ROMÂNIA 
8 - GIOVANNI BATTISTA GAULLI (BACICCIO) (1639-1709), pictor italian; 

380 ani de la naștere 
9 - ZIUA EUROPEI 

10 - MIHAIL SALTÎKOV-ȘCEDRIN (1826-1889), scriitor rus; 130 ani de la 
moarte 

13 - EMIL HAȚIEGANU (1878-1959), jurist, om politic, academician; 60 ani 
de la moarte 

15 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A FAMILIEI 
15 - ZIUA LATINITĂȚI 
16 - VICTOR NEGULESCU (1934), prozator, publicist dâmbovițean; 85 de ani de 

la naștere 
17 - ZIUA MONDIALĂ A SOCIETĂȚII INFORMAȚONALE 
18 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A MUZEELOR 
19 - DIMITRIE C. STURDZA-SCHEIANU (1839-1920), istoric, om politic, 

academician; 180 ani de la naștere 
19 - IULIU MOISIL (1859-1947), publicist, academician; 160 ani de la naștere 
19 - GEORGE PETCU (1917-1939), poet; 80 ani de la moarte 
20 - HONORE DE BALZAC (1799-1850), scriitor francez; 220 ani de la naștere 
20 - CONSTANTIN DUMITRESCU (1847-1929), violoncelist, compozitor; 90 

ani de la moarte 
21 - ZIUA MONDIALĂ A DIVERSITĂȚII CULTURALE PENTRU DIALOG ȘI 

DEZVOLTARE 
22 - RĂZVAN THEODORESCU, istoric al culturii, istoric de artă, academician; 

80 ani de la naștere 
24 - ZIUA SFINȚLOR KIRIL ȘI METODIU. Sărbătoarea alfabetului chirilic și a 

culturii slave 
24 - ȘTEFAN ȘTEFĂNESCU, istoric, academician; 90 ani de la naștere 
31 - ZIUA MONDIALĂ ÎMPOTRIVA FUMATULUI 
31 - ZIUA REZERVISTULUI MILITAR 

 



 
 

 
IUNIE 

 
 

 

 

 

 

1 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A OCROTIRII COPIILOR 
1 - IOAN BOGDAN (1864-1919), istoric, filolog, academician; 100 ani de la 

moarte 
1 - MELCHIOR FRANCK (1579- 1639), compozitor german; 380 ani de la 

moarte 
1 - ALBINA ROMÂNEASCĂ - 190 de ani de la apariția, la Iași, a primei 

reviste din Moldova, fondata de Gh. Asachi. 
2 -  PÂRVAN DOBRIN, publicist, istoric dâmbovițean; 70 ani de la naștere 
5 - ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI 
5 - CONSTANTIN I. NOTTARA (1859-1935), actor; 155 ani de la naștere 
8 - CERCHEZ, MIHAIL CRISTODULO (1839-1885), general; 180 ani de la 

naștere 
9 - ILEANA COTRUBAȘ, soprană; 80 ani de la naștere 

10 - AUREL BARANGA (1913-1979), dramaturg, poet, prozator; 40 ani de la 
moarte 

11 - ANNA AHMATOVA (1889-1966), poetă rusă; 130 ani de la naștere 
11 - RICHARD STRAUSS (1864-1949), compozitor și dirijor german; 155 ani 

de la naștere 
13 - GEORGE I. LAHOVARI (1838-1909), scriitor, inginer, academician; 110 

ani de la moarte 
13 - EUGEN A. PORA (1909-1981), zoolog, oceanograf, academician; 110 ani 

de la naștere 
15 - TRAIAN LALESCU (1882-1929), matematician, academician; 90 ani de la 

moarte 
15 - MIHAI EMINESCU (1850-1889), poet, prozator, publicist, jurnalist, 

academician; 130 ani de la moarte 
 



18 - LENA CONSTANTE (1909-2005), artist plastic și folclorist; 105 ani de la 
naștere 

18 - ANDREI TUDOR (1907-1959), muzicolog; 60 ani de la moarte 
19 - GEORGE CĂLINESCU (1899-1965), critic și istoric literar, poet, prozator, 

academician; 120 ani de la naștere 
20 - ZIUA MONDIALĂ A REFUGIAȚLOR 
21 - PETRE P. CARP (1837-1919), scriitor, politician, prim-ministru al 

României; 100 ani de la moarte 
21 - JOAQUIM MARIA MACHADO DE ASSIS (1839-1908), scriitor brazilian; 

180 ani de la naștere 
22 - IDEEA EUROPEANĂ - 100 ani de la apariția, la București, a revistei 

conduse de  C. Rădulescu-Motru 
23 - OVIDIU PAPADIMA (1909-1996), eseist, istoric literar, cronicar literar și 

folclorist; 110 ani de la naștere 
24 - PELLICO SILVIO (1789-1854), scriitor italian; 230 ani de la naștere 
24 - POMPILIU GÂLMEANU (1932-1999), poet, publicist, scenarist 

dâmbovițean; 20 ani de la moarte 
26 - ZIUA INTERNAȚONALĂ ÎMPOTRIVA CONSUMULUI ȘI A TRAFICULUI ILICIT 

DE DROGURI 
29 -  NICOLAE BĂLCESCU (1819-1852), istoric, scriitor, om politic, 

revoluționar; 200 ani de la naștere 
29 - DUMITRU POPESCU (1929-2010), teolog, preot ortodox, profesor 

universitar, academician; 90 ani de la naștere 
30 - TUDOR BUGNARIU (1909-1988), sociolog, publicist, academician; 110 

ani de la naștere 
30 - PAUL CONSTANTINESCU (1909-1963), compozitor, academician; 110 

ani de la naștere 
30 - VASILE PETRE JITARIU (1905-1989), biolog, academician; 30 ani de la 

moarte 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

IULIE 
 

 

 

 

 

 

1 -  COSTACHE OLĂREANU (1929-2000), prozator; 90 ani de la naștere 
5 - JEAN COCTEAU (1889-1963), scriitor, pictor, cineast francez; 130 ani 

de la naștere 
6 - GEORGE LESNEA (1902-1979), poet, traducător; 40 ani de la moarte 
6 -  ION CAZAN-CĂTINA (1929 - 1976), poet, dramaturg dâmbovițean; 90 

de ani de la moarte 
7 - GIOVANNI BOTTESINI (1821-1889), compozitor, dirijor italian; 130 ani 

de la moarte 
8 - JOHN D. ROCKEFELLER (1839-1937), industriaș american și filantrop; 

180 ani de la naștere 
10 - MARIN IONIȚĂ (1929), prozator, ziarist dâmbovițean; 90 de ani de la 

naștere 
11 - LAURENCE OLIVIER (1907-1989), actor și regizor englez de film; 30 ani 

de la moarte 
11 - ZIUA MONDIALĂ A POPULAȚIEI 
12 -  CONSTANTIN NOICA (1909 - 1987), filosof; 110 ani de la naștere 
13 - EUSEBIE MANDICEVSCHI (1857-1929), compozitor, muzicolog; 90 ani 

de la moarte 
13 - GEORGE IONIȚĂ, poet dâmbovițean; 65 ani de la naștere 
13 - ION ȘANDRU, geograf, profesor universitar; 100 ani de la naștere 
14 - NECULAI COSTĂCHESCU (1876-1939), chimist, om politic, 

academician; 80 ani de la moarte 
15 - AUREL IORDACHE (1919-1975), poet, prozator, dramaturg 

dâmbovițean; 100 ani de la naștere 
15 - GHEORGHE DEMETRESCU (1885-1969), matematician, astronom, 

seismolog, academician; 50 ani de la moarte 
 



20 - ZIUA MONDIALĂ A ȘAHULUI (INSTITUITĂ ÎN 1966 LA INIȚATIVA 
FEDERAȚEI INTERNAȚONALE A JOCULUI DE ȘAH (FIDE) 

20 - ZIUA AVIAȚIEI ROMÂNE 
21 - EREMIA-TEOFIL GRIGORESCU (1863-1919), general, specialist tehnic 

militar, erou național; 100 ani de la moarte 
22 - I. I. MIRONESCU (1883-1939), scriitor, medic, profesor universitar; 80 

ani de la moarte 
23 - GHEORGHE ADAMESCU (1869-1942), istoric literar, bibliograf, 

publicist, academician; 150 ani de la naștere 
23 - VLADIMIR DICULESCU, istoric, publicist dâmbovițean; 95 ani de la 

naștere 
23 -  OBSERVATORUL MILITAR - 160 ani de la apariția, la București, a 

ziarului politic și științific, prima publicație militară din România 
24 - CONSTANTIN NOICA (1909-1987), filosof, eseist, publicist, 

academician; 110 ani de la naștere 
26 - NECULAI MACAROVICI (1901-1979), geolog, academician; 40 ani de 

la moarte 
31 - TIBERIU CERCEL, eseist, poet, publicist dâmbovițean; 80 ani de la 

naștere 
 

 

 

 
 

AUGUST 
 

 

 

 

 

1 - MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU, economist, academician, guvernator 
BNR; 70 ani de la naștere 

1 -  SIMION N. HÂNCU, inginer constructor, profesor universitar; 90 ani de 
la naștere 

1 -  100 de ani de la înființarea Armei Tancuri în Armata Română 
1 - VALERIA SECIU, actriță de teatru și film; 80 ani de la naștere 
3 - VERONICA MICLE (1850-1889), poetă; 130 ani de la moarte 

 



6 - MIHAI BĂCESCU (1908-1999), zoolog, oceanolog, academician; 20 ani 
de la moarte 

12 - SCARLAT LONGHIN (1899-1979), medic, academician; 120 ani de la 
naștere 

12 - WILLIAM BRADFORD SHOCKLEY (1910-1989), fizician și inventator 
american, laureat Nobel; 30 ani de la moarte 

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 - AXENTE BANCIU (1875-1959), profesor, publicist, academician; 60 ani 
de la moarte 

13 - ION PACEA (1924-1999), pictor, academician; 20 ani de la moarte 
13 - GEORGE OPRESCU (1881-1969), istoric, critic și colecționar de artă, 

academician; 50 ani de la moarte 
14 - NICOLAE DĂRĂSCU (1883-1959), pictor; 60 ani de la moarte 
15 - MARIUS PETRE VISARION (1929-2006), geofizician, academician; 90 

ani de la naștere 
15 - ZIUA MARINEI ROMÂNE 
17 - NICOLAE TEODOREANU (1889-1977), medic veterinar, academician; 

130 ani de la naștere 
18 - TEODOR V. ȘTEFANELLI (1849-1920), istoric, scriitor, academician; 170 

ani de la naștere 
19 - VILLIERS DE L'ISLE-ADAM (1838-1889), scriitor francez; 130 ani de la 

moarte 
19 - CONSTANTIN I. PARHON (1874-1969), medic, academician; 50 ani de 

la moarte 
19 - SAMUEL RICHARDSON (1689-1761), scriitor englez; 330 ani de la 

naștere 
19 - MIRCEA SÎNTIMBREANU (1926-1999), scriitor, scenarist și producător 

de film; 20 ani de la moarte 
22 - RADU GIOGLOVAN (1921-1979), istoric, istoric literar, publicist 

dâmbovițean; 40 ani de la moarte 
24 - CUVÂNTUL LIBER - 100 ani de la apariția, la București, a revistei 

condusă de Eugen Filotti 
28 - HARRY BAR-SHALOM, prozator, poet; 80 ani de la naștere 
28 - RODICA OJOG-BRAȘOVEANU (1939-2002), scriitoare; 80 ani de la 

naștere 
 



29 - IOSIF (GHEORGHIAN), MITROPOLIT PRIMAT AL BISERICII ORTODOXE 
ROMÂNE (1829-1909), teolog, academician; 190 ani de la naștere 

30 - CONSTANTIN LOZINCĂ-MILEȘTI (1903-1979), scriitor, publicist; 40 ani 
de la moarte 

30 - COSTIN MURGESCU (1919-1989), economist, diplomat, academician; 
30 ani de la moarte 

30 - EMANOIL RIEGLER (1854-1929), medic, academician; 90 ani de la 
moarte 

31 - ZIUA LIMBII ROMÂNE 
 

 

 

 
 
 
 

SEPTEMBRIE 
 

 

 

 

 

1 - ZIUA REZERVAȚIEI BIOSFEREI „DELTA DUNĂRII” 
1 - 80 de ani de la începutul celui de al Doilea Război Mondial (1939) 
3 - OVIDIU DRÂMBA, istoric literar, eseist, profesor universitar; 100 ani de 

la naștere 
4 - ION DRĂGOESCU, publicist, etnolog dâmbovițean; 90 ani de la naștere 
4 - IULIU HAȚIEGANU (1885-1959), medic, academician; 60  ani de la 

moarte 
6 - NICOLAE FILIMON (1819-1865), prozator; 200  ani de la naștere 
7 - EMANUEL VASILIU (1929-2001), lingvist, academician; 90 ani de la 

naștere 
8 - MAX BLECHER (1909-1938), poet și prozator; 110 ani de la naștere 
8 - ZIUA INTERNAȚONALĂ PENTRU ALFABETIZARE (Instituită de UNESCO în 

1966 pentru activizarea eforturilor societăți pentru lichidarea 
analfabetismului) 

8 - ZIUA PETROLISTULUI ROMÂN 
9 - ION BENONE PETRESCU, istoric literar, memorialist, publicist 

dâmbovițean; 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) 

15 - JAMES FENIMORE COOPER (1789-1851), scriitor american; 230 ani de 
la naștere 

15 - ZIUA INTERNAȚONALĂ A DEMOCRAȚIEI (Instituită de ONU în 2007, prin 
Rezoluția 62/7, pentru a atrage atenția asupra stării democrației în lume) 

18 - 280 ani de la PACEA DE LA BELGRAD, care încheie războiul ruso-austro-
turc (Oltenia este realipită Țării Românești) 

18 - GRIGORE G. TOCILESCU (1850-1909), istoric, arheolog, folclorist, 
academician; 110 ani de la moarte 

18 - ZIUA EUROPEANĂ A PATRIMONIULUI 
19 - ALEXANDRU VLAHUȚĂ (1858-1919), poet, prozator, memorialist, 

ziarist; 100 ani de la moarte 
19 - NICOLAE HURMUZAKI (1826-1909), om politic, academician; 110 ani de 

la moarte 
19 -  ALEXANDRU CIORĂNESCU (1911-1999), poet, prozator, dramaturg, 

istoric literar, traducător dâmbovițean; 20 de ani de la moarte 
20 - DIMITRIE TH. NECULUȚĂ (1859-1904), poet, academician; 160 ani de la 

naștere 
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) 

21 - ARMAND CĂLINESCU (1893-1939), om politic, prim ministru; 80 ani de 
la moarte 

23 - WILKIE COLLINS (1824-1889), prozator englez; 130 ani de la moarte 
23 - SIGMUND FREUD (1856-1939), medic neuropsihiatru austriac, fondator 

al școlii de psihanaliză; 80 ani de la moarte 
24 - ZIUA MONDIALĂ A INIMII 
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 - MARTIN HEIDEGGER (1889-1976), filosof german; 130 ani de la naștere 
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 - ION ALIN GHEORGHIU (1929-2001), pictor și sculptor, academician; 90 
ani de la naștere 

29 - ION MUSLEA (1899-1966), folclorist, academician; 120 ani de la naștere 
30 - ANDREI RĂDULESCU (1880-1959), jurist, istoric, academician; 60 ani de 

la moarte 
30 - SERGHIE PARASCHIVA, bibliolog, publicist dâmbovițean; 80 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 - ANTON BACALBAȘA (1865- 1899), prozator, publicist; 120 ani de la 
moarte 

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) 

3 - TEODOR BURADA (1839-1923), folclorist, etnograf, muzicolog, 
academician; 180 ani de la naștere 

3 - GEORGE CREȚEANU (1829-1887), poet, publicist, academician; 190 ani 
de la naștere 
 
 



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) 

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) 

8 - GEORGE MIHAIL ZAMFIRESCU (1898-1939), scriitor; 80 ani de la 
moarte 

9 - ZIUA HOLOCAUSTULUI 
10 - ADOLF VON HENSELT (1814-1889), compozitor și pianist german; 130 

ani de la moarte 
11 - JAMES PRESCOTT JOULE (1818-1889), fizician englez; 130 ani de la 

moarte 
11 - OLGA TUDORACHE, actriță de teatru și film; 90 ani de la naștere 
11 - PETRE DRĂGUȚOIU, poet, ziarist dâmbovițean; 70 ani de la naștere 
14 - GHEORGHE ADRIAN (1821-1889), politician, general, academician; 130 

ani de la moarte 
18 - IOAN ALECU (1889-1966), poet, dramaturg, publicist, profesor; 130 ani 

de la naștere 
18 - NICOLAE TECLU (1839-1916), chimist, academician; 180 ani de la 

naștere 
19 - TEOFAN (SAVU), MITROPOLIT AL MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI; 60 ani de la 

naștere 
20 - IOSIF HODOȘ (1829-1880), istoric, avocat, politician, academician; 190 

ani de la naștere 
20 - DUMITRU MATCOVSCHI (1939-2013), scriitor, academician; 80 ani de 

la naștere 
21 - AURELIAN TRANDAFIR (1938-1999), prozator, publicist dâmbovițean; 

20 ani de la moarte 
21 - IOAN STRAT (1836-1879), jurist, economist, profesor universitar, 

politician; 140 ani de la moarte 
22 - IOAN ALEXANDRU DURAC (1924-1998), poet, publicist dâmbovițean; 

95 de ani de la naștere 
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 - LEONIDA LARI (1949-2011), scriitoare, traducătoare; 70 ani de la 
naștere 

28 - STEFANO LANDI (1587-1639), compozitor italian; 380 ani de la moarte 
28 - ION CALBOREANU (1909–1964), poet, epigramist dâmbovițean; 110 

ani de la naștere 
30 - ALFRED SISLEY (1839-1899), pictor francez; 180 ani de la naștere 
30 - NICOLAE CONSTANTIN PAULESCU (1869-1931), medic, fiziolog, 

profesor universitar, academician; 150 ani de la naștere 
31 -  ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MĂRII NEGRE 
*** CRIZANTEMA DE AUR. Concurs Național de creație și interpretare a 

romanței 
 
 

 

 
 

 

 

NOIEMBRIE 
 

 

 
 

 

 

1 - ZIUA RADIODIFUZIUNII ROMÂNE 
2 - ANTON PANN (1797-1854), poet, folclorist, muzician; 165 ani de la 

moarte 
3 - ION ENESCU-PIETROȘIȚA, poet, publicist dâmbovițean; 90 ani de la 

naștere 
4 - EUGEN IACOB (1929-2002), ziarist, critic de artă, grafician; 90 ani de la 

naștere 
5 - MATEI ALEXANDRESCU (1906-1979), poet, prozator dâmbovițean; 40 

ani de la moarte 
5 - PETRE V. HANEȘ (1879-1966), istoric literar; 140 ani de la naștere 
5 - TEODOR DIMA, filozof, academician; 80 ani de la naștere 
5 - MIHAIL (GHEORGHIAD) OBEDENARU (1839-1885), medic, publicist, 

diplomat, academician; 180 ani de la naștere 
10 - GHEORGHE DINICĂ (1934-2009), actor de teatru și film; 10 ani de la 

moarte 



10 - ROMULUS VULCĂNESCU (1912-1999), etnolog, scriitor, academician; 
20 ani de la moarte 

11 -  Nicolae Constantin Paulescu (1869-1931),  om de știință român, 
medic și fiziolog, profesor la Facultatea de Medicină din București, care a 
contribuit la  descoperirea  hormonului antidiabetic eliberat de pancreas, 
numit mai târziu insulină; 150 ani de la naștere 

12 - GHEORGHE ASACHI (1788-1869), scriitor, traducător, gazetar, animator 
al vieții artistice și culturale; 150 ani de la moarte 

12 -  ION MĂRCULESCU (1944), prozator, publicist, editor dâmbovițean; 75 
de ani de la naștere 

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 - IULIA HAȘDEU (1869-1888), poetă; 150 ani de la naștere 
15 - MINERVA LITERARĂ ȘI ILUSTRATĂ- 110 ani de la apariția la București 
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 - ALEXANDRU VLAHUȚĂ (1858-1919), scriitor, academician; 100 ani de la 
moarte 

19 - ALEXANDRU CIORĂNESCU (1911-1999), poet, prozator, dramaturg 
dâmbovițean; 20 ani de la moarte 

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 - PANAIT POPOVICI (1884-1949), geograf, publicist; 70 ani de la moarte 
24 - CONSTANTIN KARADJA (1889-1950), istoric, bibliograf, bibliofil, 

academician; 130 ani de la naștere 
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) 

27 - NICOLAE MANOLESCU, academician, critic și istoric literar, profesor 
universitar, jurnalist, politician; 80 ani de la naștere 



27 - VLADIMIR ȚOPA (1929-2006), fizician, academician; 90 ani de la 
naștere 

27 - DAN GÎJU (1964), prozator, poet, ziarist dâmbovițean; 55 de ani de la 
naștere 

28 - ARSENIE BOCA (1910-1989), ieromonah, teolog și artist plastic; 30 ani 
de la moarte 

29 - ION POPESCU-GOPO (1923-1989), artist plastic, actor, scenarist și 
regizor de film; 30 ani de la moarte 

29 - IOAN ALEXANDRESCU (1912-1999), compozitor, dirijor; 20 ani de la 
moarte 

29 - LUDWIG ANZENGRUBER (1839-1889), scriitor austriac; 180 ani de la 
naștere 

29 - VASILE GHEORGHIU (1872-1959), teolog ortodox, profesor universitar, 
academician; 60 ani de la moarte 

29 -  ALEXANDRU NICOLAESCU (1944), istoric literar, publicist dâmbovițean; 
75 de ani de la naștere 

30 - EDGAR DOUGLAS ADRIAN (1889-1977), medic și cercetător englez, 
laureat Nobel; 130 ani de la naștere 

30 - AUGUSTIN BUNEA (1857-1909), istoric, publicist și academician; 110 
ani de la moarte 

 

 

 
 
 

 
 

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 -  ION CIORĂNESCU (1874- 1948), prozator dâmbovițean; 145 ani de la 

naștere 



3 - GHEORGHE MĂRMUREANU, seismolog; 80 ani de la naștere 
3 - JOSEPH VERNET (1714-1789), pictor francez; 230 ani de la moarte 
3 - ZIUA INTERNAȚONALĂ 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 - WILHELM GEORG BERGER (1929-1993), compozitor, muzicolog, 
academician; 90 ani de la naștere 

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) 

7 - NICOLAE EDROIU, istoric, profesor universitar, academician; 80 ani de 
la naștere 

10 - SILE DINICU (1919-1993), compozitor, dirijor; 100 ani de la naștere 
10 - VIRGIL NECULA (1924), prozator, poet, publicist dâmbovițean; 95 de ani de 

la naștere 
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 - ROBERT BROWNING (1812-1889), poet englez; 130 ani de la moarte 
12 - TUDOR OCTAVIAN, scriitor, jurnalist; 80 ani de la naștere 
12 - IOAN ZUGRĂVESCU (1910-1989), chimist, academician; 30 ani de la 

moarte 
12 - MARIN BUCUR (1929-1994), istoric literar, prozator, ziarist 

dâmbovițean; 90 ani de la naștere / 25 ani de la moarte 
13 - ZENO GÂRBAN, chimist, academician; 80 ani de la naștere 
14 - ANDREI DMITRIEVICI SAHAROV (1921-1989), fizician, laureat Nobel; 30 

ani de la moarte 
20 - JOHANNES LUPI (1506-1539), compozitor francez; 480 ani de la moarte 
21 - JEAN RACINE (1639-1699), dramaturg francez; 380 ani de la naștere 
22 - SAMUEL BECKETT (1906-1989), scriitor irlandez, laureat Nobel: 30 ani 

de la moarte 
22 - NICOLAE GHICA-BUDEȘTI (1869-1943), arhitect, academician; 150 ani 

de la naștere 
22 - ZIUA LIBERTĂȚII ROMÂNIEI; 30 ani de la Revoluția anticomunistă din 

Decembrie '89 



24 - NICHIFOR CRAINIC (1889-1972), teolog, scriitor, filosof, academician; 
130 ani de la naștere 

25 - NICOLAE CEAUȘESCU (1918-1989), șef de stat al Republicii Socialiste 
România; 30 ani de la moarte 

26 - I. G. DUCA (1879-1933), memorialist; 140 ani de la naștere 
27 - ION MANOLESCU (1881-1959), actor de teatru și film; 60 ani de la 

moarte 
28 - HERMANN OBERTH (1894-1989), fizician, inventator, academician; 30 

ani de la moarte 
29 - GAVRIIL MUNTEANU (1812-1869), cărturar, traducător, academician; 

150 ani de la moarte 
29 - THEODOR ȘERBĂNESCU (1839-1901), poet, academician; 180 ani de la 

naștere 
29 - GHEORGHE ȘTEFAN (1899-1980), istoric, arheolog, academician; 120 

ani de la naștere 
31 - ION CREANGĂ (1839-1889), scriitor, academician; 130 ani de la moarte 
31 - CONSTANTIN N.HAMANGIU (1869-1932), jurist, academician; 150 ani 

de la naștere 
 



 

ALTE ANIVERSĂRI 

 

 610 ani de la cea mai veche Pisanie romanescă în Biserica 

Streisângeorgiu (1409) 

 410 ani de la construirea Mănăstirii Dragomirna (1609) 

 550 de ani de la construirea Mănăstirii Putna (1469) 

 320 de la înființarea Bisericii Române Unite (1699) 

 380 de ani de la construirea Mănăstirii Sf. Trei Ierarhi din Iași (1639) 

 100 de ani de la semnarea Tratatului de Pace de la Saint Germain, 

prin care Bucovina revenea României (1919) 

 190 de ani de la semnarea Tratatului de la Adrianopole, moment 

important în dezvoltarea Principatelor Române (1829) 

 280 de ani de la semnarea Tratatului de la Belgrad, prin care Oltenia 

revenea Țării Românești (1739) 

 360 de la moartea cărturarului Udrişte Năsturel (1659) 

 
 
 
 
 
 



CĂRȚI (OPERE) JUBILIARE 
 

 
 „20 000 de leghe sub mări” (Vingt mille lieues sous les mers) de Jules 

Verne, 1869  (150 de ani de la publicare) 

  „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă, 1879 (140 de ani de la 

publicare) 

 „Aventurile lui Huckleberry Finn” (The Adventures of Huckleberry 

Finn) de Mark Twain, 1884 (135 de ani de la publicare) 

 „Băiețelul din coliba albastră” de Spiridon Vangheli, 1964 (55 de ani 

de la publicare) 

 „Cartea Junglei” (The Jungle Book) de Joseph Rudyard Kipling, 1894 

(125 de ani de la publicare) 

 „Casa Mare” de Ion Druță, 1959 (60 de ani de la publicare)  

 „Cei trei mușchetari” (Les Trois Mousquetaires) de Alexandre Dumas, 

1844 (175 de ani de la publicare) 

 „Crăiasa zăpezii” (Sneedronningen) de Hans Christian Andersen, 1844 

(175 de ani de la publicare)  

 „David Copperfield” de Charles Dickens, 1849 (170 de ani de la 

publicare) 

 „Despot Vodă” de Vasile Alecsandri, 1879 (140 de ani de la publicare)  

 „Doc” de Nicolae Esinencu, 1989 (30 de ani de la publicare) 



 „Dan, căpitan de plai” și „Dumbrava Roșie” de Vasile Alecsandri, 1874 

(145 de ani de la publicare)  

 „Fântâna Blanduziei” de Vasile Alecsandri, 1884 (135 de ani de la 

publicare)  

 „Istoria unui galbân” de Vasile Alecsandri, 1844 (175 de ani de la 

publicare)  

  „Legământ” de Grigore Vieru, 1964 (55 de ani de la publicare)  

 „Livada cu vișini” (Вишневый сад) de Anton Čehov, 1904 (115 ani de 

la publicare) 

 „Liturghierul” lui Dosoftei 1679 (340 de ani de la tipărire) 

 „Mara” de Ioan Slavici, 1894 (125 de ani de la publicare) 

 „Morcoveață” (Poil de Carotte) de Jules Renard, 1894 (125 de ani de 

la publicare)  

 „Nunta Zamfirei” de George Coșbuc, 1889 (130 de ani de la publicare)  

 „O călătorie spre centrul Pământului” (Voyage au centre de la Terre) 

de Jules Verne, 1864 (155 de ani de la publicare)  

 „O noapte furtunoasă” de Ion Luca Caragiale, 1879 (140 de ani de la 

publicare)  

 „Oxford English Dictionary”, 1884 (135 de ani de la publicare)  

 „Povești pentru Alionușca” de Dmitrij Mamin-Sibirâk, 1894 (125 de 

ani de la publicare)  



 „Război și pace” (Война и мир) de Lev Tolstoj, 1869 (150 de ani de la 

publicare)  

 „Robinson Crusoe” de Daniel Defoe, 1719 (300 de ani de la publicare)  

 „Sipețelul de malahită” (Малахитовая шкатулка) de Pavel Bažov, 

1939 (80 de ani de la publicare) 

 „Spartacus” de Raffaello Giovagnoli, 1874 (145 de ani de la publicare)  

 „Stăpânul inelelor” (The Lord of the Rings) de John Ronald Ravel 

Tolkien, 1954 (65 de ani de la publicare)  

 „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, 1944 (75 de ani de la 

publicare)  

 „Trei într-o barcă fără a mai socoti și câinele” (Three men in a boat) 

de Jerome K. Jerome, 1889 (130 de ani de la publicare)  

 „Taica Goriot” (Le père Goriot) de Honore de Balzac, 1834 (185 de ani 

de la publicare)  

 „ Triodul Penticostar”, 1649 (370 de ani de la tipărire) 

 „Un yankeu din Connecticut la curtea regelui Arthur” (A Connecticut 

Yankee in King Arthur’s Court) de Mark Twain, 1889 (130 de ani de la 

publicare)  

 „Viața lui Ștefan cel Mare” de Mihail Sadoveanu, 1934 (85 de ani de la 

publicare)  

 „Minunatul vrăjitor din Oz” (The Wonderful Wizard of Oz) de Lyman 

Frank Baum, 1899 (120 de ani de la publicare) 



Ani, decenii proclamate de ONU, aniversări, sărbători tradiționale și 

internaționale (mondiale):  

 

 2011 - 2020 Deceniul Biodiversității 

 2011 - 2020 Deceniul de luptă împotriva desertificării 

 2011 - 2020 Deceniul de Acțiune pentru Siguranța Rutieră 

 2013 - 2022 Deceniul Fuziunii Culturilor 

 2014 - 2024 Deceniul energiei durabile pentru toți 

 2015 - 2024 Deceniul Internațional al persoanelor de origine 

africană 

 

Anul 2019 – Anul Internațional al Tabelului Periodic al Elementelor 

(Tabelul lui Mendeleev) 

Anul 2019 – declarat anul omagial al satului românesc (cf. Patriarhiei 

Române) titulatura completa 

 

 

 

 



 

Au fost desemnate pentru 2019:  

 

Capitala Mondială a Cărții (World Book Capital) – Sharjah (Emiratele Arabe 

Unite)  

Este un titlu conferit de către Conferința Generală UNESCO unui oraș ca o 

recunoaștere a calității programelor de a promova cunoașterea și lectura. 

UNESCO invită Asociația Internațională a Editorilor (International Publishers 

Association), Federația Internațională a Asociațiilor de Biblioteci (International 

Federation of Library Associations – IFLA) și Federația Internațională a 

Librarilor (International Booksellers Federation) de a participa la procesul de 

asigurare a celor trei ramuri majore ale industriei de carte.  

 

 

Capitale Europene ale Culturii (European Capitals of Culture) – Matera (Italia) 

și Plovdiv (Bulgaria)  

Este un titlu conferit unui sau mai multor orașe de către Uniunea Europeană 

pentru o perioadă de un an calendaristic în care se organizează o serie de 

evenimente culturale cu o puternică rezonanță europeană. 5 Comisia Uniunii 

Europene gestionează titlul și în fiecare an Consiliul de Miniștri al Uniunii 

Europene desemnează în mod oficial Capitalele Europene ale Culturii. 

Programul se derulează din 1985, când Melina Mercouri, ministrul culturii al 

Greciei, și omologul său francez, Jack Lang, au venit cu ideea de a desemna 

(anual) o Capitală a culturii pentru a aduce europenii mai aproape prin 

evidențierea bogăției și diversității culturilor europene și sensibilizarea pentru 

cunoașterea valorilor și istoriei lor comune.  

 

 



 

Capitala Europeană a Tineretului (European Youth Capital) – Novi Sad 

(Serbia)  

Este titlul acordat unui oraș european pentru perioada de un an, în cursul 

căreia i se oferă posibilitatea de a prezenta, printr-un program cu mai multe 

fațete, activitățile pentru tineret în domeniul cultural, social, politic și 

economic. 

 Capitala Europeană a Tineretului este o inițiativă a Forumului European al 

Tineretului, iar prima capitală a fost aleasă în 2009. Din 2014, Congresul 

Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei este partener oficial de 

organizare.  

 

 

Capitala Europeană a Sportului (European Capital of Sport) – Budapesta 

(Ungaria) 

 Este o nouă distincție desemnată de Federația Europeană a Sportului (ACES 

Europa) pentru a promova sportul prin comunicarea globală în conformitate 

cu principiile de responsabilitate și etică, de conștientizare a faptului că sportul 

este un factor de o mai mare coeziune în societate, de îmbunătățire a calității 

vieții, bunăstării fizice și mintale, precum și de integrare deplină a claselor 

sociale cu situații dificile. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANIVERSĂRI BIBLIOTECI 

- 2019- 

 

Nr. 
crt. 

Biblioteca AAnnuull  îînnffiiiinnțțăărriiii  
Câți ani 

aniversează 
Data 

desfășurării 

1.  BĂLENI 1969 50 Octombrie 

2.  BĂRBULEŢU 1939 80 Iunie 

3.  BILCIUREŞTI 1939 80 Mai 

4.  BRANIŞTEA 1939 80 Mai 

5.  BUCŞANI 1939 80 Octombrie 

6.  BUTIMANU 1939 80 Mai 

7.  COMIŞANI 1939 80  

8.  CORBII MARI 1959 60 Iunie 

9.  DRAGODANA 1924 95  

10.  GĂEȘTI 1924 95 Noiembrie 

11.  GLODENI 1934 85 Martie 

12.  HULUBEŞTI 1949 70 Aprilie 

13.  MORTENI 1914 105 Octombrie 

14.  NUCET 1939 80 Octombrie 

15.  ODOBEŞTI 1939 80 Septembrie 

16.  PETREŞTI 1939 80  
 

 

 

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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