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NOTĂ: 
Ordinea personalităților a fost stabilită în funcție de 

luna și ziua nașterii, în secțiunea „Aniversări”, respectiv 
de luna și ziua morții, în secțiunea „Comemorări”. 

Schițele biografice fost preluate din volumul „Scrii-
tori şi publicişti ieşeni contemporani. Dicţionar. 1945-
2008” de Nicolae Busuioc, ediția a 3-a, revăzută şi adăugi-
tă. Iaşi, Editura „Vasiliana ’98”, 2009. Selecția a fost efec-
tuată de Constantin Acozmei, bibliograf în cadrul Servi-
ciului Catalogare, Achiziții, Informare bibliografică. 
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IANUARIE 
 
 

HRIMIUC-TOPORAŞ Gheorghe 

n. 1 ianuarie 1947, în Darabani, judeţul Botoşani – m. 14 martie 
1995, Iaşi. Istoric literar. 

Studii gimnaziale şi liceale la Darabani (1950-1964), 
Facultatea de Filologie a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi 
(1964-1970), cursuri postuniversitare, examen de doctorat 
la prof. dr. docent Constantin Ciopraga. În perioada anilor 
1970-1980, profesor în învăţământul preuniversitar din 
Iaşi, iar din 1980, cercetător la Institutul de Filologie Ro-

mână A. Philippide Iaşi. Publică numeroase recenzii, articole şi studii de 
istorie literară în reviste din Iaşi şi din ţară. A lucrat la realizarea 
Dicţionarului literaturii române. 1900-1950 şi a Dicţionarului gene-
ral al literaturii române, îngrijeşte mai multe ediţii critice, între care 
Hronicul măscăriciului Vălătuc de Al. O. Teodoreanu (Iaşi, Junimea, 
1989), Unduire şi moarte de Dan Botta (Iaşi, Institutul European, 
1995) şi De ce scrieţi?, anchete literare din anii '30, în colaborare cu V. 
Durnea (Iaşi, Polirom, 1999). Postum i-a apărut volumul Atelier de 
istorie literară, cu prefaţă de Constantin Ciopraga (Iaşi, Junimea, 
1999).  
 
 
LARCO Vasile 

n. 1 ianuarie 1947, Bucecea, jud. Botoşani 
Poet şi epigramist 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Studii 
gimnaziale şi liceale la Bucecea (1954-1965), apoi Insti-
tutul Politehnic din Iaşi, specialitatea TCM. Profesor su-
plinitor la Vereşti-Suceava (1965-1967), inginer proiec-
tant la IUPSR Iaşi (1971-1992), şef birou la S.C. Suprem 
Iaşi (din 1992), apoi director la Suprem Service Iaşi. De-
butează cu epigrame în cotidianul Flacăra Iaşului (1987), 

colaborează la rubricile de umor din Gazeta de Botoşani, Clopotu – 
Botoşani, Scaiul, Opinia, 24:ORE, Păcală (Craiova), Haz de necaz 
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(Câmpina), Ziarul de Iaşi, Hohote (Tg. Jiu), Spinul (Baia Mare), Ag pe 
rime (Piteşti), Epigrama (Bucureşti), Cugetul (Craiova), la publicaţii din 
Chişinău şi Cernăuţi. Obţine numeroase premii la concursurile de umor 
de la Vaslui, Iaşi, Galaţi, Bistriţa, Tg. Jiu, Slatina, Timişoara, Gura Humo-
rului, Râmnicu Vâlcea, Sibiu etc. Membru al Uniunii epigramiştilor din 
România şi al Academiei libere Păstorel din Iaşi. Publică volumele de 
epigrame, rondeluri şi anecdote Hohotiera, cu comentarii de Valentin 
Silvestru (Iaşi, Omnia, 1994), Păcatul omenesc, prefaţă de G. Corbu 
(Iaşi, Cronica, 1997), volumul de proză umoristică Zodia râsului (Iaşi, 
Junimea, 1996), Un buchet de ironii, prefaţă de Horia Zilieru (Iaşi, 
Junimea, 1999), Un bob zăbavă (Iaşi, Cermi, 2001), Pedeapsa timpu-
lui, rondeluri şi epigrame (Iaşi, Dram Art XXI, 2003), Dincolo de ori-
zont, poezii, prefaţă de Emilian Marcu (Iaşi, Zebra Sound, 2004), În 
aşteptarea luminării, epigrame (Iaşi, Rocad Center, 2006), Visuri, 
poezii (Iaşi, Rocad Center, 2007). Sub tipar, Semnalul de alarmă, 
epigrame. Volumul În aşteptarea luminării a fost premiat de Uniunea 
Scriitorilor din România, filiala Bacău. Realizează, în colaborare, anto-
logiile Eterna epigramă (1993), În dulcele târg al epigramei (1995), 
Oltenii şi restul lumii (1996), apoi Trei decenii de epigramă, Cimi-
tirul vesel, Ce-mi şopteşte mie muza, Perle de umor, En garde, De-ale 
tranziţiei.  
 
 
AGRIGOROAIEI Eugen 

 n. 10 ianuarie 1932, la Bălţi, Basarabia – m. 24 februarie 1992,  
la Iaşi. Prozator şi folclorist 

Şcoala primară la Chişinău (1939-1943), Liceul de băieţi din Iaşi 
(1944-1951), Şcoala de literatură şi critică literară Bucureşti (1951-
1952), Facultatea de Filologie-Istorie din Iaşi (1953-1957). Diplomat 
universitar în limba şi literatura română. Profesor la Şcoala generală 
Miroslava, Iaşi, bibliograf la Institutul Agronomic Iaşi şi Biblioteca Gh. 
Asachi, muzeograf la Bojdeuca Ion Creangă şi Muzeul etnografic Iaşi, 
lector la Direcţia presei din Iaşi. Debutează în Iaşul nou (1954) cu fabu-
la Fluierul pentru care primeşte Premiul concursului Uniunii Scriito-
rilor din Iaşi. Colaborator la Iaşul literar, Cronica, Contemporanul, Alma 
Mater, Convorbiri literare, Opinia studenţească, Chemarea Moldovei etc. 
Scrie volumele Ultimul Făt-Frumos (Iaşi, 1969), Fabule şi întâmplări 
(Iaşi, Junimea, 1972), Ţara neuitatelor constelaţii. Folclor arhaic 
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românesc (Iaşi, Junimea, 1981), cu o prefaţă de Romulus Vulcănescu. 
Coautor la Legende şi povestiri cu albine (Bucureşti, 1987) şi la Tea-
trul de păpuşi (Iaşi, 1971). Au rămas încă nepublicate studii de litera-
tură populară şi etnografie, versuri, traduceri etc.  
 
 
SCURTU Virgil V. 

n. 10 ianuarie 1942, în Iaşi. Fizician şi eseist 

Studii la Liceul C. Negruzzi (1955-1958) şi Liceul M. Sadoveanu 
(1958-1961) din Iaşi, apoi Facultatea de Fizică a Universităţii Al. I. Cuza 
din Iaşi (1961-1966). Debutează în Gazeta matematică şi fizică (1961), 
colaborează la Ştiinţă şi tehnică, Flacăra Iaşului, Cronica, Timpul, Eveni-
mentul, Monitorul etc. Publică volumele Observatorul astronomului 
amator (1980), Humburg? Fenomenul OZN sub reflectorul ştiinţei 
(1984) şi În căutarea aştrilor (1986). Participă la diverse întâlniri 
ştiinţifice, sesiuni şi simpozioane cu studii şi cercetări. 
 
 
APETROAIE Ion 

n. 11 ianuarie 1937, Lişna, comuna Suharău, judeţul Botoşani – 
m. 24 august 1997, Iaşi. Filolog, critic şi istoric literar 

 Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Cla-
sele primare şi gimnaziale la Pomârla şi Suharău, Liceul 
Grigore Ghica din Dorohoi (1951-1954), Facultatea de 
Filologie Iaşi (1955-1960). Licenţiat în limba şi literatu-
ra română, doctor în filologie (1974). Preparator, asis-
tent şi lector la facultatea ieşeană, lector de romanistică 

la Universitatea din Montpellier (1972-1975) şi la Sorbona (1975-
1976), conferenţiar şi profesor la Facultatea de Filologie din Iaşi. Debu-
tează în Iaşul literar (1960) şi în volum cu studiul monografic Vasile 
Voiculescu (1975), urmând apoi volumele Literatura română a sec. al 
XX-lea (1978), Orfeu şi Aristarc (1982), Literatură şi reflexivitate 
(1996), Portrete şi comentarii critice (1996). Îngrijitor de ediţii: Întu-
neric şi lumină şi Nuvele şi povestiri de I. Al. Brătescu-Voineşti, 
Creativitatea eminesciană de D. Caracostea, Poezii de V. Voiculescu şi 
Cuvinte potrivite de T. Arghezi. Publică mai multe lucrări în colaborare 
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(peste zece volume colective în ţară şi străinătate), publică numeroase 
studii, articole, recenzii în peste 30 de reviste literare şi de cultură.  

 
 

PIŢU Luca 

n. 14 ianuarie 1947, în Cajvana, jud. Suceava – m. 14 iun. 2015, 
Focșani. Eseist şi prozator 

Licenţiat al Facultăţii de Filologie a Universităţii Al. I. 
Cuza din Iaşi, promoţia 1970. Carieră universitară la 
Catedra de limba şi literatura franceză. Lector de limba 
română la Universitatea din Nancy, Franţa (1992-1994). 
Colaborează la Dialog, Opinia studenţească, Echinox, Vatra, 
Familia, România literară, Viaţa Românească, Luceafărul, 

Contrapunct, Cahiers roumains d’études littérares etc. Autor al volume-
lor Eros, Doxa & Logos (1994), Naveta esenţială (1991), Sentimentul 
românesc al urii de sine (1991), La cafeneaua hermeneutică (1991, 
1998), Insem(i)nările magistrului din Cajvana (1992, 1999), Ultima 
noapte de dragoste şi întâia noapte de filosofie (1992), Fragmente 
dintr-un discurs (in)comod (1993, ed. a II-a, 2000), Breviarul nebu-
niilor curente (1996, ed. a II-a, 1998), Temele deocheate ale timpului 
nostru (2002), Dinspre ei şi despre mine (2008). Deţinător al Premii-
lor Uniunii Scriitorilor (1991), al revistei Poesis (1995), al revistei 
Convorbiri literare (1996).  
 
 
CARPINSCHI Anton 

n. 17 ianuarie 1947, Tulcea. Filosof, politolog şi eseist 

Liceul Spiru Haret din Tulcea (1955-1965), Facultatea de Filosofie 
a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi (1965-1970), doctorat în filosofie 
(1977). Specializări la Bruxelles (1995), Paris (1995), Birmingham 
(1977) şi Haga (1977). Parcurge toate treptele didactice, actualmente 
profesor universitar la Facultatea de Filosofie din Iaşi, şeful Departa-
mentului de ştiinţe politice, preşedinte al Comisiei de politologie, jur-
nalism şi ştiinţele comunicării (din cadrul Consiliului Naţional de Eva-
luare şi Acreditare Academică). Profesor invitat la Universitatea din 
Chişinău (1990-1991) şi la Universitatea din Toulouse (1993). Cola-
borează la diverse publicaţii cu studii, articole şi eseuri, deţinător al 
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Premiului Cartea anului (1993) şi al Premiului pentru Eseu (1995) 
acordate la Salonul naţional de carte de la Iaşi. Publică volumele: Con-
temporary Political Doctrines. A Typological Synthesis (1991), 
Orientări ideologice actuale. Tendinţe şi semnificaţii (Chişinău, 
1991), Doctrine politice contemporane. Tipologii, dinamică, per-
spective (1992), Deschidere şi sens în gândirea politică (1995), apoi 
Ştiinţa politicului, vol. 1 (1998), în colab. Îngrijeşte ediţiile Destinul 
omului în lumea actuală de N. Berdiaev (1993), Despre libertate la 
antici şi moderni de Benjamin Constant (1997) şi Viaţă fără stat? de 
J.W. Lapreuve (1998), apoi Ideologii politice moderne şi contempo-
rane – în vol. IDD: Filosofie şi ştiinţe politice (Iaşi, Editura Universităţii 
Al. I. Cuza, 2002), Organizaţii internaţionale (în colaborare), în vol. IDD: 
Filosofie şi ştiinţe politice (Iaşi, Fundaţia Axis, 2006). Anton Carpinschi 
este autorul multor lucrări de politologie şi teorie a sistemelor politice.  

 
 

ZĂSTROIU Remus 

n. 18 ianuarie 1937, în Bucureşti. Istoric literar şi eseist 

Gimnaziul la Liceul C. Dobrogeanu-Gherea Bucureşti 
(1947-1950), Liceul Militar de Marină, Galaţi (1950-
1954), Şcoala Superioară Militară de Marină, Constanţa 
(1954-1957), Facultatea de Litere a Universităţii Al. I. 
Cuza din Iaşi (1958-1963). Este membru al Société 
d’Etudes B. Fundoianu, cu sediul la Paris, corespondent al 

Societăţii pentru România. Doctor în filologie (1990), cu teza Contribu-
ţia presei periodice la dezvoltarea literaturii române (1800-1880). Cer-
cetător ştiinţific principal la Institutul de Filologie A. Philippide Iaşi, 
coordonator al Departamentului de istorie literară, redactor şef al 
revistei Anuar de lingvistică şi istorie literară, seria B, istorie literară 
(din 1964). Debutează cu recenzii (1966). Colaborări la Iaşul literar, 
Revista de istorie şi teorie literară, Evenimentul, Curierul de Iaşi etc. 
Deţinător al Premiului Timotei Cipariu al Academiei Române (1979) 
pentru realizarea, în colaborare, a Dicţionarului literaturii române de 
la origini până la 1900 (Bucureşti, Editura Academiei, 1979). Contri-
buţii, de asemenea, la realizarea Dicţionarului literaturii române de 
la 1900 la 1950, Partea I (A-B) şi a Dicţionarului general al literatu-
rii române (DGLR). Autor al Istoriei Teatrului din Timişoara, (Tübin-
gen, Institutul şvabilor dunăreni, Germania). Împreună cu Leon 
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Volovici îngrijeşte ediţia Iudaism şi elenism de B. Fundoianu (Bucu-
reşti, Editura Hasefer, 1999). Organizator al simpozioanelor internaţio-
nale: Relaţii literare şi culturale germano-române (Iaşi, 1992), B. Fun-
doianu/ B. Fondane (Iaşi, 1994), Centenarul B. Fundoianu/ B. Fondane 
(Iaşi, 1998), Identitatea limbii şi a literaturii române în perspectiva glo-
balizării, în colaborare (Iaşi, 2002). Studii şi articole (selectiv): Deutsch 
und rumänische Bühnetradition: ein deutscher Regisseur in Rumänien – 
Karl Heinz Martin, în Wissenschaftsstrukturen in Rumänien vor und 
nach 1989. Funktionsmodelle und Entwürfe, Tübingen, 1998; Les pre-
mières années de B. Fondane, în „Cahiers Benjamin Fondane”, 2/ 
Automne 1998, Ierusalim; Les Cahiers d’un „inactuel”. B. Fondoane 
journaliste, în „Cahiers Benjamin Fondane”, Paris – Jerusalem, 2003, nr. 
6; Einige Beobachtungen hinsichtlich des sozialen und beruflichen Status’ 
des rumänischen Journalisten in 19. Jahrhundert, în Deutschsprachige 
Öffentlichkeit und Presse in Mittelest – und Südosteuropa (1848-1948), 
Iaşi – Konstantz, Editura Universităţii Al. I. Cuza – Hartung-Gorre Ver-
lag, 2008, pp. 75 -83. Numeroase studii de istorie a literaturii române şi 
de istorie a presei periodice.  
 
 
DVORACEK Almast-Ioan 

n. 25 ianuarie 1957, Botoşani – m. 30 noiembrie 2008, în Iaşi. 
Jurist, poet şi prozator 

Studii gimnaziale la Botoşani, Liceul D. Cantemir din Iaşi, secţia 
umanistică, Facultatea de Drept, a Universităţii Al. I. Cuza Iaşi, promoţia 
1983, diplomă de licenţă în ştiinţe juridice. Avocat – Baroul de Avocaţi 
Iaşi (1984-1992), consilier juridic la Fundaţia Chemarea Iaşi. Publică 
studii, cercetări şi articole pe teme juridice, în presa de specialitate, 
colaborări la diverse ziare şi reviste. Este autorul volumului de versuri 
Pocalul lui Şeitan (Iaşi, Chemarea, 1994) şi al volumului de proză 
Amalgam (Iaşi, Chemarea, 1997). În 1998 publică Magnolie de argint 
(Iaşi, Chemarea), iar în 2005 publică Găinaţ peste milenii (Iaşi, Vasi-
liana ’98). Este coautor la dicţionare de termeni juridici spaniol-român 
şi italian-român. Desfăşoară o activitate de mecenat pentru artiştii 
defavorizaţi.  
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FEBRUARIE 
 
 

ALEXANDRESCU Emil (Fratele Emilian de la Neamţ) 

n. 2 februarie 1937, Iaşi. Poet, critic şi istoric literar 

 Studii gimnaziale la Sibiu, Liceul pedagogic şi 
Liceul teoretic din Sibiu (1950-1955), Facultatea de 
Filologie-Istorie-Filosofie din Iaşi (1956-1961). 
Profesor la Roman, director economic la U.M.F. Iaşi 
(1965-1969), profesor la Liceul pedagogic din Iaşi 
(1969-1971), la Liceul de informatică Iaşi (1971-

1996), la Seminarul teologic ortodox Veniamin Costache de la Mănăsti-
rea Neamţ (din 1990). Debutează cu versuri în revista Cronica (1970), 
publică în continuare articole de critică şi teorie literară, eseuri şi 
versuri în Dacia literară, Cronica, Viaţa, Evenimentul, Opinia, realizează 
emisiuni la Radio Iaşi şi Radio Bucureşti. Este autorul următoarelor 
cărţi de poezie ortodoxă: Legea iubirii – Cheia lui David (Iaşi, 1993), 
reeditată în 1995, Psaltirea Românească – Legea iubirii – Logos 
(1994), Psaltirea Preasfintei Treimi (1998), Cina cea de taină 
(2000), „Maran Atha” (2001), Teu, Tea, Tion Tawma (2002), Euha-
ristica cuvântului – Taina tainelor, Euharistica cuvântului şi tainei 
(2003), apoi volumul Doinele şi lacrimile dorului (Iaşi, Minied, 2003). 
Semnează lucrări didactice: Analize şi sinteze de literatură română 
(Iaşi, Moldova, 1995), ediţia a II-a în 1996, cu o prefaţă de acad. Con-
stantin Ciopraga şi o binecuvântare de IPS Daniel, Mitropolitul Moldo-
vei şi Bucovinei Încă cinci ediţii de mare succes (1999, 2000, 2002, 
2004, 2005), apoi Introducere în literatura română (două ediţii, 
2006, 2007), Limba şi literatura daco-română – Un demers axiologic 
(2009).  
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STERE Ernest 

n. 5 februarie 1912, Fălticeni – m. 7 octombrie 1979, Iaşi 
Filosof şi eseist 

Îi continuă pe înaintaşii săi filosofi Petre Andrei, Ştefan Zeletin, Al. 
Claudian. Studiile liceale la Liceul C. Negruzzi din Iaşi şi Facultatea de 
Litere şi Filosofie pe care o absolvă în 1934. Profesor de liceu la Cernă-
uţi, Timişoara şi Bucureşti, iar din 1947 la Catedra de filosofie a Univer-
sităţii Al. I. Cuza din Iaşi, trecând prin toate treptele ierarhice universi-
tare. Doctor în filosofie cu teza Raţiune şi experienţă în filosofia lui 
Blaise Pascal (1967). A scris peste 60 de volume, studii şi articole de 
filosofie românească, elină şi franceză. A publicat volumele: Gândirea 
etică în Franţa secolului al XVII-lea (1972), Doctrine şi curente în 
filosofia franceză contemporană (1975), Istoria filosofiei antice şi 
medievale (1976), Din istoria doctrinelor morale (3 vol., 1975-1979), 
Artă şi filosofie (1979). A scris despre figuri reprezentative, precum 
Pascal, Xenopol, Hegel, D. Cantemir, Diderot, Erasmus, Montaigne, Ion 
Heliade-Rădulescu, Constantin Dimitrescu etc. Autor al cunoscutelor 
eseuri Poezie şi filosofie, Miracolul artei, Farmecul muzicii, Artă şi 
morală, Umanismul artei, Permanenţa clasicilor etc.  

 
 

DONOSE Vicenţiu 

n. 6 februarie 1942, în satul Buda, comuna Bogdăneşti,  
jud. Vaslui – m. 16 iulie 2001, la Iaşi. Prozator şi publicist 

 Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Clasele 
primare în satul natal, Şcoala generală la Costeşti, Liceul 
M. Kogălniceanu din Vaslui (1955-1959), Facultatea de 
Filologie a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi (1963-1968). 
Metodist la Centrul de îndrumare a creaţiei populare Iaşi 
(1968-1977), redactor la Editura Junimea (1977-1990), 

bibliograf metodist la Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi Iaşi (din 1990), 
apoi cercetător ştiinţific şi director adjunct la aceeaşi instituţie. Debu-
tează în revista Cronica cu Omul care şi-a ucis visul (1966). Numeroase 
colaborări la Convorbiri literare, Cronica, Flacăra laşului, Neamul româ-
nesc, Viaţa, Opinia etc., la Radio Bucureşti, Radio Iaşi. Redactează nume-
roase montaje literare, texte pentru formaţii umoristice, texte de muzi-
că uşoară. Publică volumul de nuvele Vara cu tei nebuni (Iaşi, Junimea, 
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1970), romanele Cetatea (Iaşi, Junimea, 1972), Insula cu amintiri de 
acasă (Iaşi, Junimea, 1978), Vremea Lupilor (Iaşi, Junimea, 1980), 
Gura lumii (Iaşi, Junimea, 1982), Lăpuşneanu şi Patrupăcate (Iaşi, 
Junimea, 1984), Limpedele chip al dimineţii (Iaşi, Junimea, 1986), 
Justiţiar din alte lumi (Iaşi, Junimea, 1998). În colaborare cu Mircea 
Ionescu realizează scenariile radiofonice Leac pentru pistrui (Radio 
Bucureşti, 1986; Radio Berlin, 1988) şi Grădina din sărături (Radio 
Bucureşti, 1988). Împreună cu N. Busuioc realizează monografia 
Biblioteca „Gh. Asachi” – 80. O istorie de suflet şi de minte (Iaşi, Vasi-
liana ’98, 2000).  

 
 
ANDREI Doina 

n. 6 februarie 1957, în Negreşti, judeţul Vaslui. Prozatoare 

Absolvă Liceul pedagogic V. Lupu din Iaşi, promoţia 1977. Învăţă-
toare la Şcolile generale din Miroslava, nr. 40, 23 din Iaşi (1977-1992) 
şi 21 (Ion Neculce) Iaşi (din 1992). Coordonatoare a revistei pentru 
elevi Şcolărei şi şcolăriţe, pentru care a primit peste 10 premii la con-
cursurile organizate de RTV, Inspectoratul şcolar judeţean şi revista 
Cronica. Publică volumele Fetiţa de ciocolată (Iaşi, Canova, 1997), cu o 
postfaţă de Ioan Holban şi Paparuda (Iaşi, Canova, 2001). În curs de 
apariţie Dimineaţa fiecărei nopţi.  

 
 
FLORESCU Elisa 

n. 7 februarie 1927, Iaşi – 7 octombrie 2013. 
Poetă şi prozatoare 

Membră a Uniunii Scriitorilor din România. Studii gimnaziale la 
Şcoala Petru Rareş Iaşi (1935-1940), Liceul teoretic de fete Bacău 
(1940-1948), Facultatea de Teatru a Institutului de Artă din Iaşi (1948-
1952). Actriţă la Teatrul Luceafărul Iaşi, instructor artistic la Moldova şi 
Palatul copiilor din Iaşi, din 1992 vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale 
Mutuala România – Franţa, filiala Iaşi. Debutează cu scenarii radiofoni-
ce pentru copii la Radio Iaşi (1968), colaborează la diverse publicaţii 
pentru copii şi tineret, apoi la Candela Moldovei, Cuvânt şi suflet etc. 
Obţine premii şi distincţii ale unor concursuri şi festivaluri, între care 
Premiul Concursului naţional de texte literare de inspiraţie religioasă 
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(Botoşani, 1993). Autoare a volumelor pentru copii: Nu-i corect aşa, 
Gigel, versuri (1975), Întâmplări adevărate, versuri (1976), Întâm-
plări adevărate, proză (1978), Pământ cu flori, versuri (1983), 
Poveşti la trezirea din vis, proză (1991), Florile de la icoană, proză 
(1994), carte care primeşte Premiul pentru cartea de inspiraţie reli-
gioasă pentru copii. În 2002, la Editura Junimea apare Cartea mea cu 
poezii, colorată de copii. Tot anul 2002 îi aduce autoarei Premiul de 
excelenţă din partea Uniunii Scriitorilor, filiala Iaşi.  

 
 

HĂULICĂ Dan 

n. 7 februarie 1932, la Iaşi – m. 17 august 2014, București. 
Eseist şi critic de artă 

 Studii liceale şi universitare la Iaşi, continuate 
cu studii de istoria artei la Bucureşti. Redactor-şef 
al revistei Secolul 20 (din 1971), preşedinte al Aso-
ciaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă (din 
1981). Scrie Critică şi cultură (1967), Geografii 
spirituale (1973), volume ale unui critic impresio-

nist. În colaborare, Calder. Variaţiuni pe tema „homo faber” (1971). 
Scrierile sale sunt reflecţii „în falduri elegante, somptuoase, caligrafii de 
senzaţii livreşti ale unui împătimit peregrin cultural” (Ştefan Bórbély). 
Secolul 20 rămâne una dintre cele mai importante contribuţii cultural-
artistice ale criticului de artă în peisajul revistelor româneşti. Opera: 
Michelangelo Buonarroti, album, 1964 (în colab. cu George Oprescu şi 
Al. Balaci), Peintres roumains, I-II (Paris, 1965), Critică şi cultură 
(Bucureşti, 1967), Brâncuşi ou l’anonimat du génie (Bucureşti, 1967), 
Paris, album, în colab. (Bucureşti, 1971), Calder. Variaţiuni pe tema 
„homo faber”, album, în colab. (Bucureşti, 1971), Geografii spirituale 
(Bucureşti, 1973), Nostalgia sintezei (Bucureşti, 1984). Participă la 
vernisarea numeroaselor expoziţii de artă organizate în ţară şi străină-
tate, este prezent la reuniuni, colocvii şi dezbateri de artă în plan inter-
naţional, deţinător al unor ordine şi distincţii.  
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BOSTAN Ionel 

n. 21 februarie 1962, la Giurgeşti – Tg. Frumos, jud. Iaşi. 
Publicist şi prozator 

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Asociaţiei 
Jurnaliştilor din România (AIR), al Academiei de Ştiinţe, Litere şi Arte 
(ASLA), membru al Academiei de Ştiinţe din New York, membru cores-
pondent al Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe şi al Acade-
miei Italiene de Economie. Studiază Economia şi Dreptul la Universi-
tatea Al. I. Cuza din Iaşi, fiind licenţiat atât în Ştiinţe Economice, cât şi în 
Ştiinţe Juridice. Ulterior, absolvă şi cursurile Facultăţii de Filosofie, cu 
licenţa în specialitatea Filosofie-Jurnalism. Are două doctorate: unul în 
Economie şi celălalt în Drept. Este conducător de doctorat (Manage-
ment). Este autor şi coautor a 12 cărţi de specialitate apărute la edituri 
din Iaşi, Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Suceava şi Constanţa şi a peste 
600 de articole, eseuri, studii. Redactor la Revista Economia XXI, jurna-
list colaborator la Ziarul de Iaşi, revista Agero (Stuttgart) şi la Conver-
gence (Les nouvelles tendences en Europe), publicaţie trimestrială a 
Centrului Român de la Strasbourg. Semnează foiletoane şi poezii în 
Jurnalul literar, Symposion (24:ORE) Iaşi, Nord Litera Bucovina (Crai 
nou, Suceava), Opinia studenţească, Monitorul, Ziarul de Iaşi, Ziua, 13 
Plus (Bacău), Flacăra Iaşului etc. Este membru activ al unor cenacluri 
de creaţie literară: Timpul (Iaşi), Noduri şi semne (cotidianul Viaţa 
liberă), Atelier literar (revista Europeea), Cultural (revista Noi, nu) etc. 
Debutează cu volumul de foiletoane Din lumea lui Jupuitu’ (Iaşi, 
Corona, 2002). Mai semnează volumele Univers natal, poeme (Iaşi, 
Vasiliana ’98, 2003), Ieromonahul Visarion, proză scurtă (Iaşi, Sedcom 
Libris, 2004), Parohi de ţară, proză scurtă (Iaşi, Dram-Art, 2005) şi 
Idilă rurală şi Alhzeimer, proză scurtă (Iaşi, Panfilius, 2005). Este 
distins cu Diploma specială a Fundaţiei editoriale Corona în 2004. 
Apare în Antologia de poezie românească „Noul Orfeu” şi este inclus în 
dicţionarul Scriitori români contemporani (http://scriitori-români-
contemporani.com).  
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MARTIE 
 
 
NONEA Constantin 

n. 1 martie 1902, Şcheia, Iaşi – m. 19 iunie 1981, Iaşi. 
Preot şi prozator 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Cursurile primare în 
satul natal şi gimnaziul la Negreşti-Vaslui. Seminarul Veniamin Costachi 
din Iaşi şi Facultatea de Teologie din Bucureşti (1928), în paralel şi Fa-
cultatea de Istorie cu obţinerea licenţei în 1947. În perioada 1928-
1929, profesor la Seminarul din Huşi, apoi diacon şi preot la Catedrala 
mitropolitană Iaşi până la sfârşitul vieţii. Studii la Berlin, după care, în 
1952 este numit vicar-administrativ. Debutul literar are loc în paginile 
revistei Cultura poporului (1926), colaborează la Cuget moldovenesc, 
Curier ieşean, Iaşul literar, Însemnări ieşene etc. Debutul editorial are loc 
în 1942 cu volumul Comoara nefermecată, apoi scrie Leacuri pentru 
minte (1943), Cum creşte mintea (1943), iar pentru copii volumele 
Copii, babe şi moşnegi (1958), Moartea cărturarului (1968), Răzbu-
narea sultanului şi volumul de povestiri Movila lui Faur (1971).  
 
 
LĂCĂTUŞU Gloria (născută Corduş) 

n. 4 martie 1942, Suceava. Prozatoare şi publicistă 

Membră a Uniunii Scriitorilor din România. Cursurile primare, 
gimnaziale şi liceale la Suceava, Facultatea de Filologie, secţia limba şi 
literatura română, la Universitatea Al. I. Cuza Iaşi (1959-1964). Cursuri 
de germană la Iaşi (1966-1968), cursuri de ziaristică la Bucureşti 
(1972-1973). Funcţionează, ca profesor, la Brăila apoi ca logoped la 
Spitalul nr. 1 Iaşi. Din anul 1970 până în 1985, reporter şi redactor la 
Radio Iaşi, între anii 1985 şi 1990, metodist la Centrul de librării, mu-
zeograf la Muzeul de artă laşi şi instructor la Comitetul judeţean de 
cultură, din 1990 revine la Postul de Radio Iaşi ca redactor de rubrică 
până în 1997. Debutează în Iaşul literar cu prozele poematice: Zâna şi 
raza de luceafăr, Istorie şi Fratele soarelui(1966), iar în volum cu Zăpe-
zile calde (Iaşi, Junimea, 1979). Colaborează la Convorbiri literare, 
Cronica, Ateneu, Bucovina literară, Revista „V”, Contemporanul, Monito-
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rul, Opinia etc. Frecventează cenaclurile literare Viaţa şi Ion Creangă 
(1967-1969), este membră a Societăţii culturale ASTRA. Realizează, 
de-a lungul timpului, binecunoscute emisiuni cultural-literare la Postul 
de Radio Iaşi, Radio cu care viaţa scriitoarei se identifică, este raţiunea 
de a fi, sens al existenţei. Între renumitele emisiuni: Atlas liric, Pagini 
literare, Orizont cultural, Conştiinţă şi cultură, Artă plastică, Jurnalul 
artelor, Convorbiri literare, Radiosfera, Moment poetic. În 1995 i se de-
cernează Premiul Salonului de carte românească de la Chişinău. Publică 
volumele: Visuri prin poarta de corn (Iaşi, Junimea, 1983), Tu eşti 
Maria (Iaşi, Junimea, 1987), Casa glasurilor noastre (Iaşi, Cronica, 
1996), Pentru mama, pentru tata (Iaşi, Vasiliana ’98, 1998), O 
cărticică despre felurite flori şi despre cărţi surori (Iaşi, Vasiliana 
’98, 2000), Cartea undelor (Iaşi, Vasiliana ’98, 2003), Clipe împotriva 
morţii (Iaşi, Vasiliana ’98, 2005). În manuscris, volumul de poveşti Pă-
călita îngereasă. Realizează prefeţele volumelor: Sfânta cărare a muzi-
cii de Iulia Dinu, Troiţa de Petre Bicer (2002), Femeia în Evul Mediu de 
Ilie Grămadă (2003), Destine de D. Burciu (2008). Prezintă numeroase 
expoziţii de pictură, grafică, sculptură, traduce proză germană contem-
porană. „Portretele unor femei pun în evidenţă sensibilitatea şi darul 
Gloriei Lăcătuşu de a scoate din anonimat destine şi pasiuni de excep-
ţie. Finalitatea nu pune în umbră instrumentele ei umane, ceea ce face 
ca şi sentimentalismul, entuziasmul şi curiozitatea scriitoarei, cana-
lizate pe albiile acestor destine, să se precipite în idei şi sentimente” 
(Doina Uricariu).  

 
 

UNGUREANU Gheorghe 

n. 8 martie 1907, în comuna Hangu (astăzi Ceahlău), satul Schit, 
judeţul Neamţ – m. 29 decembrie 1975, la Iaşi. 

Arhivist şi publicist 

Studii gimnaziale în Hangu, Liceul M. Kogălniceanu şi Facultatea de 
Drept din Iaşi, cu obţinerea licenţei în 1929. La Arhivele Statului din 
Iaşi a fost copist, copist paleograf, arhivar, arhivar principal, director 
până la pensionare (1969) şi consultant ştiinţific (1975). Debutează 
publicistic în paginile revistei ieşene Ioan Neculce (1928). Este autorul 
a sute de studii, cercetări, articole şi note, operă ce îl situează printre 
cei mai remarcabili arhivişti ai ţării, lui i se datorează strângerea, or-
ganizarea şi valorificarea tezaurului arhivistic al Moldovei, fapt pentru 
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care şi-a atras admiraţia contemporanilor. Este urmaşul marilor lui 
înaintaşi pe direcţia arhivistică – Gh. Asachi, V. Alecsandri, George Sion, 
T. Codrescu şi Sever Zotta. Este autorul primului Îndrumător în Arhi-
vele Statului (1947), au urmat volumele de documente Anul revoluţio-
nar 1848 în Moldova (2 vol.), Figuri de arhivişti – Gh. Asachi, 
inventarul arhivistic la fondul Secretariatul de Stat al Moldovei. Se 
impune prin numeroasele lucrări ştiinţifice privind teoria arhivisticii 
româneşti, istoria literară şi istoria Iaşului. Dintre acestea amintim 
doar câteva: Poetul Costachi Conachi, organizator al arhivelor mol-
doveneşti, 1831-1833 (1939), Ion Creangă – documente (1940, 
1964), Iaşul, note istorice, Din viaţa lui Vasile Adamachi (1941), 
Cronica Cotnarilor (1971), Documente literare (2 vol., 1973, 1976). 
Participă la congrese şi conferinţe ale Consiliului Internaţional al Arhi-
velor, ca reprezentant al României (Copenhaga, Florenţa, Moscova, 
Londra, Washington, Madrid, Otawa etc.), membru al redacţiei revistei 
Archivum, editată de UNESCO.  

 
 

CĂRĂULEANU Adi 

n. 8 martie 1957, în Calafat, jud. Dolj. Actor, regizor şi poet 

Studii gimnaziale la Şcoala generală nr. 2 din Calafat (1965-1973), 
Liceul real-umanist T. Vladimirescu (1973-1976), Institutul de Artă Tea-
trală şi Cinematografică din Bucureşti (1977-1981). Debutează la Tea-
trul V.I. Popa din Bârlad (1981), actor al Teatrului Naţional V. Alecsandri 
Iaşi (din 1984), director artistic al aceluiaşi Teatru, asistent apoi lector 
la Academia de Arte G. Enescu Iaşi, Facultatea Actorie (din 1992), unde 
realizează mai multe spectacole cu care a participat la festivaluri stu-
denţeşti în Italia şi Franţa. Semnează regia şi montajul filmului Cine 
sunt eu?, regia spectacolelor Chestiune de traducere, după I.L. Caragiale 
şi A suferi spre a înţelege (teatru antic). La Teatrul Mihai Eminescu din 
Botoşani a regizat Năpasta de I.L. Caragiale. Interpretează peste 60 de 
roluri în teatru (după T. Popescu, G.B. Shaw, Carlo Goldoni, M. Sebas-
tian, W. Shakespeare, T. Muşatescu, Paul Anghel, A.P. Cehov, L. Piran-
dello, E. Canetti, V. Alecsandri, Sl. Mrozek, C. Popa, Aristofan, M. Bulga-
kov, I.L. Caragiale, B. Nuşici, B. Şt. Delavrancea ş.a.) şi în filme în regia 
lui M. Daneliuc, Dan Piţa, Al Tatos etc. Deţinător al unor premii şi al 
Ordinului Meritul cultural în grad de Cavaler. Cu numeroase colaborări 
la Radio şi TV cu versuri şi teatru. Debutează cu versuri în revista 
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Teatrul Naţional (1996), publică şi în alte periodice. În 1997 publică vo-
lumul de versuri De ce... (vorbe, schiţe, sentimente), ilustraţiile aparţi-
nând lui Ion Sapdaru, publică apoi Amo, amas, amat, amamus, ama-
tis, amant (vorbe, vorbe, vorbe), (Tehnopress, 2001). „Poezia lui Adi 
Cărăuleanu e profund originală, e chiar lăuntrul său de azi şi de acum, 
exprimat altfel decât pe mirabila scândură a scenei Teatrului, într-un 
rol pe care încă nu l-a jucat” (Ioan Holban).  

 
 

MERIŞCA Dan 

n. 9 martie 1957, comuna Butea, judeţul Iaşi – m. 21 noiembrie 
1991, la Iaşi. Prozator 

Studii la Liceul teoretic din Tg. Frumos şi la Liceul C. 
Negruzzi din Iaşi, Facultatea de Electrotehnică Iaşi (1977-
1982). Inginer, referent principal la Casa de cultură a 
studenţilor din Iaşi. Fondator şi preşedinte al Cenaclului 
Quasar, membru şi preşedinte în jurii literare şi coregra-
fice, la festivaluri şi concursuri pe teme de literatură, 

ştiinţă, arte plastice etc. Debutează în antologia Copii – poeţi (1969). 
Publică povestiri, schiţe, proză S.F. în Opinia studenţească, S.F. Contact, 
Fantastic Magazin, Ateneu, Viaţa Politehnicii, Convorbiri literare, Cro-
nica, Dialog, Ştiinţă şi tehnică, Corolar, Holograma, Imago, Jurnalul S.F. 
etc. Deţinător al mai multor premii pentru literatură S.F., schiţe şi po-
vestiri, pentru contribuţii la dezvoltarea publicisticii S.F. în România. 
Prezent în numeroase almanahuri şi antologii SF, traducător din C. 
Smith, Fr. Brown etc. Autorul volumului Război în labirint (Bucureşti, 
Adevărul, 1996) sub îngrijirea lui Lucian Merişca, antologator al 
volumului O planetă numită Anticipaţie (Iaşi, Junimea, 1985).  

 
 

SÎRBU Anca 

n. 10 martie 1942, Iaşi. Critic şi istoric literar 

Studii elementare, gimnaziale şi liceale la Liceul M. Eminescu din 
Iaşi (1948-1959), Facultatea de Filologie din Iaşi, secţia franceză-
română (1959-1964). Doctor în filologie (1976). Preparator, asistent 
(1964-1971), lector (1971-1990), conferenţiar (1990-1999) şi profesor 
(din 1999) la Catedra de limbă şi literatură franceză a Universităţii Al. I. 
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Cuza din Iaşi. Stagii de specializare la Grenoble (1964) şi Paris (1968-
1969). Membră a Societăţii Internaţionale de Studii greeniene. Partici-
pă la mai multe colocvii internaţionale în Polonia, Lublin (1995) şi în 
Franţa, Nice (1996), Lille (2000, 2001), Poitiers (2001), Paris (2008). 
Debutează cu recenzii în Analele Ştiinţifice ale Universităţii Iaşi (1965), 
colaborează cu studii şi articole la Iaşul literar, Convorbiri literare, 
Cronica, Anuar de lingvistică şi istorie literară, Collegium, Oeuvres et 
critiques (Tübingen), Dialogue (Montpellier), Bulletin Julien Green 
(Paris), Melanges de science religieuse (Lille) etc. Autoare a volumelor 
Julien Green – o conştiinţă tragică (Iaşi, 1995), Personajul literar în 
secolul al XIX-lea francez (Iaşi, 1997), Timp şi spaţiu în literatura 
franceză din secolul al XIX-lea (Iaşi, 1999), a mai multor cursuri uni-
versitare, a unor lucrări realizate în colaborare, între care Histoire de 
la littérature française (1982), Direcţii în critica şi poetica franceză 
contemporană (1983), Terminologie poetică şi retorică (1994), 
Actes. Journees de la Francophonie, I-XII (1996-2008), Dimensions 
du discours littéraire au XIX-e siècle (2004). A publicat studii în 
următoarele volume colective apărute în străinătate: Autobiographie 
et fiction romanesque, (Nice, 1996), Bernanos. Création et moder-
nité (Paris-Lublin, 1998), Julien Green, un voyageur sur la terre 
(Lille, 2006), Julien Green. Non-dit et ambiguité (Paris, 2007).  

 
 

PENDEFUNDA Liviu 

n. 10 martie 1952, la Iaşi. Medic, poet, prozator şi eseist 

 Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Studii: 
Liceul M. Eminescu şi Universitatea de Medicină şi 
Farmacie Iaşi. Medic primar neurolog, doctor în ştiinţe 
medicale, profesor univ. UMF Iaşi, membru în numeroase 
societăţi medicale din străinătate, membru titular al Aca-
demiei americane de neurologie (1994), membru de 

onoare al Academiei de medicină din Terrytown, New York (1993) şi al 
Forumului Inventatorilor Români (2005), membru al Academiei de 
ştiinţe medicale, al Academiei oamenilor de ştiinţă, al Academiei ecolo-
gice, al Academiei de Ştiinţe din New York (2003), secretar general al 
Societăţii române de psihoneuro-endocrinologie, membru fondator al 
Centrului Academic de Studii Hermeneutice (2007), fondator al revistei 
Acta Neurologica Moldavica, director al Casei de presă şi editură Con-
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tact internaţional şi al revistei Contact internaţional. Este membru cu 
grad de maestru al World Academy of Letters (2004), membru al 
comisiei de antropologie a Academiei Române (2007). Este listat în nu-
meroase enciclopedii, dicţionare şi volume, laureat al Festivalului de 
poezie de la Roma (1990). Deputy Director General International Bio-
graphical Center Cambridge, England (2001), membru în Research 
Board of Advisors, al American Biographical Institute (2001), membru 
fondator Centrul Academic de Studii Hermeneutice (2007). Publică în 
reviste din Iaşi şi din ţară. Debutează editorial cu volumul de poezii 
Sideralia (1979) după care apar Farmacii astrale (1981), Astrul 
cojilor de ou (1982), Falii 1 (1983), Tihna scoicilor (1984), Falii 2 
(1985), Cabinetul doctorului Apollon (1986), Căruţa cu nebuni 
(1992), Mişcarea cerească (1993), Drumuri prin Moldova, proză 
(1987), Dorinţă şi sinapsă, eseuri (1992). Apoi, Vrăjitorii Marelui Vid 
(1997), Legenda (Iaşi, 1998), Falii 3 (Iaşi, 2000), Profetul la margi-
nea imperiilor (Bucureşti, 2001), Beggarland (Falii 5), poeme (Iaşi, 
Timpul, 2004), Rondeluri şi Ovoide, poeme (Iaşi, Junimea, 2005), 
Biblioteca Profetului, eseuri, jurnal, poezii (Iaşi, Junimea, 2007), Dog-
ma sau libertatea gândirii – esenţe ale arcului reflex noetic, eseuri 
(Iaşi, Junimea, 2007), Falii 7 (poema dorului), poeme (Iaşi, Biblioteca 
Convorbiri literare, 2008), Cele mai frumoase poeme de dragoste, 
poeme (Poezia, 2008). Traduce din Luigi Attardi, Antonietta dell'Arte, 
Souleiman Awwad.  

 
 

STRĂCHINARU Ioan N. 

n. 17 martie 1922, în Bohotin, jud. Fălciu. Psiholog, eseist, 
cercetător ştiinţific 

Absolvă Şcoala Normală Vasile Lupu (1942). Urmează Şcoala de 
Ofiţeri de Rezervă Bacău. Participă la război în ambele direcţii ale 
frontului (1943-1944). Este rănit în luptele din Tatra (Cehoslovacia). 
Urmează Liceul teoretic şi Facultatea de Litere şi Filosofie a Universi-
tăţii Al. I. Cuza din Iaşi. Licenţiat în psihologie (1947). Profesor la Şcoala 
generală din Răducăneni, jud. Iaşi (1948-1949). Psiholog la Clinica de 
Neuropsihiatrie Infantilă Iaşi (1950-1964). Este cooptat la Catedra de 
Pedagogie din cadrul Facultăţii de Istorie-Filosofie a Universităţii Al. I. 
Cuza Iaşi (1964-1997). Susţine doctoratul (1967) cu teza Cercetarea 
factorului psiho-pedagogic în etiologia tulburărilor de comportament la 
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copil. Metode şi procedee de reeducare. Lucrarea are la bază 30 de studii 
publicate de candidat şi 15 comunicări ştiinţifice prezentate la diferite 
simpozioane naţionale şi internaţionale. Debutează (1942) cu versuri 
în revista Tinereţe şi în Glasul Basarabiei. Publică de-a lungul timpului 
evocări, medalioane, cronici, eseuri, comunicări, studii de filosofie şi 
teorie a culturii în presa din ţară şi de peste hotare: Scuola di Base (Ro-
ma), L’Education şi Revue de Systemologie (Paris), Voprose Psihologhii şi 
în Jurnal de Nevropatologhii i Psihiatrii (Moscova), Internazionale 
Zeitschrift Für Erziung Wistenschaft (Berlin). În paralel cu apariţia celor 
130 de studii în volume, culegeri şi în reviste de specialitate, publică 
volumele: Devierile de conduită la copii (Bucureşti, E.D.P., 1969), Curs 
de pedagogie (Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1973), Introducere 
în pedagogie (Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1979), Psihopeda-
gogie specială (Iaşi, Trinitas, 1994), Teoria învăţământului (Iaşi, Gra-
phix, 1995), Asistenţa psihopedagogică a copiilor cu deficienţe neu-
ropsihice grave. Umanizarea şi integrarea lor (Bucureşti, Inst. Şt. 
Pedag., 1996), în colaborare cu lector Ana Vrăjitoru. După evenimentele 
din 1989 iniţiază reapariţia revistei de teoria culturii Ethos în care 
publică Educaţia naţională prin cultură şi muncă (an I, nr. 1, 1990); Cre-
ativitatea şi educarea ei în spiritul psihologiei consonantiste (an II, nr. 1, 
1991); Criza morală, politică şi socială în România de azi (nr. 5, 1995). 
Are sub tipar Din galeria pedagogilor români; Social-democraţia din 
România anilor 1940-2009. Coordonează volumul de studii filosofi-
co-sociologice şi logice intitulat Orizonturi ale Personalităţii (Iaşi, 
Editura Universităţii Şt. Lupaşcu, 1999).  

 
 

POPOVICI Alecu 

n. 17 martie 1927, în Iaşi – m. 9 septembrie 1997, în Bucureşti. 
Dramaturg şi critic dramatic 

Urmează Liceul Naţional Iaşi (1937-1945), apoi Facultatea de Me-
dicină (1945-1950). Debutează în publicaţia liceului, iar apoi lucrează 
ca ziarist la Lupta Moldovei (1940-1950) şi Opinia (1945-1948). Piesa 
sa de teatru Răţoiul se joacă în perioada 1948-1950 la Teatrul Naţional 
din Iaşi. În 1961 Uniunea Scriitorilor îi conferă un premiu pentru piesa 
Băiatul din banca a doua, iar în 1993, un premiu pentru întreaga activi-
tate. Deţine diferite funcţii în domeniul teatral, precum cea de profesor 
la Institutul de Arte Teatrale din Bucureşti, director al Teatrului Ion 
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Creangă, secretar literar la Teatrul Constantin I. Nottara, redactor al 
revistei Teatrul, unde semnează cronică dramatică. Scrierile sale sunt 
axate pe literatura pentru copii: Cea mai frumoasă aventură (1959), 
Băiatul cu ricşa (1962), Copii, haideţi la teatrul de păpuşi (1963), 
Costache Antoniu (1964), Întâmplări cu păpuşi (1964), Pasărea co-
libri, poveşti braziliene (1964), Fotografia din perete (1965), Afară-i 
vopsit gardul, înăuntru, leopardul (1966), Nimic despre fotbal 
(1966), O fetiţă caută un cântec (1967), Zâmbiţi, vă rog (1967), De 
iarnă… (1968), Aventurile lui Aşchiuţă (1970), Zboară, zboară 
(1971), Grădina poveştilor (1972), Verişorii (1977), Fabule şi pseudo-
fabule (1986), Delfinul va sta în… cadă (1992), Povestea poveştilor 
(1995). Traduce din Balzac, Hanul roşu (1963), din Arkadie Bukov, 
Povestiri umoristice (1964), din O. Sekora, Căţelul zburător (1965).  

 
 

ALEXANDRESCU Carmen Gabriela 

n. 18 martie 1962, în Iaşi. Prozator şi istoric literar 

Studii la Şcoala generală nr. 24 şi Liceul C. Negruzzi din Iaşi (1968-
1980), apoi Facultatea de Biologie, Geografie, Geologie a Universităţii 
Al. I. Cuza (1980-1985). Inginer geolog şi hidrogeolog la Bacău, Bucu-
reşti şi Iaşi (1985-1991), analist programator (1991-1992), bibliotecar 
la Biblioteca Centrală Universitară M. Eminescu Iaşi (din 1992), director 
al Editurii Safir (din 1997). Colaborează la Dacia literară, Buletin infor-
mativ al B.C.U., Revista română, Biblos etc. Îngrijeşte ediţia Poezii de 
Olga Vrabie, Ed. Timpul, 1995 (cuvânt înainte, tabel cronologic şi note) 
şi Opera completă de Olga Vrabie, Ed. Safir, 1997 (notă asupra ediţiei 
şi repere bibliografice). Publică apoi volumul de proză La „Transilvă-
neana” (2002). Prezentă cu articole de specialitate în volume colective 
apărute la Iaşi, Braşov şi Sibiu.  

 
 

POPA-COHUŢ Eugenia 

n. 19 martie 1927, comuna Neicu-Panciu, jud. Vrancea –  
m. 5 aprilie 2004. Prozatoare 

Membră a Uniunii Scriitorilor din România. Liceul de fete din Foc-
şani (1942-1950), licenţiată a Facultăţii de Medicină Generală din Iaşi 
(1952-1958). Medic fiziolog principal la Sanatoriul Bisericani (1958-
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1962), Spitalul T.B.C. Bârnova (1963-1969), Spitalul T.B.C din Vaslui 
(1970-1973), Spitalul T.B.C. Bârnova – Iaşi din 1974. Debutează cu pro-
ză scurtă în Iaşul literar (1970), publică apoi poveşti, povestiri în 
Luceafărul, Viaţa studenţească. România literară, Tribuna, Ateneu, Cro-
nica, Femeia etc. Deţinătoare a mai multor premii literare: pentru poe-
zie (1959), pentru teatru (1969), pentru proză (1982). Scrie volumele 
pentru copii Băiatul şi leii cei trişti (Bucureşti, Editura Ion Creangă, 
1971), Moartea leului Rank (Bucureşti, Editura Ion Creangă, 1976), 
Povestea unui om de zăpadă (Bucureşti Ed. Ion Creangă, 1986) şi ro-
manele Am să fiu pasăre (1972), Mama (1982), Prietenii lui Ştefănuţ 
(1984) şi Elogiul durerii (Iaşi, Junimea, 2001). Contribuie la realizarea, 
în colaborare, a unor antologii (Poezia ieşeană contemporană, 1968, 
Caiet de poezie, 1968, Timpul înalt, 1974) şi a volumului de teatru 
Poezie, cântec, joc (1974).  

 
 

COŞEREANU Ioana 

n. 20 martie 1952, în Bucureşti. Poetă 

Licenţiată a Facultăţii de Filologie, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi. 
Cursuri postuniversitare de muzeologie (Bucureşti). Muzeograf, şef 
secţie muzee şi case memoriale în cadrul Muzeului Literaturii Române 
din Iaşi. Debutează cu versuri în revista Dialog. Colaboratoare la reviste 
literare din Iaşi. Publică volumul de poezii Nopţile (ne)iubirii (Iaşi, 
Junimea, 1999). Traduce din limba franceză Călătorie în marea bur-
ghezie. Jurnal de anchetă (Iaşi, Institutul European, 2003). „Poezia 
Ioanei Vasilescu-Coşereanu este un spaţiu privilegiat al confruntării 
eu-lui cu sine şi cu lumea în tensiune poetică. Limbajul, foarte bine stă-
pânit, face dovada autenticităţii harului poetic. Ritmuri supuse armo-
niei clasice alternează cu ritmuri, mereu frânte, în căutarea armoniei. 
Propoziţiilor aparent discursive le urmează de îndată cuvinte-frază, 
care îşi asumă întreagă semantica predicţiei, absolutizând-o şi deschi-
zând multiple orizonturi sugestiei. Expresia poetică urmează astfel 
tensiunile profunde ale fiinţei, ezitând (rar) sau zbătându-se între tră-
irea iubirii care încarcă de sens sinele şi lumea, şi sentimentul acut al 
însingurării, între condiţia păsării, înlănţuindu-se în libertate cu cerul, 
şi condiţia melcului, prizonier al propriei cochilii” (Dumitru Irimia).  
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MERIŞCA Costin 

n. 21 martie 1927, Miclăuşeni, jud. Iaşi – m. 21 iunie 2003. 
Prozator şi publicist 

Studii la Liceul C. Negruzzi din Iaşi şi Liceul Roman Vodă din Ro-
man, Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti 
(1946-1948), deţinut politic între 1948-1953, reia studiile în anul 1954. 
I-a avut ca profesori pe G. Călinescu, Al. Rosetti, Tudor Vianu. Obţine li-
cenţa în limba română. Redactor la revista literară Haralamb Lecca, pro-
fesor de limba şi literatura română, şef de catedră, conducător de cerc 
pedagogic (1954-1987). Debutează cu proză scurtă în Lumea copiilor 
(1939), obţinând Premiul I la concursul O întâmplare de vacanţă. Cola-
borează la Veselia, Humorul, Naţiunea, Gazeta învăţământului, Tribuna 
şcolii, Învăţământul liceal, Cronica, Magazin istoric, Filatelia, Transilva-
nia, Revista Mitropoliei Moldovei, Convorbiri literare, Timpul, Cercetări 
istorice, Arhiva genealogică etc. În 1990 obţine Premiul Uniunii Cineaşti-
lor pentru cel mai bun scenariu de film. Este autorul volumului Tărâ-
mul Gheenei (1993), cu o prefaţă de Paul Goma, al monografiei Castelul 
Miclăuşeni în cultura română (1996), Cartea Miclăuşenilor şi a 
satelor înconjurătoare, Tragedia Piteşti (1997). Membru al Comisiei 
de heraldică, genealogie şi sigilografie a Academiei Române, filiala Iaşi.  

 
 

ALEXANDRU Şerban (Cană Mirel) 

n. 23 martie 1957, în comuna Corbu-Măxineni, jud. Brăila. 
Prozator 

După studii gimnaziale urmează Liceul pedagogic din Brăila 
(1972-1977) şi Facultatea de Litere a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi 
(1978-1982). Profesor în învăţământul preuniversitar (1982-1992), 
muzeograf la Muzeul Literaturii Române Iaşi, din 1992. Este autorul ro-
manelor Zgomotul de fond (Iaşi, Junimea, 1992), Iubirea are chipul 
tău (coeditare Eco’Art Iaşi şi Plumb Bacău, 1995), Omul e mort (Iaşi, 
Eurocart, 1999, ed. a II-a Iaşi, Junimea, 2001), apoi al ciclului de cărţi 
Benedict şi Maledict, din care autorul a publicat primele două volume 
(Cartea I – Mallarmé şi Cartea a II-a – Albedo), despre care Ovidiu 
Nimigean afirmă că este „un delir supravegheat, halucinaţie bine cum-
pănită de luciditate, exorcism al demonilor personali şi al demonilor 
istoriei, condus de un spirit sceptic, aproape moralist…”, al cărţilor 
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pentru copii Parcul de distracţii (Iaşi, Gama, 1992), Jurnalul unui 
copil care a salvat omenirea (Iaşi, Gama, 1992), Dinozaurii au emi-
grat în Constelaţia Lebedei (Iaşi, Gama, 1994).  

 
 

LESNEA George 

n. 25 martie 1902, la Iaşi – m. 6 iulie 1979, Iaşi, înmormântat la 
cimitirul Eternitatea. Poet şi traducător 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. După studiile şcolare 
se consacră artelor grafice, ajungând un valoros zeţar în atelierele Vieţii 
româneşti. A fost descoperit şi încurajat de Ionel Teodoreanu şi publicat 
de Garabet Ibrăileanu. A debutat ca poet în Gândul nostru cu Din adân-
curi (1922), ca după aceea să publice curent în Cuvântul liber, Gândirea, 
Adevărul literar şi artistic, Bilete de papagal, Însemnări ieşene şi, bineîn-
ţeles, în Viaţa românească. Abia în 1931 îi apare primul volum de ver-
suri sub titlul Veac tânăr. Continuă să publice Cântec deplin (1934), 
Poezii (1938), Argint (1939), apoi Ceaslov (1940), Izvod (1943) şi 
Pomul vieţii (1943). Urmează seria altor volume: Treptele anilor 
(1962), Versuri (1964), Ulcioare de piatră (1969), Chipul în fântână 
(1972), Poeme patriei (1975) şi volumul antologic Poeme (1977). 
Apar postum Cântece de noapte (Iaşi, Junimea, 1979) şi Pe-un prag de 
fum (Iaşi, Junimea, 1983). Poetul s-a format în mediul Vieţii româneşti, 
acolo unde erau întâlniţi M. Sadoveanu, G. Ibrăileanu, G. Topîrceanu, 
Otilia Cazimir, Demostene Botez, Mihai Codreanu, Mihail Sevastos. Tra-
duce mult din literatura rusă: Poeme de Esenin, Demonul de Lermon-
tov, Evgheni Oneghin şi Poeme de Puşkin, Aveam treizeci de ani de 
Mihalkov. Activitatea sa literară a fost încununată cu Premiul Academiei 
Române (1933), Premiul Societăţii Scriitorilor Români (1940), Premiul 
de Stat pentru traduceri (1954), Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi 
(1977) şi Premiul special al Uniunii Scriitorilor din România (1978).  

 
 

MATEI-GHERMAN Corina 

n. 30 martie 1967, în Erbiceni, jud. Iaşi. Poetă şi prozatoare 

Membră a Uniunii Scriitorilor din România şi membră a Uniunii 
Scriitorilor din Republica Moldova. Studii liceale şi Facultatea de Mar-
keting a Universităţii de Vest Timişoara. Masterat în managementul 
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marketingului, Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi. Lucrează ca 
director economic şi de marketing la S.C. Maticonst Iaşi. Debutează cu 
Flori de primăvară, versuri (Iaşi, Tehnopress, 1998). Colaborează la 
Cronica, Convorbiri literare, Dacia literară, Ateneu etc. Publică volumele 
Visul lui Moş Nicuţă, versuri pentru copii (1998), Pe aripa visului, 
versuri (Iaşi, Junimea, 1998), În umbră de nisip, versuri (Iaşi, Timpul, 
1999), Oraşul melcilor, versuri pentru copii (Iaşi, Tehnopress, 1999), 
Rana de stea, versuri (Iaşi, Timpul, 2000), Pădurea fericirii, proză 
pentru copii (Iaşi, Universitas XXI, 2000), Răstignirea pe necuprins, 
poezii (Iaşi, Cronica, 2001), Întâmplări din primul vis, poezii pentru 
copii (Iaşi, Universitas XXI, 2001), Când pietrele vorbesc, poezii, ediţie 
bilingvă română-engleză (Iaşi, Sakura, 2001), Înger pierdut, poezii, 
ediţie bilingvă română-franceză (Iaşi, Junimea, 2002), Moş Nicuţă la 
mare, versuri pentru copii, ediţie bilingvă română-germană (Iaşi-Chişi-
nău, Panfilius-Universitas, 2002), Cer fără îngeri, proză (Iaşi-Uzdin, 
Parnas-Tibiscus, 2002), Întotdeauna ninge altfel, roman (Iaşi, Dram 
Art XXI, 2003), În vacanţă la bunici, versuri pentru copii (Timişoa-
ra-Iaşi, Eubeea-Panfilius, 2003), Dilema Lăcrămioarei, poezii pentru 
copii (Chişinău, Pontos, 2004), Dialog alb, poeme (Novi Sad, Liberta-
tea, 2004), Satul lupilor, roman (Iaşi, Tehnopress, 2004), Dialog surd, 
poeme (Iaşi, Timpul, 2005), Povestea unui vis, proză pentru copii (Iaşi, 
Timpul, 2006), Dialog absurd (Iaşi, Junimea, 2007), Sărutul lacrimii, 
poezii (Iaşi, Editura Fundaţiei Culturale Poezia, 2007), Fiicele anului, 
poezii pentru copii (Iaşi, Junimea, 2007), Capra cu trei iezi, poveste 
crengiană versificată (Iaşi, Timpul, 2008). Deţinătoare a unor premii 
literare, între care Premiul naţional Liviu Rebreanu (1998), Premiul 
internaţional de poezie (1999, Uzdin, Iugoslavia), Premiul Internaţional 
Lucian Blaga (1999, Sebeş, Alba), Premiul pentru debut în proză (2002, 
Tg. Neamţ), Premiul acordat de Societatea scriitorilor C. Negri, filiala 
Ploieşti (2003).  
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APRILIE 
 
 
GAVRILIU Leonard 

n. 1 aprilie 1927, în Paşcani, jud. Iaşi. Filosof, scriitor şi 
traducător 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Studii liceale la Cer-
năuţi, Piteşti, Iaşi şi Timişoara. Trei ani de medicină la IMF Iaşi (1952-
1954) şi IMF Timişoara (1954-1955). În 1966 a absolvit, ca şef de pro-
moţie, Facultatea de Filosofie din Bucureşti. Doctor în psihologie din 
1975. A fost redactor la ziarul Luptătorul bănăţean din Timişoara 
(1948-1952), secretar de redacţie şi şef secţie critică literară la revista 
Scrisul bănăţean (1956-1961), asistent şi lector universitar la Institutul 
Pedagogic de 3 ani Suceava (1966-1972), fondator şi redactor-şef ale 
revistei Studium din Suceava (1970-1972), redactor şi şef de rubrică la 
ziarul Informaţia Bucureştiului (1972-1989), expert parlamentar în Se-
natul României (1994-1996), consilier al editurilor IRI şi Univers Enci-
clopedic din Bucureşti (1995-2004), consilier al revistei Spirit militar 
modern. Este primul traducător în româneşte din opera lui Sigmund 
Freud (1980) şi Alfred Adler (1991). A publicat poezie, proză, critică 
literară, eseuri, studii ştiinţifice. Este directorul fondator al revistei Spi-
ritul Critic, care apare din 2003 la Paşcani, trimestrial. Autor al urmă-
toarelor cărţi: Vânt pe trestii, sonete (1948), Introducere în psiholo-
gia educaţiei (1969), Mic tratat de sofistică (1996), Inconştientul în 
viziunea lui Lucian Blaga (1997), Dicţionar de cerebrologie (Creier 
şi psihic) (1998), Cum am „evadat” din Armata Roşie (1999), Repa-
rând zidul, versuri (1999), Cerebrologie şi filosofie. O privire asupra 
dualismului (2000), Inteligenţa şi patologia ei. Ce este prostia 
(2001), Aventuri pe Siret, proză autobiografică (2001), Il traduttore 
tradito per la Casa Editrice Niculescu (2003), Interlocutori din 
secolul XX (2003), Judecăţi critice, vol. I (2004), Jurnalul anului 
revoluţionar 1989 (2004), Judecăţi critice, vol. II (2005), Sisif în pisc, 
poeme (2005), Jurnalul lui Marcel (2005), Polemici necordiale 
(2005), Aventuri pe Jijia şi pe Bahlui, scriere autobiografică (2005), 
Judecăţi critice, vol. III (2006), Sfârşiful Erei Freud? (2006) Aventuri 
pe Bega, pe Dâmboviţa şi la apa Sucevei (2006), Judecăţi critice, vol. 
IV (2007), Oameni din Paşcani, în câte un interviu-autoportret 
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(2007), Bucuria de a muri, dramă ştiinţifico-fantastică în 3 momente 
(2007). A tradus peste 50 de volume din limbile franceză, germană, 
engleză şi italiană, în special psihologie şi filosofie.  

 
 

LOGHIN Georgeta 

n. 6 aprilie 1932, Botoşani. Istoric literar şi traducător 

Studii liceale la Liceul teoretic de fete din Botoşani (1942-1950), 
Facultatea de Filologie a Universităţii Al. I. Cuza Iaşi, specialitatea limba 
şi literatura română (1950-1954); licenţiată în filologie română (1954); 
doctor în filologie la Universitatea din Bucureşti (1978). Cadru didactic 
universitar la Catedra de literatură română şi comparată a Universităţii 
Al. I. Cuza, Iaşi (1954-1989). Stagii de specializare în străinătate: Uni-
versité Catolique de Louvain (Belgia) 1972-1973 şi Université de la 
Sorbonne Nouvelle, Paris III, U.E.R. de Littérature générale et comparée 
(1974-1975). Debut publicistic în Iaşul literar, colaborează cu nume-
roase studii, articole, recenzii, note la Convorbiri literare, Cronica, Studii 
de literatură universală, Revista de istorie şi teorie literară, Analele Uni-
versităţii „Al. I. Cuza”, Revue des études sud est européennes, Les Léttres 
romanes (Belgia), Cahiers d'Histoire littéraire comparée (Franţa). Autoa-
re a volumelor La Fontaine în literatura română (Iaşi, Junimea, 
1981), Fabula în literatura română – antologie, prefaţă, medalioane 
biobibliografice (Iaşi, Junimea, 1976), coautoare: De la „Viaţa româ-
nească” la „Ethos” (1989). Traduceri: Anne Ubersfeld, Termenii cheie 
ai analizei teatrului (Iaşi, Institutul European, 1999), Bruno Clement, 
Tragedia clasică (Iaşi, Institutul European, 2000), Florence Begel, 
Filozofia artei (Iaşi, Institutul European, 2002).  

 
 

DANILOV Nichita 

n. 7 aprilie 1952, în satul Climăuţi, com. Muşeniţa, jud. Suceava. 
Poet, prozator şi eseist 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Absolvă 
Liceul M. Eminescu (1967-1971), Şcoala post-liceală de 
arhitectură (1973), Facultatea de Ştiinţe Economice a 
Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi, (1974-1978). Stagiar la 
Studioul cinematografic Buftea, economist (BJATM, Iaşi), 
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corector şi redactor la revista Convorbiri literare (1982-1988), profesor 
(Liceul M. Eminescu), muzeograf (Casa memorială G. Topîrceanu), direc-
tor al Teatrului Luceafărul (1991-1992), secretar general de redacţie la 
Dacia literară (1992-1993), secretar literar la Teatrul Naţional V. Alec-
sandri, redactor şef la Editura Nord-Est, şef departament cultură la 
ziarul Monitorul (1997-2000). Debutează în Dialog (1980), colaborează 
la principalele publicaţii din Iaşi şi din ţară. Intensă activitate publicis-
tică în cotidianul Ziarul de Iaşi (pagina culturală). Este autorul volu-
melor Fântâni carteziene, poeme (Iaşi, Junimea, 1980) – Premiul Uni-
unii Scriitorilor din România, Câmp negru, poeme (Bucureşti, Cartea 
Românească, 1982), Arlechini la marginea câmpului (Bucureşti, 
Cartea Românească, 1985) – Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, 
Poezii (Iaşi, Junimea, 1987) – Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, 
Deasupra lucrurilor, neantul, poeme (Bucureşti, Cartea Românească, 
1990) – Premiul revistei Cronica, Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, 
Premiul revistei Poesis, Urechea de cârpă, pamflete (Iaşi, Boema, 
1992), Apocalipsa de carton, eseuri (Iaşi, Institutul European, 1995), 
Mirele orb, poeme (1995) – Premiul Fundaţiei Soros, Premiul Asociaţi-
ei Scriitorilor din Iaşi, Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldo-
va, Nevasta lui Hans, proză (Iaşi, Moldova, 1996), Deasupra lucruri-
lor, neantul / Au deussus des choses, le neant, ediţie bilingvă, în tra-
ducerea lui Emanoil Marcu (Botoşani, Axa, 1997), Nouă variaţiuni 
pentru orgă, poeme (Iaşi, Polirom, 1999) – Premiul Uniunii Scriitorilor 
din Republica Moldova, Peisaj cu ziduri şi uşi, poeme (Timişoara, 
Augusta, 2000), ediţie bilingvă română-engleză (în traducerea prof. 
Sean Cotter, Universitatea din Michigan, SUA), Suflete la second-hand, 
poeme (Bucureşti, Vinea, 2000), În deşert şi pe ape, poeme (Chişinău, 
Prut Internaţional, 2000), Umbră de aur, melancolia, poeme (Boto-
şani, Axa, 2000) – Premiul Naţional de Poezie de la Neamţ (2002), 
Secol (Iaşi, Junimea, 2003), Second Hand Souls, traducere în engleză 
de Sean Cotter, S.U.A. (Praga, Twin Spoom Press), Nouă variaţiuni pen-
tru orgă / Nine Variations for Organ, antologie în limba engleză, edi-
ţie bibliofilă (Olanda), Îngerul negru, poezii, traducere în limba rusă 
de Elena Loghinovski (Iaşi, Kitej-Grad), Tălpi, roman (Iaşi, Polirom, 
2004) – Premiul pentru proza al Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, Fera-
pont, antologie de poezie (Piteşti, Paralela 45, 2005), Maşa şi Extrate-
restrul, roman (Iaşi, Polirom, 2005), Capete de rând, eseuri şi portrete 
literare (Piteşti, Paralela 45), Centura de castitate, versuri (Bucureşti, 
Cartea Românească, 2007) – Marele Premiu pentru Poezie Nichita 
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Stănescu, Premiul de excelenţă al Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, Băuto-
rii de absint, antologie de grup (Piteşti, Paralela 45, 2007), Locomo-
tiva Noimann, roman (Iaşi, Polirom, 2008). Este prezent cu texte litera-
re în aproape toate antologiile de gen din ţară. Poeziile sale au fost tra-
duse şi publicate în diverse reviste din SUA, Anglia, Cehia, Slovacia, 
Franţa, Spania, Letonia, Ungaria, Estonia etc. În perioada 1998-2000 a 
funcţionat ca ataşat diplomatic pe probleme de presă la Ambasada 
României din Republica Moldova, pe parcursul unui an fiind ambasador 
ad interim al acestei misiuni diplomatice. La finele anului 2001, împre-
ună cu poetul Mihai Ursachi, a înfiinţat Clubul de lectură pentru profe-
sionişti, cenaclu literar-artistic al Casei de cultură a Municipiului Iaşi. În 
prezent este director al Casei de Cultură a Municipiului Iaşi Mihai 
Ursachi şi redactor şef al revistei bilingve Kitej-Grad. A fost decorat cu 
Ordinul Cavaler al Artelor, clasa A, oferit de preşedinţia României 
(2004). Este membru al PEN Clubului European.  

 
 

LĂZĂRESCU Ioan 

n. 9 aprilie 1907, Herţa – m. 5 mai 1993, Iaşi. Lingvist şi istoric 
literar 

Şcoala primară la Herţa, Liceul Anastasie Başotă din Pomârla, pro-
moţia 1926, Facultatea de Litere a Universităţii Al. I. Cuza Iaşi, promoţia 
1931, doctor în filologie (1949) cu teza Nicolae Costin, cronicar feudal. 
Profesor la Liceul militar Iaşi, Liceul Internat şi Liceul M. Kogălniceanu 
(1931-1945), bibliotecar la Facultatea de Litere şi Filosofie (1945-
1949), cercetător ştiinţific la Institutul de Filologie Română A. Philippi-
de Iaşi, şeful Sectorului de istorie literară (1949-1975). Debutează cu 
articole şi recenzii în Buletinul Institutului de Filologie „A. Philippide” 
(1949), colaborează la numeroase reviste literare, între care Iaşul lite-
rar, Viaţa românească, Cronica, Convorbiri literare, Anuar de lingvistică 
şi istorie literară. Publică studii despre C. Negruzzi, V. Alecsandri, V. A. 
Urechia. Contribuie la realizarea Dicţionarului literaturii române de 
la origini până la 1900 (Bucureşti, Editura Academiei Române, 1979), 
lucrare care a obţinut Premiul Timotei Cipariu. În colaborare, tipăreşte 
volumele Scrisori către Ibrăileanu, vol. I-II (Bucureşti, Minerva, 1966, 
1971), Opere, vol. I, de N. Costin (Iaşi, Junimea, 1976).  
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ICHIM Ofelia 

n. 9 aprilie 1962, în Suceava. Critic şi istoric literar 

După studii gimnaziale şi preuniversitare (Liceul M. Eminescu, 
Iaşi) urmează cursurile Facultăţii de filologie a Universităţii Al. I. Cuza 
din Iaşi, secţia engleză-română. Cercetător ştiinţific principal la Institu-
tul de Filologie Română A. Philippide din laşi. În anul 1998 a obţinut o 
bursă la Oxford pentru pregătirea tezei de doctorat. Este doctor în filo-
logie din anul 2000. Colaborează cu articole de istorie literară, recenzii 
şi traduceri la Analele Universităţii „Al. I. Cuza”, Anuar de lingvistică şi 
istorie literară, Convorbiri literare, Echidistanţe, Revista de lingvistică şi 
istorie literară (Chişinău), Revista Română etc. Realizează, în colabo-
rare, Dicţionarul general al literaturii române (DGLR). A publicat 
volumele Pădurea interzisă. Mit şi autenticitate în romanele lui 
Mircea Eliade (Iaşi, Alfa, 2001) şi Între Eros, Solitudine şi Brahms. 
Motive literare în proza lui Anton Holban (Iaşi, Alfa, 2003). Este 
membru în Comitetul de redacţie al Buletinului Institutului de Filologie 
Română A. Philippide, membru în Comitetul de organizare a simpozioa-
nelor internaţionale: Identitatea limbii şi literaturii române în perspecti-
va globalizării (Iaşi, 2002), Limba şi literatura română în spaţiul etno-
cultural dacoromânesc şi în diaspora (Iaşi, 2003), Spaţiul lingvistic şi 
literar românesc din perspectiva integrării europene (Iaşi, 2004), Comu-
nicarea interculturală şi integrare europeană (Iaşi, 2005), Identitatea 
culturală românească în contextul integrării europene (Iaşi, 2006). 
Îngrijeşte numeroase volume apărute la editurile Trinitas şi Alfa.  

 
 

MUŞAT Aura (Rodica Şuiu) 

n. 15 aprilie 1947, în Iaşi. Poetă şi istoric literar 

Membră a Uniunii Scriitorilor din România. Studii secundare, Lice-
ul M. Eminescu (1958-1965), Facultatea de Filologie din Iaşi, promoţia 
1970. Cercetător ştiinţific principal la Institutul A. Philippide Iaşi al 
Academiei Române (1970-2003). Debutează cu versuri în Iaşul literar 
(1965). Colaborări la Cronica, Symposion, Convorbiri literare, Anuarul de 
lingvistică şi istorie literară, Tribuna, Arlechin, România literară, Dialog, 
Literatură şi artă, Europa (Luxemburg) ş.a. Versuri incluse în antologii, 
traduse în bulgară, engleză, polonă etc. A publicat volumele de poezie: 
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Până la asfinţit (Iaşi, Junimea, 1972), Tâlcuitorul (Iaşi, Junimea, 
1977), Puck umple cu stângăcie paharul (Iaşi, Junimea, 1982), Fan-
tasma greierului (Timişoara, Helicon, 1996). Coautor la Dicţionarul 
literaturii române de la origini până la 1900 (Bucureşti, Ed. Acade-
miei, 1979), dicţionar distins cu Premiul Timotei Cipariu al Academiei 
Române. Prezenţă publicistică, articole de specialitate, sub aceeaşi 
semnătură. I s-au mai acordat Premiul pentru critică al revistei Convor-
biri literare (1981), Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi (1982).  

 
 

BLUMENFELD Odette 

n. 16 aprilie 1947, Iaşi. Eseistă şi critic de teatru 

Studii: Liceul M. Eminescu Iaşi (1959-1964), Facul-
tatea de Filologie, secţia engleză-română, a Universităţii 
Al. I. Cuza din Iaşi (1964-1969). Teza de doctorat: Influ-
enţă europeană şi specific naţional în teatrul american al 
secolului XX, susţinută la Universitatea din Bucureşti 
(1979). Pe rând asistent, lector şi conferenţiar la Cate-

dra de limba şi literatura engleză a Universităţii din Iaşi. Cu burse de 
studii postuniversitare, de cercetare şi documentare la Universităţi din 
Londra, Manchester, Freiburg, Salzburg, Amsterdam ş.a. Publică vo-
lumele Teatrul european – Teatrul american: influenţe (Iaşi, 1998), 
Studies in Feminist Drama (Iaşi, Polirom, 1998), Perspectives in the 
Semiotics and Poetics ofthe Theatre (Iaşi, 1990), Critical Assump-
tions (Iaşi, Junimea, 2002). Realizează, în colaborare, cursuri universi-
tare şi manuale, apoi numeroase studii, articole, eseuri, interviuri, tra-
duceri, cronici dramatice în revistele Cronica, Dialog, Ateneu, Analele 
Universităţii „Al. I. Cuza”, Lingvistică. Poetică. Stilistică, Arlechin etc. Par-
ticipă la conferinţe şi simpozioane în ţară şi peste hotare. A fost fonda-
tor şi director al trupei de teatru studenţesc Anamerom (1975-1992). 
Membră a Asociaţiei internaţionale a criticilor de teatru, a Asociaţiei de 
studii americane, a UNITER.  
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HOGEA Tomiţă 

n. 17 aprilie 1957, Botoşani. Actor, publicist şi poet 

Studii gimnaziale şi liceale la Liceul de muzică şi arte plastice din 
Botoşani (1965-1977), Academia de arte George Enescu din Iaşi, Facul-
tatea de compoziţie, muzicologie, pedagogie şi teatru (1990-1994). 
Doctor în Artele spectacolului, cu teza: Arta actorului în teatrul pentru 
copii. Actor la Teatrul de stat Mihai Eminescu şi la Teatrul de păpuşi 
Vasilache din Botoşani (1978-1980), la Teatrul pentru copii şi tineret 
Luceafărul din Iaşi (1980-2006), asistent la Catedra de păpuşi şi mario-
nete şi la Catedra de Canto (2000-2007). Cu numeroase interpretări 
actoriceşti în roluri după M. Sebastian, Fraţii Grimm. P. Travers, M. 
Twain, V. Alecsandri, M. Sadoveanu, Ch. Perrault, H.G. Wels, I.L. Caragia-
le, Gellu Naum, Eugen Ionescu, Carlo Collodi, O. Sava, M. Vişniec, I. Gro-
şan ş.a. Realizator şi prezentator al unor emisiuni la Europa Nova, TVR 
Iaşi şi Radio Trinitas, cu peste 300 de scenarii radiofonice, cu numeroa-
se participări la turnee în ţară şi străinătate. Este autorul volumelor: 
Dacă aş fi…, versuri (Iaşi, Opera Magna, 2005), Arta actorului în tea-
trul pentru copii (Iaşi, Sedcom Libris, 2007), Maeştrii teatrului de 
animaţie. Dialog între generaţii… la Iaşi (Iaşi, Sedcom Libris, 2008). 
Deţinător al unor premii şi diplome de excelenţă, între care Premiul 
pentru regie artistică a spectacolului Raza de soare la Festivalul inter-
naţional de la Volgograd (Rusia), Premiul pentru cel mai încântător 
spectacol la Festivalul mondial de animaţie – Praga (2008).  

 
 

SCĂRLĂTESCU Doru 

n. 18 aprilie 1937, în com. Corbu, jud. Olt. Filolog şi istoric 
literar 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Cursurile primare, 
gimnaziale şi liceale la Slatina şi Râmnicu Vâlcea. Absolvă Facultatea de 
Filologie din Iaşi în 1958. Profesor de limba şi literatura română la 
Panaci (1958-1961), Vatra Dornei (1962-1963) şi Tecuci (1962-1973). 
Din anul 1963 este cadru didactic la Institutul de perfecţionare al ca-
drelor didactice şi la Facultatea de litere a Universităţii Al. I. Cuza din 
Iaşi. Doctor în Filologie din 1982. Debut publicistic în Contemporanul, 
cu Casa de la Tecucel (1968). Colaborează cu studii, eseuri, articole, re-
cenzii, pe teme de cultură generală, învăţământ, la ziare şi reviste 
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centrale (România literară, Viaţa Românească, Limbă şi literatură) sau 
regionale (Ateneu, Convorbiri literare, Cronica, Dacia literară...). Publică 
volumele: Geo Bogza (Bucureşti, Minerva, 1983), Semne şi simboluri 
(Iaşi, Cronica, 1995), Istoria literaturii române, I, Epoca Junimii; II, 
Eminescu, (Botoşani, Geea, 1995), Eminescu şi universul artei, album 
(Iaşi, Editura A92, 1995), Eminescu şi religia (Iaşi, Timpul, 2000), Odi-
seea cuvântului. Prolegomene la o hermeneutică a textului sacru 
(Iaşi, Timpul, 2003), Literatura şi celelalte arte (Iaşi, Timpul, 2005).  

 
 

ŢANEA Traian 

n. 24 aprilie 1927, la Iaşi. Publicist şi prozator 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Absolvă Liceul Naţio-
nal în 1945, apoi Facultatea de Filologie a Universităţii Al. I. Cuza din 
Iaşi, promoţia 1950. Reporter şi redactor la Opinia şi Flacăra Iaşului 
(1949-1956), redactor şef adjunct la Radio Iaşi (1956-1958), director 
al Bibliotecii Gh. Asachi (1958-1959), lector la Direcţia presei şi tipări-
turilor (1959-1975), consilier la Comitetul de cultură Iaşi (1975-1978), 
secretar literar la Agenţia Română de Impresariat Artistic (1978-1985), 
metodist principal la Casa de cultură a municipiului Iaşi (1985-1987). 
Debutează la revista Năzuinţe a Liceului Naţional (1942), publică re-
cenzii, articole, proză scurtă, note de drum, cronici teatrale şi de artă 
plastică, eseuri la Iaşul nou, Opinia, Cronica, Viaţa Politehnicii, Flacăra, 
Convorbiri literare, Curierul de Iaşi etc. Membru al Uniunii Ziariştilor 
din România (1959). Autorul romanului Cealaltă faţă (Iaşi, Junimea, 
1973). Volumul Dulce târgul Ieşului, oprit de la tipar în 1973, se află în 
manuscris, în formă definitivă, din 1993. Scrieri înregistrate şi pe ca-
sete audio: Lauri cu Kitikat şi Alba-Neagra 2000.  
 
 
IOAN Petru 

n. 26 aprilie 1947, Huşi. Filosof, logician, semiolog,  
eseist şi publicist 

Şcoala generală şi studii secundare la Liceul Cuza Vodă, Huşi 
(1954-1965), Facultatea de Filosofie a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi 
(1965-1970). Doctor în filosofie (1975). Asistent şi lector la Catedra de 
Filosofie şi logică (1970-1990) a fostei Universităţi Mihăilene, iar 
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profesor universitar din 1990, an în care devine şi conducător de doc-
torat. Decan al Facultăţii de Filosofie (1990-1992), şeful Catedrei de lo-
gică şi semiologie, între 1992 şi 2001, preşedinte executiv al Fundaţiei 
Internaţionale pentru Ştiinţă şi Cultură Ştefan Lupaşcu (din 1997), rec-
tor al Institutului de Studii Europene – Iaşi (între 1998 şi 2005), direc-
tor al Editurii Ştefan Lupaşcu – Iaşi (din 1999), deputat în Parlamentul 
României, membru în Comisia de Învăţământ a Camerei Deputaţilor şi 
în Comisia reunită pentru integrarea României în structurile europene 
şi euroatlantice, în legislatura 1992-1996. Deţinător al Premiului spe-
cial al sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti (Bucu-
reşti, 1969) şi al Premiului Vasile Conta al Academiei Române pe 1987 
(pentru volumul Adevăr şi performanţă. Contexte şi pretexte se-
mio-logice, Bucureşti, 1987). Colaborator la Revista de Filosofie, Revue 
Roumaine des sciences sociales (s. Philosophie et Logique), Acta Logica, 
Revue Philosophique de Louvain, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, 
Secvenţe semiologice, Noesis, Cronica, Ateneu, Astra etc. cu studii, cronici 
şi eseuri filosofice. Publică volumele Axiomatica (Bucureşti, 1980); 
Logică şi metalogică (Iaşi, 1983); Perspective logice (Iaşi, 1987); Lo-
gică, adevăr formal şi relevanţă interpretativă (în colab., Bucureşti, 
1988); Logic and Dialectics (Iaşi, 1990); Orizonturi logice (Bucureşti, 
1995); Educaţie şi creaţie în perspectiva unei logici „situaţionale“ 
(Bucureşti, 1995); Logică şi educaţie (în colab., Iaşi, 1995); Logică şi 
filosofie (Iaşi, 1996); Logica „integrală“, vol. 1 (Iaşi, 1999); Ştefan Lu-
paşcu şi cele trei logici ale sale (Iaşi, 2000); Modelul hexadic în poli-
tologie (Iaşi, 2002); Resemnificări, vol. 1-2 (Iaşi, 2004, respectiv 2005); 
Lucian Blaga, în orizontul unei logici paradisiace (Iaşi, 2005); 
Alexandru Husar – semiograma omului şi a operei (Iaşi, 2005); Petre 
Botezatu – zări şi etape în edificarea unei opere (Iaşi, 2006); Modali-
tate şi modalizare, în perspectiva unei logici integrale (Iaşi, 2007); 
Introducere în protologie (Iaşi, 2008); Cu şi despre Constantin Cio-
praga, sub semnul continuităţii (Iaşi, 2008); Cu şi despre Valeriu D. 
Cotea, sub semnul bunului gust (Iaşi, 2008) etc. Coordonator a peste 
30 de volume şi colaborator la alte peste 35, în orizontul semiologicii, al 
epistemologiei şi filosofiei.  
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OPREA Ion N. 

n. 28 aprilie 1932, în com. Priponeşti, jud. Galaţi. Istoric literar 
şi publicist 

Absolvă şase clase primare în satul natal, trei clase de gimnaziu la 
Seminarul Veniamin Costachi din Iaşi, apoi cursurile liceale la Colegiul 
Gheorghe Roşca Codreanu din Bârlad (1951). Facultatea de ştiinţe juri-
dice şi administrative din Iaşi. În perioada stagiului militar îşi face şi 
ucenicia de publicist la ziarele Scutul Patriei, Glasul Armatei şi Apărarea 
Patriei, activitate pentru care a fost citat pe Ordin de front, ca eviden-
ţiat. În perioada 1954-1958 lucrează ca redactor şi şef al secţiei cultu-
ral-literare la ziarul Steagul Roşu din Bârlad, iar până în 1962, ca redac-
tor-şef al ziarului Rulmentul din aceeaşi localitate, apoi la Flacăra 
Iaşului. Lucrează până la pensionare (1990) în administraţia de stat, în 
comerţ, în finanţe publice, fără a întrerupe activitatea în presa centrală 
şi locală: Scânteia, Scânteia tineretului, România literară, Presa noastră, 
Scânteia pionierului, Flacăra Iaşului, Vremea nouă etc. După pensionare, 
colaborează cu Monitorul, Obiectiv, Ziarul de Iaşi, ocupându-se de pu-
blicistica cititorilor în rubrici diferite. Debutează în volum cu Mari per-
sonalităţi ale culturii române într-o istorie a presei bârlădene, 
1870-2003 (Iaşi, Tipo Moldova, 2004). Urmează: Bucovina în presa 
vremii, Cernăuţi 1811-2004 (Iaşi, Edict, 2004), Bucovina pământ ro-
mânesc – presa din Rădăuţi 1893-2004 (Iaşi, Edict, 2004), Cu capul 
pe umărul meu… jurnalistică împreună cu cititorii (Iaşi, Tipo Mol-
dova, 2005), Vaslui – Capitala Ţării de Jos – în presa vremii – 
1875-2005 (Iaşi, Tipo Moldova, 2005), Mălin, vestitorul revoluţiei – 
antologie ziaristico-scriitoricească dedicată poetului Alexandru 
Mălin Tacu (Iaşi, Tipo Moldova, 2006), Dorohoi – Capitala „Ţării de 
Sus” în presa vremii 1874- 2006 (Iaşi, Edict, 2007), Huşul în presa 
vremii, de la Melchisedec până în zilele noastre (Iaşi, Edict, 2007), 
Bârladul în presa vremurilor. De la revista „Păreri” la ziarul „Stea-
gu roşu” 1932-1949 (Iaşi, Pim, 2007), Personalităţi moldave, (Iaşi, 
Pim, 2008), Carte…, vol. I (Iaşi, Pim, 2009). Îngrijeşte şi postfaţează 
Monografia comunei Gugeşti-Boţeşti de Ion Costache Enache. Scrie 
numeroase prefeţe, articole, prezentări, cronici şi comentarii literare, 
este prezent în lucrări colective.  
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MAI 
 
 

SIMOTA Algeria 

n. 8 mai 1947, Rădăuţi, jud. Suceava. Istoric literar şi publicist 

Absolvă Liceul teoretic din Rădăuţi în 1965, urmează cursurile 
Facultăţii de Filologie a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi (1965-1970). 
Cercetător ştiinţific la Institutul de Filologie Română A. Philippide al 
Academiei Române, filiala Iaşi (din 1970). Publică articole şi cronici 
literare, de teatru şi film în Alma Mater, Dialog, Cronica, Collegium, 
Timpul etc. Contribuţii deosebite la realizarea Dicţionarului literaturii 
române de la origini până la 1900 (Bucureşti, Editura Academiei, 
1979), pentru care s-a acordat Premiul Timotei Cipariu al Academiei 
Române, colaborează la realizarea Dicţionarului general al literaturii 
române (Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2004-2007).  

 
 

BOBOC Ştefan 

n. 14 mai 1932, în Pungeşti, jud. Vaslui. Epigramist şi 
memorialist 

Şcoala în localitatea natală (1939-1946), apoi Şcoala tehnică de 
construcţii, Liceul teoretic la Vaslui, apoi şcoli postliceale în domeniul 
construcţiilor şi auto. Lucrează în diferite domenii: agricultură, con-
strucţii, auto, în funcţii de execuţie şi apoi de conducere, până la nivelul 
de inginer şef cu derogare. Debutează cu versuri în 1954. Colaborează 
la Vremea nouă (Vaslui), Adevărul de Vaslui, Meridianul de Vaslui, Ţânţa-
rul (Rm. Vâlcea), Ziarul de Iaşi, Booklook (al Academiei Libere Păstorel) 
etc. Apare în antologii cu epigrame şi catrene epigramatice, precum: 
Epigramişti ieşeni contemporani (2003), Floarea romanităţilor 
(2004), Epigramişti la… şcoala vieţii (2006), Anuarul Epigramiştilor 
români (2008), Onoare vs. onorariu (2008), Stirpea lui Păstorel 
(2008) etc. Debutează în volum cu Şi ”bobocii” zâmbesc – versuri umo-
ristice (Iaşi, D.I.G., 2006), urmează romanul memorialistic Rădăcinile 
continuităţii (Iaşi, Pim, 2008). Membru senior al Academiei Libere 
Păstorel Iaşi.  
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RUSU Cristina 

n. 17 mai 1972, în Iaşi. Poet şi eseist 

Absolventă a Facultăţii de Litere a Universităţii Al. I. Cuza Iaşi, 
promoţia 1994. Ocupaţia actuală: terapeut. Debutul literar şi-l face în 
revista Dor de dor, în 2007, cu poeme haiku şi tanrenga. Colaborează la 
revista Poezia cu poeme şi eseuri. Debutează în volum în 2008 cu Iubi-
rea. Desen pe margini de alb, poeme (Iaşi, Editura Fundaţiei Culturale 
Poezia), urmează volumul Iubirea, eseu (Iaşi, Timpul, 2008). În colabo-
rare cu Marius Chelaru semnează volumul Culoarea tăcerii, poeme 
haiku (Iaşi, Editura Fundaţiei Culturale Poezia, 2008). Apare cu poeme 
în antologiile Greieri şi crizanteme (Bucureşti, Orion, 2007) şi Umbre 
în lumină (Constanţa, Boldaş, 2008).  

 
 

ROMANESCU Constantin 

n. 18 mai 1927, în Soroca – m. 24 decembrie 2016, Iași. 
Medic şi eseist 

Urmează cursurile Liceului teoretic Grigore Ghica 
din Dorohoi (1939-1947) şi ale Facultăţii de Medicină 
din Iaşi (1947-1952), specialist în pediatrie. Medic pe-
diatru (1952-1956), medic psihiatru primar (din 1956), 
profesor universitar la Facultatea de Medicină Iaşi. Spe-
cializări în străinătate (Franţa, Italia, Anglia), felow 

O.M.S., membru emerit al Academiei de Medicină din România. Debu-
tează în Universul literar, Universul copiilor (1946), publică numeroase 
schiţe, eseuri, note şi recenzii în Convorbiri literare, Viaţa românească, 
Cronica, Symposion (cu rubrică permanentă), Transilvania etc. Autor al 
volumelor Portret în oglinzi paralele (eseuri, 1989), Eminescu, bol-
navul (1972), Pasărea Phoenix (eseuri, 1997), Semiologia umbrelor 
(eseuri) şi Din trecutul nostru (eseuri, 1998). Colaborator la unele 
tratate internaţionale şi româneşti, între care Tratatul universal de 
istoria medicinei (1975), sub redacţia lui V. L. Bologa şi Tratatul de 
istoria medicinei în România (1975). Este tradus cu importante studii 
şi cercetări din domeniu în Austria, Franţa, Anglia etc.  

 



42 

 

DVORACEK Aurica 

n. 22 mai 1957, în Dângeni, jud. Botoşani. Publicistă şi 
traducătoare 

Studii gimnaziale în comuna natală, liceale la A. T. Laurian Boto-
şani, licenţiată în limba şi literatura franceză, Universitatea Al. I. Cuza 
Iaşi, promoţia 1986, studii post-universitare în domeniul bibliotecono-
miei, absolventă a Facultăţii de Drept (1997), profesor la Botoşani, 
coordonator al Centrului de Informare Comunitară din cadrul Bibliote-
cii judeţene Gh. Asachi Iaşi, redactor şi documentarist la Comunitatea 
italiană din România. Debutează în revista Viaţa. Colaborări la Columna, 
Evenimentul, 24 ore, Independentul, Biblioteca etc. Obţine Diploma de 
manager cultural şi Diploma de instructor în managementul cultural 
acordate de Uniunea Europeană şi Ministerul culturii şi cultelor din Ro-
mânia (2001). Formator (2007), Master în Drept comunitar (2008), 
Manager de proiect (2008), Expert accesare fonduri structurale şi de 
coeziune europene. Publică Dicţionar de argou spaniol-român ilus-
trat (Iaşi, Chemarea, 1999), traduce Furtul documentului albastru de 
Fr. Gray (1992), Romantismul de F. Flutre (1997), alte lucrări de spe-
cialitate, apoi Europa în cuvinte cheie, dicţionar explicativ multilingv, 
vol. I (Iaşi, Vasiliana ’98, 2002) – Premiul Special acordat de Juriul Salo-
nului internaţional de carte românească, ed. a XI-a, În Uniunea Euro-
peană cu Ana şi Mihai (Iaşi, Vasiliana ’98, 2003), Albastru: Prin artă 
şi informaţie, în Europa (Iaşi, Vasiliana ’98, 2004), Albastru: Prin 
artă şi informaţie, în Europa, catalog (Iaşi, Vasiliana ’98, 2004), 
Albastru: Prin artă şi informaţie, în Europa, catalog bilingv (Iaşi, 
Vasiliana ’98, 2005), http: //albastru.free.fr, Comoara din Europa! Po-
vestea comorii Prinţului Radu (Iaşi, Editura Fundaţiei Corona, 2006), 
Folclor şi datini din Costuleni-Iaşi, România – Costuleni-Ungheni, 
Republica Moldova (Ungheni, Aledex-Info, 2007). Publică în volumul 
La cultura rumena tra l’Occidente e l’Oriente: gli umanesimi 
greco-bizantino, latino e slavo (Treviso, Fondazione Cassamarca, 
2004) studiul Il programma culturale del principe Jacopo Eraclito il 
Despota: opera dell’Umanesimo latino in Moldavia.  
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HANU Dan Bogdan 

n. 24 mai 1962, la Rădăuţi, jud. Suceava. Poet şi eseist 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Studii gimnaziale şi 
Liceul de matematică-fizică George Bacovia Bacău, Facultatea de geofi-
zică a Universităţii Bucureşti, promoţia 1987. Din 1991, lector la Facul-
tatea de geografie-geologie din cadrul Universităţii AI. I. Cuza din Iaşi, 
doctor în geofizică (1999). Debutează cu versuri în revista Ateneu 
(1990). Publică volumele Vindecarea de simetrie (Iaşi, Cronica, 1999), 
Portret în cuţit (Bucureşti, Vinea, 2001), Cartea invaziilor (Bucureşti, 
Vinea, 2004) şi Eyeless în Paris (Bucureşti, Vinea, 2006). Deţinător al 
Premiului naţional de poezie (debut) M. Eminescu (2000), Premiul 
revistei Tomis (2001), Premiul pentru poezie George Bacovia (2003) şi 
Premiul revistei electronice Clouds, New York (2004). Cu rubrică per-
manentă în Convorbiri literare, este membru în Colegiul de redacţie al 
revistei Euphorion (Sibiu). Colaborează la Ateneu, Însemnări ieşene, 
Dacia literară, Convorbiri literare, Cronica, Hyperion, Vatra, Contrapunct, 
Viaţa Românească, Euphorion, România literară, Tomis ş.a.  

 
 

PINTILIE Nicolae 

n. 27 mai 1932, Iaşi – m. 31 decembrie 1995, Iaşi. 
Traducător şi poet 

Studii gimnaziale, Liceul C. Negruzzi din Iaşi (1947-1951), Şcoala 
de Literatură din Bucureşti (1952), Facultatea de Filologie a Universită-
ţii Al. I. Cuza Iaşi, secţia limba şi literatura română (1953-1957). 
Profesor în învăţământul gimnazial şi liceal din Iaşi (1957-1990). De-
butează cu traduceri din poeziile lui Petöfi Sándor (1948), publică 
versuri, articole, traduceri în diferite periodice. Cunoscător al limbilor 
franceză, engleză, rusă, poloneză, germană şi maghiară. În 1990 îi apare 
volumul Legendă în versuri – Dragoş Vodă (Iaşi, Junimea), în 1987, în 
colaborare cu Nikos Gaidagis, traduce epopeea grecească Digenis 
Akritas. Realizează remarcabilele traduceri: Sonete de W. Shakespeare 
(Iaşi, Moldova, 1991), Poezii de Gérard de Nerval (Timişoara, Helicon, 
1995), Poezii de G. G. Byron (Timişoara, Helicon, 1995), Emailuri şi 
camee de T. Gautier (Timişoara, Helicon, 1995), Poezii alese de Petöfi 
Sándor (Timişoara, Helicon, 1996).  
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FLOREA Pavel 

n. 31 mai 1937, Horodniceni, judeţul Suceava. 
Critic şi istoric literar 

Studii gimnaziale în Horodniceni şi Boteşti, absolvent al Liceului A. 
T. Laurian din Botoşani (1956), licenţiat al Facultăţii de Filologie-Isto-
rie-Filosofie din cadrul Universităţii Al. I. Cuza Iaşi (1960). Doctor în 
filologie (1979) cu teza „Convorbiri literare” în perioada ieşeană (1867-
1885) – studiu monografic. A parcurs treptele ierarhiei universitare: 
preparator, asistent, lector, conferenţiar, profesor universitar la Catedra 
de literatură română şi comparată a Facultăţii de Filologie (Litere) din 
Iaşi. În anul 2000 ocupă, prin concurs, postul de profesor la Facultatea 
de Litere din Bacău, devenind şeful Catedrei de limba şi literatura ro-
mână. În perioada 1-5 iunie 2004, la solicitarea Ministerului Educaţiei 
şi Învăţământului, prezidează Comisia de Evaluare a Concursului Naţio-
nal Mihai Eminescu – etapa internaţională, ediţia a III-a. A fost vicepri-
mar al municipiului Iaşi şi preşedinte al Comitetului de cultură al jude-
ţului Iaşi. Debutează în Iaşul literar cu recenzii, apoi publică studii, 
cronici literare, articole în Convorbiri literare, Cronica, Ateneu, Analele 
Universităţii „Al. I. Cuza”, Studii şi cercetări ştiinţifice (Bacău), Studii emi-
nescologice (Cluj-Napoca), Limba română (Chişinău), Sinteze lite-
rare-critice-sociale (Bacău), Flacăra Iaşului. Editorial debutează cu mi-
cromonografia de artă Mănăstirea Frumoasa (Bucureşti, Meridiane, 
1970). Realizează ediţia Cartea „Convorbirilor literare”, 3 vol. (Juni-
mea 1973, 1978, 1980). Publică volumele Contribuţii de istorie litera-
ră (Iaşi, Junimea, 1981), Cultură şi literatură (Iaşi, Junimea, 1986), 
Din vremea Junimii (Iaşi, Omnia, 1993), Despre Eminescu. Cu Emi-
nescu (Iaşi, Universitas XXI, 2002), Trimitere la clasici (Iaşi, Univer-
sitas XXI, 2004), Lecturi din „Convorbiri literare” (Iaşi, Universitas 
XXI, 2007). Premiul Gh. Asachi la Salonul Internaţional de Carte Româ-
nească, ediţia a XVI, Iaşi, 8-10 octombrie 2007.  
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IUNIE 
 
 

FILIP Adrian 

n. 2 iunie 1967, la Iaşi. Prozator şi eseist 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Studii gimnaziale la 
Şcoala nr. 4, apoi Liceul Emil Racoviţă (1981-1983) şi Liceul Al. I. Cuza 
(1983-1985) din Iaşi. Se înscrie la Institutul Politehnic Gh. Asachi, după 
trei ani de studii universitare renunţă, dând curs pasiunii pentru 
filosofia indiană, istorie şi literatură universală. Translator la firma 
ECOM Iaşi. Publică schiţe şi nuvele în Dacia literară, Cronica, Convorbiri 
literare, Timpul etc. În 1992 îi apare volumul de proză Preoteasa zeiţei 
Khali (Iaşi, Cariatide), cu o prefaţă de Val Condurache, volum de debut 
despre care au scris Alex. Ştefănescu, Florin Faifer, Ioan Holban, Nicolae 
Turtureanu, Liviu Papuc. Publică apoi Stăpânul vieţii este timpul, 
prefaţă de Nichita Danilov (Iaşi, Glasul Bucovinei, 1993), Mai mult de-
cât extazul, prefaţă de Florin Faifer (Iaşi, Glasul Bucovinei, 1996), 
Dicţionar de filosofie indiană (Iaşi, Glasul Bucovinei, 1996), Dicţionar 
de istorie a Indiei (Iaşi, Dosoftei, 1998).  

 
 

ANDRIESCU Radu 

n. 9 iunie 1962, în Iaşi. Poet şi eseist 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Studii gimnaziale la 
Şcoala Carol I, liceale la Liceul C. Negruzzi şi M. Eminescu, superioare – 
Facultatea de Litere a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi, secţia engle-
ză-franceză (1982-1986). Redactor şef al revistei studenţeşti Dialog 
(1984-1986), profesor de limbi moderne la Paşcani (1986-1990), re-
dactor al revistei Convorbiri literare (1990-1995), din 1993 asistent, iar 
apoi lector la Catedra de limba şi literatura engleză a Facultăţii de 
Litere din Iaşi. Debutează cu poezie în Convorbiri literare (1977). Pu-
blică grupaje de versuri şi fragmente de proză, cronici literare şi eseu în 
Contrafort, Convorbiri literare, Cronica, Dacia literară, Dialog, Hyperion, 
Interval, Luceafărul, Orizont, Poesis, România literară, Timpul, în reviste 
din străinătate (americane, britanice, franceze, austriece). Publică ur-
mătoarele volume de poezie: Întinderi (Iaşi, Junimea, 1985), Oglinda 
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la zid (Iaşi, Canova, 1992) – premiul Poesis pentru debut, Uşa din 
spate (Iaşi, Cronica, 1994), Sfârşitul drumului, începutul călătoriei 
(Iaşi, Junimea, 1998), pentru care primeşte premiul Asociaţiei Iaşi a 
Uniunii Scriitorilor, Eu şi câţiva prieteni (Timişoara, Brumar, 2000), 
Punţile Stalinskaya (Timişoara, Brumar, 2004), Pădurea metalurgică 
(Bucureşti, Cartea Românească, 2008). De asemenea, publică volumul 
de eseuri Paralelisme şi influenţe culturale în lirica română actuală 
(Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 2005). În 2007, Longleaf Press a 
publicat o selecţie din poezia sa, The Catalan Within, iar în 2009 editu-
ra Twisted Spoon Press îi publică volumul Memory Glyphs, care cuprin-
de poeme în proză semnate de Cristian Popescu, Iustin Panţa şi Radu 
Andriescu. Poezia sa apare în mai multe antologii din ţară şi din străi-
nătate, printre acestea numărându-se Speaking the Silence. Prose 
Poets of Contemporary Romania (Piteşti, Paralela 45, 2001), Ozone 
friendly. Iaşi. Reconfigurări literare. O antologie (Iaşi, Editura T, 
2002), The Poetry of Men's Lives (University of Georgia Press, 2004), 
Cartea roz a comunismului (proză, Iaşi, Versus, 2004) şi New Euro-
pean Poets (Graywolf Press, 2008). A tradus şi editat, împreună cu 
Adam J. Sorkin, volumul Club 8 – Poetry (Iaşi, Editura T, 2001). Tradu-
cerile sale din poezia recentă au apărut în numeroase reviste, antologii 
şi volume din ţară şi din străinătate.  

 
 

CORDUN-TĂRĂBUŢĂ Georgeta 

n. 12 iunie 1922, la Burdujeni, jud. Suceava. Medic, grafician 
şi prozator 

Şcoala primară la Bacău, Liceul Oltea Doamna din Iaşi (ultimii doi 
ani), Facultatea de Medicină Iaşi, specialitatea morfo-patologie (1941-
1947). Medic specialist, medic primar, doctor în ştiinţe medicale, doctor 
docent, şeful laboratorului de morfopatologie de la Spitalul Parhon Iaşi 
(1947-1987), şeful laboratorului clinic din oraşul Hamphosi, Coreea de 
Nord (1955-1957), şef de lucrări la Catedra de morfopatologie de la 
I.M.F. Iaşi (1964-1965). Autoare a mai multor volume de medicină, stu-
dii şi cercetări în domeniu. Publică Amintiri din vechiul Iaşi, album de 
grafică (Canada, 1991), Povestiri din pădurea fermecată (vol. I, Iaşi, 
Gaudeamus, 1996; vol. II, Iaşi, Vasiliana '98, 1999,). Este realizatoarea 
graficii la volumele Cu Iaşii mână-n mână vol. I şi vol. II, O cărticică des-
pre flori şi nişte cărţi surori de Gloria Lăcătuşu, alte contribuţii grafice în 
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diverse lucrări. Publică apoi Drumuri şi popasuri, note de călătorie 
(Iaşi, Vasiliana '98, 1999), Iaşi – oraş sentimental, album documentar 
(Iaşi, Vasiliana '98, 2000), Misiune în Coreea de Nord (Iaşi, Vasiliana 
'98, 2003), Firmituri, proză scurtă (vol. I-II, Iaşi, Vasiliana ’98, 2002-
2005), Lumea… în lung şi în lat, note de călătorie (Iaşi, Vasiliana, 2005). 
Autoare a numeroase expoziţii de pictură şi grafică în Iaşi şi în ţară.  

 
 

BRANIŞTE Ludmila 

n. 18 iunie 1962, la Chişinău. Critic şi istoric literar 

Absolvă Liceul Teoretic francez Gh. Asachi din Chişinău, Facultatea 
de Litere a Facultăţii Ion Creangă, Chişinău ca şefă de promoţie în 1983. 
Susţine teza de doctorat în 1997, la Universitatea Al .I. Cuza, coordona-
tor ştiinţific acad. Constantin Ciopraga. A fost profesor de Limba şi lite-
ratura română la Liceul Teoretic B. P. Hasdeu, Chişinău, apoi cercetător 
ştiinţific la Academia de Ştiinţe Chişinău, Departamentul de Literatură 
Universală şi Comparată. În prezent este conferenţiar universitar la 
Catedra de Limba română pentru studenţii străini a Universităţii Al. I. 
Cuza din Iaşi. Participă (şi ca organizator) la congrese, simpozioane 
naţionale şi internaţionale, sesiuni ştiinţifice şi manifestări culturale, 
comunicările prezentate fiind publicate în cadrul unor reviste de spe-
cialitate şi de cultură. Alcătuieşte proiecte de cercetare-dezvoltare (şi 
ca director de proiecte), participă la acţiuni de colaborare cu universi-
tăţi occidentale în cadrul programelor Erasmus şi Socrates. Colaborează 
cu postul naţional de televiziune, TV România, la realizarea filmului 
documentar Românii din Siberia. Este fondator şi director al revistei 
academice Alloquor – Studia Humanitatis Iassyensia. Publică articole, 
studii, comunicări în Acta Iassyensia Comparationis, Făclia, Kitej-grad, 
Dacia literară, Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza”, Lumina 
(Serbia), Cronica, Literatura şi arta etc. Publică volumele: Dramaturgia 
românească de inspiraţie istorică (secolul al XIX-lea) şi modelul ro-
mantic francez (Iaşi, Cronica), În munţii Moldovei şi sub cerul Africii. 
Proza lui Vasile Alecsandri (Chişinău, Editura Asociaţiei Culturale 
„Grai şi suflet”), Inadaptabilul – o ipostază a eroului romantic în 
romanul românesc din secolul al XIX-lea (Iaşi, Vasiliana’98), Comuni-
care fără frontiere. De la cuvântul rusesc la dialogul românesc 
(Chişinău, Camera Naţională a Cărţii), Scriitori şi cărţi – studii şi 
articole de teorie, istorie şi critică literară (Iaşi, Vasiliana ’98). Sub 
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tipar: Limbă, cultură şi civilizaţie română în context european şi Din 
istoria exegezei eminesciene. De la George Călinescu până astăzi.  

 
 

TEODOSIU Lucian 

n. 21 iunie 1942, la Turnu Măgurele. Poet, eseist şi publicist 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Studii 
gimnaziale, Liceul Unirea şi Şcoala postliceală economi-
că din Turnu Măgurele (1949-1962), apoi Facultatea de 
Litere a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi, (1962-1967). 
Profesor de limba şi literatura română la Şcolile gene-
rale din Vaduri şi Bistriţa (jud. Neamţ) şi la Liceul Stul-

picani – Suceava (1967-1970), redactor la Radio Iaşi (1970-1983), 
director al Casei creaţiei populare din Iaşi (1983-1987), instructor carte 
la Centrul de librării Iaşi (1987-1989), din 1989 redactor la Studioul de 
Radio Iaşi, din 2001, Radio Moldova – România. Debutul în presă şi-l 
face cu traduceri din lirica lui Evtuşenko (Iaşi, Cronica, 1966), iar în vo-
lum, cu versuri în antologia Incantaţii (Iaşi, Junimea, 1989). Participă 
cu numeroase colaborări în diverse publicaţii, între care Cronica, Con-
vorbiri literare, Ateneu, Luceafărul, Timpul, Argeşul, România literară, 
Glasul, Pagini bucovinene, Monitorul. Publică volumele de versuri Ceru-
leum (în Incantaţii, Junimea, 1989) şi Planetă la marele bal (Iaşi, 
Moldova, 1995), urmează Dimitrie Stelaru – aşa cum l-am cunoscut, 
eseu memorialistic (Iaşi, Junimea, 1998), Într-o bună dimineaţă, ver-
suri (Iaşi, Danaster, 1999), Despre libertatea calului, versuri (Timişoa-
ra, Helicon, 1999, colecţia Liliput), O zi din viaţa mea – Une Journee – 
ma vie, versuri, volum bilingv, traducere în franceză de Constantin 
Frosin (Viaţa Românească, 1999), Privilegii, versuri (Iaşi, Omnia, 2005).  

 
 

PALAGHIU Mircea 

n. 22 iunie 1932, la Andrieşeni, judeţul Iaşi – m. 1 noiembrie 
1978, Bucureşti. Prozator 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Studii tehnice la Iaşi 
şi Facultatea de Filologie la Bucureşti (1960). Profesor de liceu, colabo-
rator al unor reviste literare. Publică volumele: Orbit de prea multă 
dragoste (1972), Eram fericit în noaptea cu lună (1974), Sublima 
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soră Camelia (1975) şi Arhipelagul Alexandru (1976), Petrecere la 
Mirmidon (1979, postum), La revedere Cassiopeea (1980, postum), 
toate definesc un prozator stăpân pe procedeele comicului – parodia şi 
umorul – savuroase prin vocabular şi descripţia comică.  

 
 

MARCOVICI Bianca 

n. 22 iunie 1952, în Iaşi. Poetă 

Membră a Uniunii Scriitorilor din România şi a Asociaţiei Scriitori-
lor din Israel. Absolventă a Liceului de muzică Octav Băncilă din Iaşi, a 
Facultăţii de construcţii civile şi industriale, Institutul Politehnic Iaşi. 
Membră a orchestrei Comunităţilor din Iaşi şi Bucureşti în perioada 
1984-1987. Fondatoare a Filialei Iaşi a Asociaţiei de prietenie Româ-
nia-Dicţionar Israel. Este inginer constructor la Societatea de electrici-
tate din Haifa din 1992. Membră a Societăţii Junimea Iaşi, a activat la 
Cenaclul Junimea în perioada 1981-1991. Colaboratoare la numeroase 
reviste literare şi de cultură din România, Israel, Germania şi Noua Zee-
landă. Debutează cu Marii anonimi în culegerea Invocaţii (Iaşi, Juni-
mea, 1935). Publică volumele: Ochiul cuvântului (Bucureşti, Litera, 
1987), Dincolo de paradis (Bucureşti, Litera, 1989), Intermezzo (Me-
nora, 1992), Revolta sângelui (Tel Aviv, Minimum, 1992), Revolta 
sângelui (Iaşi, Cronica, 1993), Casa din noi, caiet literar (Haifa, 1993), 
Dincoace de paradis, caiet literar (Haifa, 1994), Magia pietrei, caiet 
literar (Petah Tikva, 1995), Schiţe pe portativ, proză (Haifa, 1996), 18 
poeme – engleză, în traducerea Luizei Carol (Petah Tikva, 1996), Ţara 
extremelor, ediţie bilingvă germană-română, împreună cu Radu Băr-
bulescu (Munchen, 1997), Mămăligă şi caviar, caiet literar (Haifa, 
1998), Amprente (Tel Aviv, Papyrus, 1999), Amprente (Cluj-Napoca, 
Clusium, 1999), Haifa zidurilor de sprijin (Iaşi, Cronica, 2000) şi 
Întoarcerea cuvintelor (Iaşi, Cronica, 2001). Prezentă în numeroase 
antologii, participantă la colocvii, întâlniri şi concursuri literare, 
deţinătoare a Premiului Haim Ianculovici (Haifa, 1992), a Premiului 
Irina Gorun (Tel Aviv, 1993), a Premiului Societăţii Columna (Heidel-
berg, 1996) şi a Premiului A.C.M.E.O.R. Nicu Palty pentru întreaga 
activitate literară (Tel Aviv, 1999). „Regăsirea este momentul acela 
când, cu cartea în mână, citind şi tot citind, te opreşti fără să vrei din 
lectură, tresari şi murmuri «Da, aşa este. Uite că m-a ghicit». Este ceea 
ce se întâmplă cu poezia Biancăi Marcovici” (Al. Mirodan).  
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RUSU Constantin Liviu 

n. 28 iunie 1937, Dorohoi, jud. Botoşani, – m. 9 octombrie 1999, 
Iaşi. Muzeograf şi istoric literar 

Studii gimnaziale la Buzău şi Iaşi, Facultatea de Filologie la Iaşi, 
promoţia 1962. Profesor la şcolile din Sârca, Bălţaţi, Podu Iloaiei, Pău-
şeşti-Dumeşti şi Paşcani. Din 1972, îndrumător, muzeograf-conservator 
la Casa Pogor din Iaşi, apoi şef secţie şi director adjunct al Muzeului 
Literaturii Române (1991-1999). Cetăţean de onoare al Comunei 
Trifeşti «pentru contribuţii deosebite la realizarea Casei memoriale C. 
Negruzzi, din Hermeziu». Debutează în Revista muzeelor iar în volum, 
cu Vreme trece, vreme vine (M. Eminescu) (Iaşi, Junimea, 1976). Cola-
borează cu articole şi fotografii la Convorbiri literare, România literară, 
Luceafărul, Ateneu, Cronica, Contemporanul, Dacia literară etc. Publică 
volumele: Nu ştiu alţii cum sunt (Ion Creangă), 1983, cu I. Arhip, C. 
Parascan; Iaşi, oraş al marilor destine (Bucureşti, Meridiane, 1986), 
cu Gh. Zaharia, I. Arhip, A. Karetchi, D. Vacariu; Iaşi (Iaşi, Cronica, 
1993), cu L. Vasiliu, D. Vacariu, I. Holban, I. Caproşu; Prin Iaşii de odi-
nioară (Iaşi, Cronica, 1995), cu O. Rusu, I. Holban, L. Vasiliu; Cimitirul 
Eternitatea din Iaşi (Iaşi, Cronica, 1995), Iaşii între legendă şi istorie 
(1997), cu O. Rusu; Iaşi, oraşul din inimă (Iaşi, Polirom, 1998), cu O. 
Rusu, Iolanda şi Lucian Vasiliu; Lumea rromilor din Moldova (1998), 
cu O. Rusu, Viorela şi Codrin Lăcătuşu; O zi la Iaşi (Iaşi, Timpul, 1999), 
cu O. Rusu. Post-mortem apar: Souvenir de Iassy (2000) cu Olga Rusu; 
Toamna Vaporului (Confesiuni, memorii, amintiri), ediţie îngrijită de 
Olga Rusu (Iaşi, Erota, 2000), Mihai Eminescu – o monografie în ima-
gini (Iaşi, Junimea, 2000) cu Olga Rusu; Iaşi – chipuri în bronz, mar-
mură şi piatră (Iaşi, Vasiliana '98, ed. I, 2003, ed. a II-a, 2004) cu Olga 
Rusu, Viorela şi Codrin Lăcătuşu, Constantin Liviu Rusu după şapte 
ani. In memoriam (Iaşi, Vasiliana '98, 2006), ediţie, fişă biobibliografi-
că şi prefaţă de Olga Rusu. Unele dintre lucrările menţionate au fost dis-
tinse cu premii literare. Este autorul multor pliante, ghiduri şi materia-
le publicitare, expoziţii şi filmoteci, cu contribuţii remarcabile la rea-
lizarea unor muzee şi case memoriale din municipiul şi judeţul Iaşi.  



51 

 

IULIE 
 
 

LIŢU Mihai 

n. 3 iulie 1937, Valea Putnei, jud. Suceava. Publicist şi eseist 

Studii gimnaziale în comuna Pojorâta (1949-1952), Liceul din 
Câmpulung Moldovenesc (1952-1956), Facultatea de Filologie, 
promoţia 1961 şi Facultatea de Filosofie, promoţia 1977, din cadrul 
Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi. Reporter la Radio Iaşi (1961), profesor 
la Şcoala generală din Mogoşeşti-Iaşi (1961-1967), director al Clubului 
cultural studenţesc la U.M.F. (1968-1974), director al Bibliotecii U.M.F. 
(1974-1984), bibliotecar principal la aceeaşi instituţie (1984-2000). 
Membru al Societăţii de medici şi naturalişti, secţia istoria medicinii, al 
ABIR, al Societăţii Junimea din Iaşi. Publică peste 60 de lucrări în dome-
niile istoriei culturii, biblioteconomiei, istoriei medicinii. Realizează, în 
colaborare: Primul deceniu postcentenar, cu Viorica Scutaru (Iaşi, 
Editura U.M.F., 1992), Maria Briese, omul, medicul, profesorul, cu 
Eusebiu Zbranca (Iaşi, 1994), Gheorghe Plăcinţeanu, o viaţă de om 
dedicată oamenilor (Iaşi, Polirom, 1994). În 1994 publică studiul 
Ethosul eminescian, iar în 1997, Un neokantianist întârziat: Alexan-
dru Bogza, apoi Aşezământul Sf. Spiridon în istoria oraşului Iaşi, cu 
Eugen Târcoveanu (1998), Grigore T. Popa, opera publicistică în vol. 
În memoria lui Gr. T. Popa, studii, documente, memorii (Iaşi, Omnia, 
1999), Epitropia Sf. Spiridon Iaşi, de la origini la glorie, desfiinţare 
şi noi începuturi, vol. 1, cu Eugen Târcoveanu şi Ion Chiriac. În 2004 
apare volumul al II-lea al acestei importante monografii, în colaborare 
cu Eugen Târcoveanu şi Oana Epure. Este editor coordonator al volu-
mului Ctitorii prestigiului – Dicţionar al personalităţilor Şcolii medi-
cale ieşene (1832-2004), împreună cu profesorii universitari Eugen 
Târcoveanu şi Constantin Romanescu. Prezent în numeroase alte volu-
me colective, colaborator la Cronica, Dacia literară, Analele U.M.F., 
Biblioteca, Opinia etc., realizează prefeţe şi postfeţe, studii şi cercetări, 
articole. Îngrijeşte ediţia I. Al. Brătescu-Voineşti, viaţa şi opera (Iaşi, 
Regina, 1998) şi, împreună cu Ion Hurjui, ediţia Iuliu Niţulescu. Pasiu-
nea pentru poezie (2000). În toate aceste studii şi cercetări Mihai Liţu 
a pus în valoare figurile ilustre ale ştiinţei medicale ieşene.  
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CUŢITARU Virgil (V. Ramură) 

n. 14 iulie 1937, comuna Schitu Duca, jud. Iaşi. 
Critic şi istoric literar 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Şcoala primară în 
satul natal, Şcoala Normală V. Lupu (1951-1955), Facultatea de Filolo-
gie a Universităţii Al. I. Cuza Iaşi (1959-1964). Învăţător (1955-1959), 
ziarist la Flacăra Iaşului (1964-1968), director al Centrului de îndru-
mare a creaţiei populare (1968-1970), redactor principal la Editura 
Junimea (1970-1977), redactor şef şi director la aceeaşi editură (1977-
1990), din 1990, director al editurii Virginia, din 1991, conferenţiar 
univ. dr. la Universitatea din Bacău şi Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, 
din 1996, profesor universitar. Debutează în Iaşul literar cu recenzii 
(1963), publică numeroase cronici literare, articole, studii în Cronica, 
România literară, Iaşul literar, Tribuna, Luceafărul, Steaua, Orizont etc. 
Este autorul volumelor de critică şi istorie literară Cărţi şi idei (Iaşi, 
Junimea, 1972), Spaţii (Iaşi, Junimea, 1981), Metamorfozele lui Hype-
rion (1983), Eminescu despre sine (Iaşi, 1997), în 2001 apare ediţia a 
II-a (Iaşi, Cronica). Pentru Metamorfozele lui Hyperion obţine Premiul 
Asociaţiei Scriitorilor din Moldova (1983). Este îngrijitorul unor ediţii 
critice, între care Poezii de Nicolae Labiş, Hanu Ancuţei de M. Sado-
veanu, Eminescu de Tudor Vianu, Romanul lui Eminescu de Cezar 
Petrescu.  

 
 

BEJAN Vlad 

n. iulie 1922, în Cotingenii Mari, jud. Soroca. 
Medic, publicist şi memorialist 

A urmat cursurile liceale în oraşele Bălţi şi Chişinău, apoi Faculta-
tea de medicină şi farmacie din Iaşi. Specializări în balneologie 
(Cluj-Napoca), reumatologie (Bucureşti şi Varşovia), recuperare medi-
cală (Granville, Franţa). Contribuţii importante la înfiinţarea Clinicii de 
balneologie, a pus în valoare resursele hidrominerale din Podişul Mol-
dovenesc. A creat zona balneară Nicolina, a înfiinţat Comisia de ecolo-
gie umană din cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române, a coordonat Co-
misia balneară a judeţului Iaşi. Este membru al Academiei oamenilor 
de ştiinţă, membru al Societăţii medicilor scriitori, al Asociaţiei interna-
ţionale de medicină recuperatorie, al Societăţii franceze de reumatolo-
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gie şi al Uniunii internaţionale de terapeutică. Veteran de război. A fon-
dat Societatea culturală Ginta Latină şi a înfiinţat revista Curierul Ginta 
Latină (1989-2004). Publică peste 20 de volume de memorii şi pledoa-
rii în apărarea limbii, culturii şi conştiinţei naţionale în comunităţile 
româneşti de peste hotare, dintre care amintim: Însemnări din război, 
Peisaj basarabean, Din viaţa studenţiei interbelice, Calvar siberian, 
Dincolo de neguri e patria mea, Icoane basarabene, Personalităţi 
universitare ieşene din Basarabia, la care se adaugă numeroase mo-
nografii, studii şi materiale documentare din domeniile medical şi me-
diu, istorie şi cultură. A editat, în colaborare cu profesorul Marţian 
Cotrău, cele 12 volume de ecologie umană, sub egida Filialei Iaşi a Aca-
demiei Române.  

 
 

NIMIGEAN Ovidiu 

n. 19 iulie 1962, în Năsăud, jud. Bistriţa Năsăud. Poet, prozator, 
critic literar şi publicist 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Studii gimnaziale la 
Ilva Mică, Liceul G. Coşbuc din Năsăud (1976-1980), Facultatea de Filo-
logie, secţia română-rusă a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi (1983-
1988). Profesor în învăţământul gimnazial în comuna Lueta, jud. Har-
ghita (1988-1990), preparator la Catedra de limba română a Universi-
tăţii ieşene (1990-1993), cercetător ştiinţific la proiectul Dicţionarul 
limbajului poetic eminescian (1995-1996), secretar de redacţie al 
revistei Timpul (2000), iniţiator şi fost preşedinte al grupării literare 
Club 8, Iaşi. Colaborează la Dialog, Opinia studenţească, Cronica, Timpul, 
Dacia literară, România literară, Romanian Studies, Convorbiri literare, 
Transilvania, Cuvântul, Kitej-grad, Mişcarea literară, Poesis, Apostrof, 
Monitorul de Iaşi, Observator cultural, Ziarul de Iaşi, Buchkultur (Aus-
tria), Wienzeile (Austria), Paremvasi (Grecia), Filling station (Canada), 
Beacons (SUA), Unpleasant Event Schedule (SUA), Lampa (Polonia) ş.a. 
cu versuri, articole de critică literară, eseuri, publicistică. Autor al volu-
melor de poezie: Scrieri alese (Pan, 1992), Weekend printre mutanţi 
(Pan, 1993), Adio, adio, dragi poezii (Outopos, 1999), Planeta zero 
(Iaşi, Junimea, 2001), Nicolina Blues (Cartea Românească, 2007, Pre-
miul revistei Observator Cultural, Premiul revistei Transilvania, Premiul 
revistei Mişcarea literară, nominalizare la Premiul revistei Cuvântul şi 
al USR), proză: Mortido (Iaşi, Versus, 2003, Premiul Naţional de Proză 
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al Ziarului de Iaşi), critică şi publicistică: Inerţii de tranziţie, altruisme 
& bahluviuni literare, feat. Flori Stănescu (Vremea, 2006). Coordonea-
ză antologiile Ozone Friendly. Iaşi, reconfigurări literare (Iaşi, Editu-
ra T, 2002), Hat jemand etwas gefragt. Lyrikanthologie CLUB 8 – 
Jassy, Rumänien (Versus, 2003, mit Michael Astner,) şi Stromabwärts. 
Österreichische gegenwarts Prosa (Wieser Verlag, 2005, mit Michael 
Astner und Johannes Gelich). Este selectat în antologiile Strieflicht. 
Eine Auswahl zeitgenössischer rumänischer Lyrik (Dionyssos Verlag, 
1994), Club 8 poetry (Iaşi, Editura T, 2001), City of dreams and Whis-
pers (Iaşi-Oxford, 1998), Speaking the silence (Paralela 45, 2001), 
Grenzverkehr. Literarische Streifzüge zwischen Ost und West (Drava 
Verlag, 2006), New European Poets (Graywolf Press, SUA), O panora-
mă critică a poeziei româneşti din secolul al XX-lea (Marin Mincu, 
Pontica, 2007). Traduce, împreună cu Gina Nimigean, Teologia istoriei 
de H. I. Marrou (Iaşi, Institutul European, 1995). Writer in residence la 
Viena (bursier KulturKontakt Austria) şi Künstlerdorf-Schöppingen 
(Germania), lecturi de poezie în România (Maratonul european de poe-
zie, Sibiu, 2007), Austria (Salzburg, Viena – Alte Schmiede, Buch und 
Wein Antiquariat, Cafe International, Institutul Cultural Român) şi 
Germania.  

 
 

DUMITRESCU Petre 

n. 23 iulie 1937, în Bucureşti. Filosof şi eseist 

Studii gimnaziale la Bucureşti (1949-1952), Liceul de băieţi nr. 2 
din Cluj (1952-1955), Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bu-
cureşti (1955-1960. Doctor în filosofie (1971), specializare la Universi-
tatea din Nisa, Franţa (1973-1974), Academia de studii economice 
Athena, Grecia (1992), Liege, Belgia (1994), Perugia, Italia (1997), Di-
jon, Franţa (2003), Lille, Franţa (2004, 2006). Asistent, lector, con-
ferenţiar şi profesor la Catedra de filosofie şi istoria filosofiei a Univer-
sităţii Al. I. Cuza din Iaşi (din 1960). Prodecan al Facultăţii de Istorie şi 
Filosofie (1977-1979), secretar ştiinţific al Consiliului profesoral 
(1979-1983), şef al Catedrei de filosofie (1984-1990), şef al Catedrei de 
istoria filosofiei şi axiologie (1991-2000), cancelar al Facultăţii de Filo-
sofie (2000-2002), şef al Catedrei de politologie (din 2002), preşedinte 
al Subcomisiei de istoria şi filosofia ştiinţei a Academiei Române, filiala 
Iaşi (1985-1994), preşedinte al Asociaţiei de Filosofie de limbă fran-
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ceză din România (din 2002), membru al Societăţii de studii kantiene 
de limbă franceză (din 2004). Publică numeroase studii, eseuri şi arti-
cole în reviste din ţară şi străinătate şi în volume colective internaţio-
nale editate de prestigioasa editură Librairie Philosophique J. Vrin, 
Paris; participă la congrese şi reuniuni internaţionale (Jena, Dubrovnik, 
Strasbourg, Quebec, Boston, Bologna, Moscova, Lausanne, Paris, Buda-
pesta). Publică volumele Concepţia sociologică a lui E. Durkheim 
(1971), Conceptul de filosofie la P. P. Negulescu (Iaşi, Junimea, 1975), 
Coordonate ale gândirii filosofice şi social politice contemporane, 
coordonator (Iaşi, Junimea, 1989), Studii de filosofie românească. 
Teme şi interpretări (Iaşi, Tipo Moldova, 2002). Îngrijeşte ediţia criti-
că Teoria fatalismului şi Teoria ondulaţiei universale de Vasile Conta 
(Iaşi, Junimea, 1966), coordonează şi realizează, în colaborare, alte 
lucrări de filosofie: Ioan Petru Culianu. Memorie şi interpretare (Iaşi, 
Editura T, 2002), Vasile Conta – valorizare şi interpretări (Iaşi, Editu-
ra Universităţii Al. I. Cuza, 2003), Mileniul III – Dialogul umanisme-
lor? (Suceava, Editura Universităţii, 2006).  

 
 

AFLOROAEI Ştefan 

n. 25 iulie 1952, la Lespezi, judeţul Iaşi. Filosof şi eseist 

Studii: Liceul pedagogic Vasile Lupu (1967-1972) şi Facultatea de 
Filosofie din Iaşi (1972-1976). Susţine doctoratul la Universitatea din 
Bucureşti, în 1984, cu o disertaţie asupra filosofiei moderne occidenta-
le. Efectuează stagii de documentare în Germania (Freiburg şi Tübin-
gen), Italia (Perugia) şi Franţa (Paris). Domenii de interes: metafizică 
modernă şi contemporană, hermeneutică şi istorie a culturii, paradig-
me ale spiritualităţii europene. Este profesor la Facultatea de Filosofie 
din Iaşi, decanul facultăţii (din 2000), redactor şef al Analelor ştiinţifice 
ale Universităţii „Al. I. Cuza”, secţiunea Filosofie, secretar ştiinţific al 
Facultăţii de Filosofie (1996-1999), şeful Catedrei de Filosofia culturii 
şi hermeneutică (1996-2000). Debutează în 1970 cu articole şi poezii 
în revista Liceului Vasile Lupu. Deţinător al premiilor: Vasile Conta, 
acordat de Academia Română, pentru filosofie (1993), Lucian Blaga, 
acordat de Societatea Culturală Lucian Blaga din Cluj-Napoca (1994), 
Premiul naţional pentru eseu, la Salonul Naţional de Carte, Iaşi, 1998. 
Publică volumele: Ipostaze ale raţiunii negative. Scenarii istori-
co-simbolice (1991), Întâmplare şi destin (1993), Lumea ca repre-
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zentare a celuilalt (1994), Cum este posibilă filosofia în estul Euro-
pei (1997), Elemente de filosofia acţiunii şi logica discursului prac-
tic (în colaborare, 1985), Locul metafizic al străinului, în colaborare, 
(2003), Metafizica noastră de toate zilele (Humanitas, 2008). A coor-
donat volumele: Petre Botezatu, Itinerarii logico-filosofice (1996), 
Alternative hermeneutice (1999), Limite ale interpretării (2001), 
Interpretare şi ideologie (2002), Ideea europeană în filosofia româ-
nească (2005). Elaborează mai multe studii cu privire la cultură şi 
spiritualitate, filosofie, istorie şi înţelegere, condiţia istorică şi religioa-
să a omului. Publică eseuri şi articole în presa cultural-literară şi de 
specialitate. În scrierile sale are în atenţie, printre altele, însemnătatea 
neobişnuită acordată raţiunii critice sau negative în filosofia modernă 
de la Descartes la Nietzsche, percepţia destinului în cultura europeană 
(cu referire specială la cultura română) şi efectele acestui fapt asupra 
vieţii noastre istorice sau spirituale, constituirea orizontului lumii 
umane în relaţia cu celălalt, fenomenul „lumii pe dos” şi percepţia dife-
rită a temporalităţii, specificul gândirii filosofice în estul Europei, date-
le de fond ale hermeneuticii europene, fenomenul înţelegerii şi al in-
terpretării, constituirea modernităţii ca fapt istoric şi spiritual etc. Este 
prezent în numeroase volume colective, participant la simpozioane şi 
congrese în Germania, Rusia, Franţa, Canada, Belgia etc.  

 
 

FOŞALĂU Liliana Rodica 

n. 27 iulie 1967, Salonta, jud. Bihor. Poetă, critic şi istoric 
literar 

Studii liceale la Liceul de filologie-istorie Oradea, Facultatea de 
Litere, secţia franceză-română, Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, promo-
ţia 1991, doctor în filologie – literatura franceză, cu teza Le Mal dans la 
poésie française. De Baudelaire à Mallarmé (conducător ştiinţific – prof. 
dr. Al. Călinescu), 2003. Preparator (1992-1995), asistent (1995-2001), 
lector (din 2001) la Facultatea de Litere, Catedra de limba şi literatura 
franceză din cadrul Universităţii Al. I. Cuza. Burse şi stagii de pregătire 
în Franţa (Dijon, Avignon, Angers, Orleans, Besançon). Colaborează cu 
articole şi studii la reviste de specialitate din ţară şi străinătate, în volu-
me colective ale unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 
Semnează volumele de poezie Timpul cândva (Iaşi, Timpul, 2006) şi 
Plânsul din inima lunii (Iaşi, Timpul, 2008), apoi Le Mal dans la 
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poésie française. De Baudelaire à Mallarmé (Iaşi, Timpul, 2007), 
Dimensions du discours littéraire au XIX-e siècle. Hugo-Dumas-Zola 
(Iaşi, Editions Universitaire Al. I. Cuza, 2004), în colab. şi Limbajul co-
locvial în spaţiul romanic. Studiu pragmalingvistic diacronic şi sin-
cronic (Iaşi, Cermi, 2008), în colab. Realizează traduceri: Le vin du 
monds. Anthologie de poèmes roumains en traduction française 
(2009), apoi poeme de Mihai Eminescu, Tristan Tzara, Alain Bosquet, 
Guy Goffette în volume colective, caiete şi reviste de specialitate etc. 
Obţine premii la concursuri naţionale de poezie şi la festivaluri de cre-
aţie literară.  

 
 

AGRIGOROAIEI Elidia 

n. 28 iulie 1932, la Drislea, judeţul Botoşani – m. 14 mai 1997. 
Prozatoare 

Absolvă Liceul de fete din Botoşani (1943-1952), Facultatea de 
Filologie-Istorie-Filosofie din Iaşi, secţia limba şi literatura română 
(1953-1957). Diplomat universitar în limba şi literatura română. Profe-
soară la Şcoala medie din Târgu-Frumos, judeţul Iaşi, bibliograf şi bi-
bliograf principal la Biblioteca Gh. Asachi Iaşi. Debutează cu recenzii în 
Convorbiri literare (1971). Colaborează la Clopotul, Flacăra Iaşului, 
Opinia studenţească, Convorbiri literare, Cronica, Biblioteca etc. Publică 
volumele: Drumuri ieşene (Bucureşti, Sport-Turism, 1982), Legende 
din Moldova (Bucureşti, Sport-Turism, 1984), Din legendele Botoşani-
lor (Bucureşti, Sport-Turism, 1991). Realizează, în colaborare, Legende 
şi povestiri cu albine (Bucureşti, Editura Apimondia, 1987), cu un cu-
vânt înainte de V. Harnaj.  

 
 

AILENEI Sergiu 

n. 28 iulie 1967, în Iaşi. Critic şi istoric literar 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Licenţiat al Facultăţii 
de Litere, Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi. Lector la Catedra de literatu-
ră română din cadrul Facultăţii de Litere. Colaborează la Convorbiri 
literare, Dacia literară, Cronica, Poesis, Acces şi la alte reviste din ţară. A 
fost membru în colegiul revistei Convorbiri literare. Publică volumele: 
Stiluri în proza interbelică (Iaşi, Timpul, 2000), Conexiuni provizorii, 
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categorii specifice ale imaginarului în literatura română (Iaşi, 
Timpul, 2001), Infernul balcanic. O monografie a operei lui Mateiu I. 
Caragiale (Iaşi, Junimea, 2001). Deţinător al Premiului naţional pentru 
critică acordat de revista Convorbiri literare (2001) şi al Premiului 
Salonului internaţional de carte Iaşi (2001).  

 
 

BERDAN Lucia 

n. 30 iulie 1942, în Iaşi – m. 11 decembrie 2003, în Iaşi. 
Istoric literar, etnolog şi traducător 

Studii primare şi gimnaziale la Iaşi (1949-1957), liceale la Oltea 
Doamna, promoţia 1960, Facultatea de Filologie a Universităţii Al. I. 
Cuza Iaşi (1960-1965). Cercetător ştiinţific la Centrul de lingvistică, 
istorie literară şi folclor, Filiala Iaşi a Academiei Române. În 1998-1999 
a predat cursul Artă şi civilizaţie tradiţională la Facultatea de litere ca 
profesor asociat. Membră a Societăţii filologilor români, a Comisiei de 
folclor a Academiei, a Asociaţiei naţionale a folcloriştilor şi etnografilor, 
doctor în etnologie (din 1987, la prof. univ. Dumitru Pop, Cluj-Napoca). 
Coautor la Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, 
vol. l, lucrare pentru care i s-a acordat Premiul Academiei Române 
(1981). Colaborează la Convorbiri literare, Dacia literară, Cronica, 
Datini, Anuarul Institutului de filologie română, Academica ş.a. Autoare 
a lucrărilor Balade din Moldova, cercetare monografică (1986), Feţele 
destinului, incursiuni în etnologia românească (Iaşi, Editura Univer-
sităţii Al. I. Cuza, 1999), Totemism românesc, structuri mitice arheti-
pale în obiceiuri, ceremonialuri, credinţe şi basme (Iaşi, Editura 
Universităţii Al. I. Cuza, 2001). Realizatoare, în colaborare, a unor studii 
privind datinile, folclorul şi credinţele poporului român, împreună cu 
Nora Vasilescu şi Crina Ioana Berdan traduce Riturile de trecere de A. 
Van Gennep (Iaşi, Polirom, 1996) şi Formarea legendelor de A. Van 
Gennep (Iaşi, Polirom, 1997). Participă la numeroase simpozioane şi 
sesiuni ştiinţifice din ţară şi străinătate.  
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AUGUST 
 
 

BĂDĂRĂU George 

n. 2 august 1952, Piciorul Lupului, Iaşi. Poet, critic şi istoric 
literar 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Studii gimnaziale în 
localitatea natală, Liceul M. Sadoveanu (1967-1971) şi Facultatea de 
Filologie, secţia română-latină, a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi 
(1975-1979). Profesor de limba şi literatura română la diferite şcoli. 
Este doctor în filologie. Debutează cu versuri în revista Luceafărul 
(1974). Este laureat al Festivalului naţional de poezie N. Labiş, 1975 
(Suceava), al Festivalului de artă studenţească, 1976 (Iaşi) şi al Premiu-
lui Novalis, 2004 (Germania). Colaborează cu versuri, recenzii, articole 
de critică literară, eseuri, epigrame, cugetări, interviuri la Convorbiri 
literare, Cronica, Dacia literară, Timpul, Contrapunct, Ateneu, Poesis, 
Unu, Aurora, Ramuri, Viaţa Românească, Haiku, Bucovina literară, Lu-
ceafărul, Hyperion, Poezia, Orizont, Antiteze etc. Este autorul volumelor 
de versuri Insomnia ceasornicului (Bucureşti, Eminescu, 1982), 
Singurătatea clopotelor (Iaşi, Junimea, 1987), Poezii 1 (Iaşi, Studis, 
2008), apoi Limba română pentru toţi elevii – literatură didactică 
(Iaşi, Alfa, 2000), Nicolae Labiş. Viaţa şi opera (Iaşi, Timpul, 2001), 
volumele de teorie şi critică literară Fantasticul în literatură (Iaşi, 
Institutul European, 2003), Simbolismul (Iaşi, Institutul European, 
2005), Modernismul interbelic (Iaşi, Institutul European, 2005), Avan-
gardismul românesc (Iaşi, Institutul European, 2006), Proza lui Va-
sile Voiculescu (Iaşi, Princeps Edit, 2006), Postmodernismul româ-
nesc (Iaşi, Institutul European, 2007), Neomodernismul românesc 
(Iaşi, Institutul European, 2007), Suprarealismul românesc în context 
european (Iaşi, Feed Back, 2008), Scriitori români canonici. Dicţio-
nar (Iaşi, Institutul European, 2009). Este prezent în mai multe antolo-
gii: Junimea şi Bolta Rece, epigrame (Iaşi, Timpul, 2001), O antologie 
a prozei de astăzi (Iaşi, Cronica, 2005), O antologie a poeziei de 
astăzi (Iaşi, Cronica, 2005), O sută de catarge, microantologie de 
haiku a poeţilor români (Bucureşti, Haiku, 1997), Mihai Ursachi, în 
amintirile contemporanilor, memorialistică (Iaşi, Princeps Edit, 
2006), Ioanid Romanescu, în amintirile contemporanilor, memoria-
listică (Iaşi, Princeps Edit, 2006), Antologia poeziei ieşene contem-
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porane (Iaşi, Cronica, 2008), Antologia prozei ieşene contemporane 
(Iaşi, Cronica, 2008). Este membru al Academiei de Ştiinţe, Literatură şi 
Artă, Oradea, al Societăţii Române de Haiku, Bucureşti şi membru 
CopyRo, Bucureşti.  

 
 

AVRAM Gabriel 

n. 6 august 1962, în Iaşi. Poet şi eseist 

Absolvent al Liceului G. Ibrăileanu (1980), Facultatea de Filologie, 
secţia franceză-română, a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi (1984-1988), 
cursurile Facultăţii de teatrologie, Academia de teatru şi film Bucureşti 
(1994-1998). Profesor la Şcoala generală Mironeasa, Iaşi (1988-1990), 
secretar de redacţie al Casei editoriale Moldova (1990-1992), inspector 
la Inspectoratul pentru cultură Iaşi (1992-1994), secretar de redacţie 
al revistei Bucureşti Non-Stop (1995-1996). Debutează cu poezii în 
Dialog şi Convorbiri literare (1986), colaborează cu proză, teatru, poe-
zie, cronici la Moldova, Dacia literară, Cronica, Caiete botoşănene, Cele 
trei Crişuri, România literară, Rampa, Teatrul Naţional, Tineretul liber 
etc. Autorul volumului de versuri Scrisori către infinit (Iaşi, Moldova, 
1992). Scrie apoi, Bonjour Popescu J. R. şi restul lumii (Antet, 2009), 
Regizorul Valeriu Moisescu. Ipostaze creative (Antet, 2009). Traduce 
Mica Fadette de George Sand (1992), Evoluţia divină şi Sanctuarele 
Orientului de Eduard Schuoré (1994).  

 
 
GAVRIL Gabriela 

n. 6 august 1967, în Iaşi. Critic literar, publicistă şi 
traducătoare 

Absolventă a Liceului C. Negruzzi şi a Facultăţii de Litere, secţia ro-
mână-franceză, a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi. Asistentă, apoi lector 
dr. la Catedra de literatură română, redactor şef al revistei Timpul din 
Iaşi. Din 2004, lector de cultură şi civilizaţie românească la Universita-
tea Jagellonă din Cracovia. Debutează cu articole şi studii de critică 
literară în revista Dialog din Iaşi, colaborează la Convorbiri literare, Cro-
nica, Adevărul literar şi artistic, Timpul, Familia ş.a. Autoare a volumului 
de critică literară Cercul literar de la Sibiu. De la Manifest la „Adio 
Europa..." (Iaşi, Fides, 2001) şi a volumului de proză Fiecare cu Bu-
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dapesta lui. Prezentă în volume colective, între care Limite ale inter-
pretării, coord. Ştefan Afloroaei (Fundaţia Axis, 2001), Religion, Fic-
tion and History, coord. Sorin Antohi (Bucureşti, Nemira, 2001). Tra-
duce Noaptea din Grădina Ghetsimani de Lev Şestov (Iaşi, Polirom, 
1996), Sfârşiturile comunismului de Francoise Thom (Iaşi, Polirom, 
1996), Eseu despre natura şi funcţia sacrificiului de H. Hubert, M. 
Mauss (Iaşi, Polirom, 1997) etc.  

 
 

LAURENŢIU Dan (Ciobanu Dan) 

n. 10 august 1937, la Podu Iloaiei, jud. Iaşi – m. 21 decembrie 
1998, în Bucureşti. Poet şi eseist 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Studii liceale la Iaşi, 
licenţiat al Facultăţii de Filologie, Universitatea Al. I. Cuza, promoţia 
1963. Redactor la revista Cronica (1966-1968), apoi la revista 
Luceafărul. Debutează cu placheta de versuri Poziţia aştrilor (1967), 
lirică meditativ-melancolică. Colaborează cu numeroase eseuri şi 
articole în presa literară românească. Publică volumele: Călătoria de 
seară (1969), Imnuri către amurg (1970), Poeme de dragoste 
(1975), Eseuri asupra stării de graţie (1977), Zodia leului (1978), 
Privirea lui Orfeu (1984), Psyche (1989), Călătoria mea ca martir şi 
erou al timpului (1991), Femeie dormind (Bucureşti, Cartea 
Românească, 1993), 101 poezii (1993), Patul metafizic, (Constanţa, 
Pontica, 2000), Mountolive (Bucureşti, Cartea Românească, 1997). 
Deţinător al mai multor distincţii şi premii literare. Poetul „scrie despre 
iubire şi despre condiţia creatorului în lume”, „o lirică mitologizantă, 
serafică şi acceptabil himerică” (E. Simion). „Poetul are un adorabil 
echivoc stilistic” (N. Manolescu). Poezia lui Dan Laurenţiu se îndreaptă 
spre cunoaşterea interioară a sufletului, a dragostei sufletului şi 
trupului fără de timp...  

 
 

SCĂRLĂTESCU Liliana 

n. 18 august 1967, în Iaşi. Istoric literar şi traducător 

Studii gimnaziale şi liceale în acelaşi oraş. Absolventă a Facultăţii 
de litere, secţia română-engleză, din anul 1996. Profesor de limba 
engleză la Liceul G. Ibrăileanu. Doctor în Filologie (Iaşi, 2007). Debut 



62 

 

publicistic în revista Bârladul cu articolul Poezia lui Nichita Stănescu, 
între căutare şi aflare (1997). Studii, articole şi traduceri în revistele 
Convorbiri literare, Cronica, Poezia şi în Analele Ştiinţifice ale Universită-
ţii „Al. I. Cuza”. Volume publicate: Cummingsiana. Un eseu despre 
începuturile modernismului poetic american (Iaşi, Timpul, 2006), 
Nichita Stănescu – întâlniri fundamentale (Iaşi, Timpul, 2008). Co-
autoare la dicţionarele Canada anglofonă (Iaşi, Casa Editorială Demi-
urg, 2007), America mea. Scriitori în context, volumele A1, A2, B1, B2 
şi B3 (Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2008). Traduceri din limba en-
gleză: Cultura media de Douglas Kellner (Iaşi, Institutul European, 
2001), Cultură şi societate. Dezbateri contemporane de Jeffrey C. 
Alexander, Steven Seidman (Iaşi, Institutul European, 2001), O istorie 
socială a cunoaşterii de Peter Burke (Iaşi, Institutul European, 2004).  

 
 

DUMISTRĂCEL Stelian-Traian 

n. 19 august 1937, în satul Dealu, com. Zvoriştea, jud. Suceava. 
Filolog, istoric literar şi eseist 

Şcoala elementară la Zamostea, Suceava, Şcoala Pedagogică 
Şendriceni, Botoşani, Facultatea de Filologie-Istorie a Universităţii Al. I. 
Cuza Iaşi (1954-1958). Doctor în filologie (1974). Stagii de specializare 
şi documentare în Franţa şi Germania (bursier DAAD). Cercetător ştiin-
ţific principal, şef de Departament la Institutul de Filologie Română A. 
Philippide din Iaşi al Academiei Române, profesor la Facultatea de 
Litere a Universităţii Al. I. Cuza (Departamentul de Jurnalistică şi Ştiin-
ţele Comunicării), redactor-şef al publicaţiei Anuar de lingvistică şi isto-
rie literară, membru în Comitetul Naţional Român pentru Atlas lingua-
rum Europae şi Atlas linguistique roman. Participant la congrese inter-
naţionale de lingvistică din Spania, Italia, Franţa, Germania. Este pre-
zent cu studii, articole de stilistică, eseuri, cronici şi recenzii în volume 
de profil, în reviste de specialitate şi în numeroase reviste literare şi de 
cultură din ţară, colaborator şi realizator de emisiuni radio şi TV. 
Publică volumele Influenţa limbii literare asupra graiurilor dacoro-
mâne (1978), Lexic românesc. Cuvinte, metafore, expresii (1980), 
Lupta în jurul literei â şi demnitatea Academiei Române (1993), 
Sate dispărute – sate ameninţate (1995), Ancheta dialectală ca for-
mă de comunicare (în colaborare, 1997), Până-n pânzele albe. Expre-
sii româneşti. Biografii – motivaţii (ediţia a II-a, 2001), Limbajul 
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publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcţionale (2006), 
Discursul repetat în textul jurnalistic (2006). Realizator, în colabora-
re, al Noului Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina 
(I-III, 1987-2008) şi al NALR. Moldova şi Bucovina. Texte dialectale 
(I/1, 2 1993, 1995). Colaborator la Dicţionarul limbii române al Aca-
demiei (vol. X, fasc. 2/1987, 3/1990, 4/1992) şi la Dicţionarul explica-
tiv ilustrat al limbii române (Chişinău, 2007). Este editorul volumului 
Eugeniu Coşeriu, Lingvistică din perspectivă spaţială şi antropolo-
gică (Chişinău, 1994). Obţine premiul Timotei Cipariu al Academiei Ro-
mâne (1978) pentru volumul Influenţa limbii literare asupra graiu-
rilor dacoromâne, Premiul pentru cercetare al revistei Cronica şi Pre-
miul special pentru cercetare ştiinţifică la Salonul de carte Gh. Asachi, 
Iaşi (1995, vol. Sate dispărute – sate ameninţate).  

 
 

OCHINCIUC Ion 

n. 21 august 1927, la Sculeni, judeţul Iaşi – 4 octombrie 2016, 
București. Prozator 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Studii secundare la 
Iaşi, superioare la Iaşi şi Bucureşti, Facultatea de filologie (1953). Re-
dactor la Veac Nou (1952-1955), şef de secţie la publicaţiile româneşti 
pentru străinătate (1956-1967), şef de secţie la Radio-Televiziune. 
Publică romanele de ficţiuni poliţiste Răzbunarea Ofeliei (1967), Înge-
rul negru (1969), Acasă, fugarule! (1970), Egreta violetă (1972), 
Nopţile colonelului Bîrsan (1973), O noapte în Venus (1974), Spada 
de Toledo (1976) şi Masca burgundă (1977). Stânca Miresei (1959) 
este o piesă de teatru semnată cu pseudonimul Ion Dragomir.  

 
 
 
 

TIMOFTE Ioan 

n. 23 august 1952, Tecuci, jud. Galaţi. Publicist şi bibliograf 

Studii gimnaziale şi liceale la Tecuci, Facultatea de mecanică a 
Academiei tehnice militare Bucureşti (1971-1976). Ofiţer-inginer în 
cadrul M.A.N. la Tecuci şi Corpul 10 Armată Iaşi (1976-1999), profesor 
de mecanică la Grupul şcolar Constantin Brâncuşi din Iaşi (2002-2007). 



64 

 

Colaborează la mai multe publicaţii (Scutul Moldovei, Ginta latină, 
Magazin istoric, România eroică etc.), colaborator şi realizator al unor 
emisiuni la Radio şi TVR Iaşi. Membru şi secretar în Comitetele Iaşi – 
400 Mihai Viteazul şi Iaşi – 500 Ştefan cel Mare, vicepreşedinte şi apoi 
preşedinte al Asociaţiei naţionale Clubul Eroilor, filiala Iaşi (din 1999). 
Obţine numeroase distincţii, diplome şi medalii în semn de preţuire 
pentru activităţile deosebite pe linie profesională şi cultural-educativă. 
Autor al volumelor IX, X, XI, XII, XIII de Personalităţi ieşene (Iaşi, Ero-
ta-Tipo, 2001 şi respectiv Iaşi, Pim, 2004, 2008, 2012, 2016), continu-
ând cu multă pasiune această serie biobibliografică a unor figuri pro-
eminente din istoria, ştiinţa, cultura şi arta Iaşului, a celor cu contribu-
ţii deosebite în varii domenii, care au gândit, împlinit şi desăvârşit 
opere demne de recunoştinţă, preţuire şi neuitare.  

 
 

DUMEA Claudiu 

n. 29 august 1942, în Adjudeni, jud. Neamţ. Preot-profesor şi 
eseist 

Studii superioare: Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, stu-
dii postuniversitare la Institutul Pontifical de Liturgie S. Anselmo, Roma. 
Vicar parohial Gherăeşti-Neamţ, vicar parohial Iugani-Iaşi, paroh Băl-
ţaţi-Iaşi, conferenţiar la Institutul Romano-Catolic din Iaşi. Dintre nu-
meroasele volume publicate: La izvoarele liturgiei creştine (Iaşi, ITRC, 
1994), Memento mori (Iaşi, ITRC, 1994; Bucureşti, ARCB, 1999), De ce 
nu se căsătoresc preoţii catolici? (Iaşi, Presa Bună, 1997), Introduce-
re în liturgie (Iaşi, ARCB, 1998), Taina iubirii (Buzău, ARCB, 1996), 
Maria în apariţiile sale (Buzău, ARCB, 1997), Salvaţi viaţa (Bucureşti, 
ARCB, 1997), Tatăl nostru (Buzău, ARCB, 1997), Maria în misterele 
Rozariului (Buzău, ARCB, 1998), Istoria unui canon sau cum au 
ajuns românii ortodocşi (Buzău, ARCB, 1998), Omul între „a fi” sau 
„a nu fi”. Probleme fundamentale de bioetică (Bucureşti, ARCB, 
1998), Decalogul (Bucureşti, ARCB, 1999), Taina căsătoriei (Bucu-
reşti, ARCB, 1999), Pelerin în Ţara Sfântă (Iaşi, Presa Bună, 1999), 
De-a lungul Iordanului (Bucureşti, ARCB, 1997), Rugaţi-vă, fraţilor 
(Bucureşti, ARCB, 1998), Avortul. Întrebări şi răspunsuri (Iaşi, Presa 
Bună, 1993), Codul bunelor maniere (Iaşi, Sapientia, 2001), Cuvintele 
de pe urmă rostite de Cristos pe cruce (Iaşi, Sapientia, 2001), Vă invit 
la bucurie (Iaşi, Sapientia, 2001), Dacă vrei să fii desăvârşit (Iaşi, 
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Sapientia, 2002), Religii, Biserici, secte privite din perspectivă catoli-
că (Iaşi, Sapientia, 2002), Cred în Dumnezeu (Iaşi, Sapientia, 2003), 
Îngeri şi diavoli (Iaşi, Sapientia, 2003), Fericirile (Iaşi, Sapientia, 
2003), Viciile capitale (Iaşi, Sapientia, 2003), Şarpele şi Mielul. 
Meditaţii despre pătimirea lui Cristos (Iaşi, Sapientia, 2004), Sfânta 
Fecioară Maria în misterele Rozariului (Bucureşti, ARCB, 2004), Fa-
milia creştină (Iaşi, Sapientia, 2005), Misterul suferinţei (Iaşi, Sapien-
tia, 2005), Cred în Isus Cristos (Iaşi, Sapientia, 2006), A ieşit semănă-
torul… Predici. Volumul I: Adventul şi Crăciunul (Iaşi, Sapientia, 
2006), Manualul pelerinului în Ţara Sfântă (Iaşi, Sapientia, 2007), La 
poarta apelor (Iaşi, Presa Bună, 2007), Simboluri liturgice (Iaşi, Presa 
Bună, 2007), A ieşit semănătorul… Predici. Volumul II: Postul Mare şi 
Timpul Pascal (Iaşi, Sapientia, 2008).  
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SEPTEMBRIE 
 
 

SANDACHE Cristian 

n. 1 septembrie 1967, în Galaţi. Istoric, publicist şi eseist 

A urmat cursurile Facultăţii de istorie din cadrul Universităţii Al. I. 
Cuza Iaşi (1987-1992). Muzeograf la Secţia de istorie a Complexului 
Naţional Moldova (1993-1995). Din 1999 lector, apoi conferenţiar (din 
2003) la Universitatea M. Kogălniceanu Iaşi. Doctor în istorie (din 
2001). Teme de interes ştiinţific: Istoria contemporană a românilor şi 
universală, naţionalism, totalitarism, mişcările de extremă dreaptă şi 
extremă stângă în România. Cu o intensă activitate publicistică la diver-
se cotidiene naţionale şi ieşene, redactor-colaborator şi editorialist la 
Flacăra Iaşului (din 2005) şi colaborator al revistei Dacia literară, pu-
blicaţie a Muzeului Literaturii Române din Iaşi. Autor al volumelor: 
Doctrina naţional-creştină în România (Bucureşti, Paideia, 1997), 
Viaţa publică şi intimă a lui Carol al II-lea (Bucureşti, Paideia, 1998), 
Naţional şi naţionalism în viaţa politică românească interbelică. 
1918-1940 (Iaşi, Tipo Moldova, 2001), Istorie şi biografie: Cazul Cor-
neliu Zelea Codreanu (Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2005), Litera-
tură şi propagandă în România lui Gheorghiu-Dej (Bucureşti, Editu-
ra Mica Valahie, 2005), Europa dictaturilor şi originile războiului 
româno-sovietic (Bucureşti, Editura Militară, 2007). Este prezent cu 
studii şi cercetări în numeroase volume colective, între care: Colocviul 
Naţional de Istorie (1996), Problema iugoslavă. Studii şi marginalii 
(1998), Europa XXI (1998-1999), Dosarele istoriei (1999), Interfe-
renţe geopolitică-istorie. Historia Quo Vadis? (1999).  

 
 

DOBRESCU Alexandru Marcel (Adrian Oprina) 

n. 5 septembrie 1947, în Botoşani. Critic, istoric literar şi eseist 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Liceul A. T. Laurian 
din Botoşani (1954-1965), Facultatea de Filologie a Universităţii Al. I. 
Cuza Iaşi (1965-1970). Doctor în ştiinţe umaniste cu teza Maiorescia-
nismul în cultura română, Magna cum laude (2003, cond. ştiinţific: prof. 
univ. dr. Liviu Leonte). Redactor la revista Cronica (1970-1971), 



67 

 

redactor la revista Convorbiri literare (1971-1990), redactor şef al re-
vistei Convorbiri literare (1990-1995), director al Editurii Mydo Center 
(din 1993), cercetător ştiinţific principal, Fundaţia academică Petre 
Andrei (1998-2000), director al Muzeului municipal Iaşi (2000-2004), 
inspector de specialitate la Casa de cultură a municipiului Iaşi (2004-
2008), redactor şef al revistei Însemnări ieşene (2004-2005), funcţionar 
la Filiala Iaşi a Academiei Române (din 2008). Debutează în Viaţa stu-
denţească (1968), colaborează la numeroase publicaţii ieşene şi din 
ţară cu studii, eseuri şi articole de critică şi istorie literară (peste 2000). 
Publică volumele: Foiletoane I (Bucureşti, Cartea Românească, 1979), 
Foiletoane II (Iaşi, Junimea, 1981), Foiletoane III (Iaşi, Junimea, 1986), 
Introducere în opera lui Titu Maiorescu (Bucureşti, Minerva, 1988), 
G. Ibrăileanu – nostalgia certitudinii (Bucureşti, Cartea Românească, 
1989), Dicţionar de expresii şi locuţiuni româneşti (Iaşi, Mydo 
Center, 1996), Detractorii lui Eminescu, vol. I (Iaşi, Junimea, 2002, ed. 
a II-a, Bucureşti, 2006, ed. a III-a, Iaşi, 2008), Premiul M. Eminescu pen-
tru critică literară, apoi Butoiul lui Diogene. Eseuri despre omul din 
literatură (Timişoara, Augusta, 2003), Dicţionar mitologic ilustrat 
(Timişoara, Augusta, 2003), Maiorescu şi maiorescienii (Bucureşti, Al-
batros, 2004, ed. a II-a Iaşi, Emolis, 2008), Premiul Lucian Blaga al Aca-
demiei Române pentru eseu, Corsarii minţii. Istoria ilustrată a pla-
giatului la români, vol. I (Iaşi, Emolis, 2007), S’avem pardon! Note 
civile (Iaşi, Emolis, 2007), Dicţionar de expresii idiomatice româneşti 
(Iaşi, Emolis, 2008). Îngrijeşte ediţia critică Moftul Român de I. L. 
Caragiale (Iaşi, Moldova, 1991), apoi Pădurea spânzuraţilor de Liviu 
Rebreanu (1992), Amintiri din copilărie de Ion Creangă (1993), Scrie-
eri istorice şi literare de A. Demetriescu (2007), Iaşii de aproape şi 
de departe (2008), Les masque des orateurs (Masca oratorilor) de 
Jean de Richesource (2008). Traduce Cartea plagiatelor de Georges 
Maurevert, postfaţă, note şi comentarii (2008), coordonează seria Mari 
dicţionare ale limbii române în care a apărut ediţia revăzută şi adău-
gită din Dicţionarul universal al limbii române de Lazăr Şăineanu (în 
5 vol., Mydo Center, 1991-1996).  
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CANTEMIR Traian 

n. 7 septembrie 1907, la Pătrăuţi, judeţul Suceava – m. 7 august 
1998. Publicist, critic şi istoric literar 

Licenţiat al Universităţii din Cernăuţi (1930), Facultatea de Filoso-
fie şi Litere. Doctor în ştiinţe filologice, studii etnografice-lingvistice 
(1932-1933). Bursier al Academiei di Romania (Roma, 1931-1933). 
Profesor de liceu la Râmnicu Vâlcea (1945-1964), asistent la Universita-
tea din Bacău, apoi lector, conferenţiar, şef de catedră la aceeaşi Univer-
sitate (1964-1974), secretar ştiinţific la Institutul pedagogic din Bacău 
şi rector al Universităţii cultural-ştiinţifice Bacău. Secretar al Asociaţiei 
Junimea din Cernăuţi, membru al Asociaţiei Scriitorilor din Bucovina, 
fondator al Asociaţiei Anton Pann din Râmnicu Vâlcea; membru al Insti-
tutului de istorie din Iaşi. Debutează cu schiţe şi versuri în Junimea lite-
rară (1927), publică numeroase studii şi articole de istorie literară şi 
folclor, de lingvistică şi dialectologie, cronici, recenzii, schiţe şi nuvele, 
colaborator la Aurora, Ateneu, Cronica, Revista Bucovinei, Bucovina lite-
rară, Arta, Limbă şi literatură, Analele Universităţii „Al. I. Cuza” etc. A fost 
fondatorul şi coordonatorul revistelor Aurora (Hotin), Revista Bucovinei 
(Cernăuţi), Studii şi cercetări ştiinţifice, Comunicări de istorie şi filologie 
(Bacău). Este autorul volumelor Texte istroromâne (Bucureşti, Editura 
Academiei, 1959), Invocaţia în poezia populară (1980) şi al romanului 
Mensa Academica (Cernăuţi, 1938). Este distins cu numeroase premii, 
medalii şi diplome. Fata cu lacrimi de aur, basme şi povestiri istroro-
mâne (Iaşi, Sedcom Libris, 2008), apărută sub îngrijirea lui Lorin Cante-
mir. Sub tipar: Un portret în filigran de suflet, aspecte din viaţa şi ope-
ra lui Traian Cantemir de Nicolae Ciurea. Gramatica limbii istroromâ-
ne se află sub formă de manuscris la Institutul A. Philippide din Iaşi.  

 
 

PAVEL Maria 

n. 9 septembrie 1942, în comuna Şcheia, jud. Iaşi. Istoric literar 
şi traducător 

Studii liceale la Liceul nr. 5 Ilie Pintilie din Iaşi, apoi Facultatea de 
Filologie, secţia Limbă şi literatură franceză – Limbă şi literatură 
română a Universităţii Al. I. Cuza (1960-1965). Este doctor în ştiinţe 
umaniste din 1983, specialitatea filologie, cu teza Les Romans de Chré-
tien de Troyes. Etude de la forme. Profesor universitar la Catedra de lim-
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bă şi literatură franceză a Facultăţii de Litere a Universităţii Al. I. Cuza. 
În 2001 şi 2004 a fost profesor invitat la Universitatea din Angers. Între 
1992 şi 1995 a fost director al cursurilor de vară de limbă, cultură şi 
civilizaţie română pentru care a fost apreciată cu Diploma de onoare şi 
Medalia Universităţii „Al. I. Cuza”. Între 2005 şi 2007 este director al 
Centrului de Studii Canadiene al Universităţii Al. I. Cuza. Este membră a 
mai multor societăţi şi asociaţii ştiinţifice. Numeroase participări la 
congrese, colocvii şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 
Debutează în presă în 1973 în Alma Mater. Publică articole şi studii în 
Alma Mater, Cronica, Analele Universităţii „Al. I. Cuza”, Cahier du Centre 
d’Etudes Médiévales de Nice etc. Volume publicate: Poétique du roman 
médiéval. La «foirme-sens» chez Chrétien de Troyes (Iaşi, Chemarea, 
1996); Théorie et pratique de la phonologie du français (Iaşi, Casa 
Editorială Demiurg, 1997); Fonetismul limbii franceze. Convergenţă. 
Dinamică. Diversitate (Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1999); Elé-
ments de sociolinguistique (Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2007); La 
Canada francophone (Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2008). Colaborea-
ză la realizarea mai multor lucrări: Terminologia poetică şi retorică 
(Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1994); Dicţionar francez-român 
(Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1999); Le Récit de la mort. Ecri-
ture et histoire (Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003); Ré-
cits d’ambassades et figures du message (Rennes, Presses Universi-
taires de Rennes, 2006); Parcours québécois. Introduction à la litté-
rature du Québec (Chişinău, Cartier, 2007). Traduce: Limba franceză 
în timp şi spaţiu de Henriette Walter (Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 
1998); Ţiganiada de Ion Budai Deleanu, în Patrimoine littérraire 
européen, vol. X (Bruxelles, De Boech, Université, 1998); Originea şi 
formarea unităţii româneşti de G. I. Brătianu (Iaşi, Editura Univer-
sităţii Al. I. Cuza, 1999); Martin Luther, un destin de Lucien Febvre 
(Bucureşti, Corint, 2001); O lecţie de istorie cu Fernand Braudel 
(Bucureşti, Corint, 2002).  

 
 

TURLIUC Cătălin 

n. 11 septembrie 1962, în Simeria, jud. Hunedoara. 
Istoric şi eseist 

Studii liceale la Liceul de filologie-istorie M. Eminescu Iaşi (1981), 
Facultatea de istorie-filosofie a Universităţii Al. I. Cuza Iaşi (1986). 
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Cursuri postuniversitare la Budapesta, Ungaria (1997), în Polonia 
(1998) şi în Italia (2000). Doctor în istorie cu teza Organizarea Româ-
niei moderne. Statutul naţionalităţilor 1866-1918, conducător ştiinţific 
acad. Gh. Platon (1999). Burse, granturi, stagii ştiinţifice şi profesionale 
la Kiev, Lublin, Gijon, Porto, Ilinois, Budapesta, Cracovia, München, Bol-
zano etc. Este membru al mai multor comitete ştiinţifice internaţionale, 
colaborator al mai multor instituţii şi universităţi din ţară, membru în 
colective de redacţie ale mai multor publicaţii din Iaşi şi din ţară. Pro-
fesor de istorie la Liceul din Şendriceni – Botoşani (1986-1987), la Li-
ceul C. Negruzzi din Iaşi (1987-1988), referent la Casa de cultură a 
studenţilor Iaşi (1988-1991), cadru didactic asociat (asistent) la Uni-
versitatea tehnică Gh. Asachi Iaşi (1987-1991), cercetător ştiinţific la 
Institutul de istorie A.D. Xenopol Iaşi (din 1991), membru al Consiliului 
ştiinţific al Institutului. Profesor la Universitatea M. Kogălniceanu (din 
2003), expert evaluator al Programelor Centrelor de excelenţă ale 
M.E.C. Este membru al unor organizaţii nonguvernamentale, consilier şi 
secretar al Comisiei de cultură, învăţământ şi culte a Consiliului munici-
pal Iaşi. Autor al volumelor: Modernizarea şi construcţia naţională în 
România. Rolul alegerilor 1832-1918, în colab. (Iaşi, Junimea, 2002), 
Destine întrepătrunse. România modernă şi grupările sale etnice 
(Iaşi, Junimea, 2003), Organizarea României moderne. Statutul na-
ţionalităţilor 1866-1918, vol. I (Iaşi, Performantica, 2004), Dilemele 
dictaturii, vol. II (Iaşi, Junimea, 2004), Premiul Mihail Kogălniceanu al 
Academiei Române (2004), România interbelică în paradigma 
europeană, în colab. (Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 2005). Autor 
al unor manuale publicate în ţară şi în străinătate, al unor volume coor-
donate, al unor studii şi eseuri în volume colective apărute în România 
şi străinătate, al unor studii şi cercetări în reviste ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale. Colaborează cu recenzii, note, eseuri, interviuri şi 
articole în presa locală şi naţională, prezent în emisiuni la posturi de 
televiziune şi radio. Deţinător al unor premii şi diplome la diverse con-
cursuri naţionale de istorie.  
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MAFTEI Ionel 

n. 12 septembrie 1932, com. Dăneşti, judeţul Vaslui –  
m. 18 ianuarie 2015, Iași. Publicist şi bibliograf 

Studii primare în satul natal, liceale la Vaslui 
(1945-1948), pedagogice la Iaşi (1948-1952). Învăţător 
la Şcoala generală din Româneşti, jud. Iaşi (1952-1960), 
bibliotecar la Codăeşti (Vaslui) şi Iaşi (1955-1959), bi-
bliograf la Biblioteca Gh. Asachi Iaşi (1960-1968), Comi-
tetul de cultură al judeţului Iaşi (1968-1990). Prezent în 

revista Cronica cu rubrica permanentă Remember (1980-1989). După 
1990 colaborează la revistele ieşene Neamul românesc şi Ginta latină. 
În perioada 1980-2000 semnează rubricile permanente File de calen-
dar şi Oamenii cetăţii la Flacăra Iaşului şi Opinia. Din 1992 are rubrica 
permanentă Rememorări la suplimentul Forum cultural al revistei 
Cronica. Din 2002 şi până în prezent susţine în Evenimentul rubrica 
săptămânală Oamenii cetăţii. Realizează emisiunile Vieţi exemplare, 
Figuri basarabene, Oameni de seamă, la Radio Iaşi (din 1992). Autorul 
volumelor Personalităţi ale ştiinţei, culturii şi artei româneşti (Iaşi, 
Comitetul de cultură, 1968), Personalităţi ieşene (vol. 1, 1972, vol. 2, 
1975, vol. 3, 1978, vol. 4, 1982, vol. 5, 1985, vol. 6, 1996, vol. 7, 1997, 
vol. 8, 2000), în care sunt omagiaţi peste 1000 de oameni de seamă, 
Personalităţi ieşene, vol. I-V (reeditare, Chişinău, Universitas, 1992); 
îngrijeşte ediţia critică Trecute vieţi de doamne şi domniţe de C. Gane 
(vol. I-II, Chişinău, Universitas, 1991). În colaborare: Trăitori sau tre-
cători prin Târgu’ Ieşului (vol. I-III, 2005-2008), Personalităţi uni-
versitare celebre din Basarabia (2006), O istorie a culturii ieşene în 
date. 1400-2000 (2006), O istorie a culturii ieşene în date. 1408-
2008 (2008). Deţinător al unor menţiuni şi premii la concursuri şi fes-
tivaluri de creaţie literară, al Premiului Vasile Conta al Academiei Ro-
mâne (1987) şi al Medaliei Meritul cultural, clasa I (2004).  

 
 

NUŢĂ Ion 

n. 15 septembrie 1937, la Bălţi, Basarabia 
Lingvist şi istoric literar 

Studii gimnaziale la Cotnari (1944-1948), Şcoala Normală Vasile 
Lupu Iaşi (1948-1955), Facultatea de Filologie din Iaşi (1957-1961), 
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diplomat universitar, doctor în filologie. Cercetător principal la Institu-
tul de Filologie Română A. Philippide, Iaşi, profesor universitar la Uni-
versitatea din Bacău (1993-2001). Colaborează cu studii şi cercetări la 
Iaşul literar, Cronica, Convorbiri literare, România literară, Luceafărul, 
Limba română, Limbă şi literatură, Ateneu, Revista de lingvistică şi ştiin-
ţă literară (Chişinău) etc. Autor al studiilor şi volumelor: Chestionar 
dialectal (1969), Noul Atlas lingvistic al României. Date despre 
localităţi (vol. I, 1987; vol. II, 1997), Dicţionar de termeni viticoli 
(1989), Tezaurul toponimic al României, vol. I-II (1992), Introducere 
în HALR (2005), Limbă şi cultură românească în Basarabia (2007), 
Dicţionar de viticultură (2008), Dicţionar de pomicultură (2008), 
Manuscrisul lui Alexei Mateevici de la Mărăşeşti (2008). Îngrijeşte 
numeroase ediţii critice, între care Scrieri alese de Matilda Cugler-Poni 
(1971), Studii de lingvistică şi folcloristică de A. Lambrior (1976), 
Mite. Bălăuca de E. Lovinescu (1980), Scrieri de Al. Mateevici (1989), 
Poezii noo de Ioan Cantacuzino (2005), Scrieri – Vrăbioiul alb şi Viaţa 
mea de Titus Hotnog (2005), Limba noastră şi alte scrieri de Al. 
Mateevici (2008), Opere de Matilda Cugler-Poni (2008).  

 
 

DASCĂLU Nicolae 

n. 22 septembrie 1957, în com. Bogdăneşti, jud. Bacău. 
Preot, eseist şi traducător 

Licenţiat în teologie (1981), la Institutul teologic universitar din 
Sibiu, licenţiat în matematică (1987), la Facultatea de matematică a 
Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, studii postuniversitare de informatică la 
Iaşi (1988), studii postuniversitare de teologie în Elveţia (1997-1999), 
la Institutul teologic ortodox de studii superioare Chambesy-Geneva, 
Facultatea autonomă de teologie protestantă Geneva, Facultatea de 
teologie a Universităţii Misericorde, Fribourg (Elveţia), magistru în teo-
logie la Universitatea Misericorde din Fribourg. Consilier cultural la 
Centrul eparhial Iaşi (din 1992), director general al Institutului cultu-
ral-misionar Trinitas, Iaşi (din 1999), paroh al Bisericii Naşterea Maicii 
Domnului – Talpalari, Iaşi. A publicat peste 250 de titluri (articole, stu-
dii, recenzii, prefeţe) în diferite reviste şi ziare bisericeşti sau laice: Teo-
logie şi Viaţă, Candela Moldovei, Vestitorul Ortodoxiei, Învierea, Chema-
rea credinţei, Bucuria copiilor, Timpul, Monitorul ş.a. A îngrijit apariţia 
mai multor volume la Editura Trinitas, a fost redactor coordonator la 
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publicaţiile mitropolitane Candela Moldovei şi Teologie şi Viaţă. Volume: 
Comunicare pentru comuniune (Iaşi, Trinitas, 2000), coautor: Manual 
de Religie pentru clasa a V-a (Bucureşti, Aramis, 1998), Pelerin în Iaşi 
(Iaşi, Trinitas, 2000) cu versiunea engleză Pilgrim in Iasi, 2001, The 
Way of Orthodox Monasticism in Iasi County (Iaşi, Trinitas, 2001). 
Împreună cu prof. N.A. Ursu, alcătuieşte volumul Mărturii documenta-
re privitoare la viaţa şi activitatea Mitropolitului Dosoftei (Iaşi, Tri-
nitas, 2003), cu un Cuvânt înainte de I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei 
şi Bucovinei. Traduceri din limba franceză: Bartolomeu I, Patriarhul 
ecumenic, Vocaţia universală a Ortodoxiei (Iaşi, Trinitas, 1997), Mi-
tropolitul Damaskinos Papandreou, Sfântul şi Marele Sinod al Ortodo-
xiei. Tematică şi lucrări pregătitoare (Iaşi, Trinitas, 1998). Premiul 
Jean-Louis Leuba pe anul 2000, pentru lucrarea Comunicare pentru 
comuniune. Distincţii bisericeşti: Iconom stavrofor (1992), Crucea Pa-
triarhiei Ecumenice (2000), Medalia jubiliară Mitropolia Moldovei 600 
(2001), Medalia Fundaţiei Pro Oriente – Viena (2001) ş.a.  

 
 

OPREA Ştefan 

n. 26 septembrie 1932, com. Coarnele Caprei, jud. Iaşi. 
Critic de teatru şi film, dramaturg şi eseist 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, al UNITER, al UCIN 
(Uniunea Cineaştilor) şi al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Tea-
tru (secţia română). Studii: Liceul C. Negruzzi (1945-1948), Şcoala Nor-
mală Vasile Lupu (1948-1952), Facultatea de Filologie a Universităţii Al. 
I. Cuza (1952-56), Curs postuniversitar de limbă engleză la Universita-
tea Al. I. Cuza (1977-78). Doctor în litere. Redactor cultural la ziarul Fla-
căra Iaşului (1956-1966), şef secţie arte, secretar general de redacţie, 
redactor şef adj., publicist comentator la revista Cronica (1966-1996), 
consilier şef al Inspectoratului judeţean de cultură Iaşi (1993-1996), 
redactor şef al revistei Dacia literară (1996-2004), profesor la Faculta-
tea de Teatru a Universităţii de Arte George Enescu (1992-2009). Debut 
în Iaşul literar cu Inimă de ginere (teatru scurt, 1957). Colaborează la 
revistele Convorbiri literare, Cronica, România literară, Contemporanul, 
Teatrul, Teatrul azi, Scena, Scena şi ecranul, Cinema, Ateneu, Astra, Tri-
buna, Vatra, Caiete critice, Lumina (Pancevo), Literatura şi Arta (Chişi-
nău), Limba română (Chişinău), Symposion ş.a. Publică volumele de tea-
tru Balansoar pentru maimuţe (Bucureşti, Cartea Românească 1972), 
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Căderea păsării de seară (Iaşi, Junimea, 1982), Viaţa şi dragostea 
într-o vilă stil (Axa, 2001), Harap Alb şi alţii (Iaşi, Timpul, 2002), 
volumele de critică şi istorie cinematografică Statui de celuloid (Iaşi, 
Junimea, 1972), Filmul – vocaţie şi rutină (Iaşi, Junimea, 1974), Diora-
me cinematografice (Iaşi, Junimea, 1983), Stelele Oscarului (coautor), 
vol. I-III (Iaşi, Junimea, Opera Magna, 1996-2004), ediţia a doua revăzu-
tă şi actualizată Cartea Oscarurilor (Chişinău, Cartier, 2006), Scriitorii 
şi filmul, o perspectivă cinematografică asupra literaturii române 
(Iaşi, Timpul, 2004), volumele de critică şi istorie teatrală Martor al 
Thaliei (Iaşi, Junimea, 1979), Din fotoliul 13 (Iaşi, Junimea, 1986), Chi-
puri şi măşti (Iaşi, Cronica, 1996), Eminescu, omul de teatru (Iaşi, 
Timpul, 2000), Căruţa lui Thespis (Iaşi, Opera Magna, 2005), Măria 
Sa, Teofil Vâlcu (Iaşi, Timpul, 2007). Colaborează la volumele Şcoala 
ieşeană de teatru (Iaşi, Artes, 2005) şi Caragiale în Iaşii Junimii (Iaşi, 
Timpul, 2002). Volume de proză: Procesul manechinelor (Iaşi, Juni-
mea, 1974), Plus sau minus infinitul (1978). Este autorul unor ver-
siuni dramatice după Mark Twain (Un yankeu la curtea regelui Ar-
thur, Prinţ şi Cerşetor) şi după Ion Creangă (Harap Alb, Amintiri din 
copilărie). Debut scenic în 1968, la Teatrul Naţional Iaşi (Constelaţia 
Ursului). Alte premiere teatrale la teatrele din Iaşi (Naţional şi Luceafă-
rul), Bacău, Arad, Craiova, Oradea, Braşov, Brăila. Premii: Premiul de 
dramaturgie al Asociaţiei Scriitorilor Iaşi (1980), Premiul naţional de 
critică teatrală (ATM, 1982), Premiul revistei Cronica (1986, 1992, 
1996), Premiul revistei Tomis pentru critică teatrală (1986), Premiul 
Salonului de carte Iaşi-Chişinău (1996), Premiul Vasile Pogor al 
municipalităţii Iaşi pentru merite culturale (1996), Premiul criticii al 
Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru, secţia română (1996, 
pentru vol. Chipuri şi măşti şi 2000, pentru vol. Eminescu, omul de 
teatru), Premiul revistei Convorbiri literare pentru opera dramaturgică 
(2002), Nominalizări la Premiul UNITER (1999, 2002), Premiul de 
excelenţă al Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor (2002, 2007). Prin decret 
prezidenţial i se conferă Ordinul Pentru merit (cultural) în grad de 
Cavaler (2002).  
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OCTOMBRIE 
 
 

ROMANESCU Ioanid 

n. 4 octombrie 1937, Voineşti, Iaşi – m. 20 martie 1996, Iaşi. Poet 

 Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Studii 
liceale la Şcoala Normală V. Lupu (1951-1955) şi filolo-
gice la Facultatea de Filologie din Iaşi (1962-1966). De-
butează cu versuri în Iaşul literar (1961), iar editorial, cu 
volumul Singurătatea în doi (1966). Redactor la revis-
tele Ateneu şi Convorbiri literare, publică în principalele 
reviste literare şi de cultură din Iaşi şi din ţară. Este 

autorul a 28 de volume de poezie, dintre care amintim Favoare (1972), 
Paradisul (1975), Accente (1981), Magie (1982), Flamingo (1984), A 
doua zi (1985, volum antologic în colecţia Cele mai frumoase poezii), 
Orpheus (1986), Zamolxis (1988), Dilatarea timpului (1991, reedita-
re în 1993, în colecţia Biblioteca pentru toţi), Morena (1991), Noul 
Adam (1994), Paradisul (1996). Spirit romantic, Ioanid Romanescu a 
exprimat în întreaga sa operă lirică „paradoxul” poetului de totdeauna 
şi de oriunde, iar poezia erotică „de gingăşii intime, exprimă acelaşi re-
fuz orgolios al oricărei pactizări cu lirismul decăzut la treapta de cere-
monial verbal”. Critica literară a dat o înaltă apreciere valorii creaţiei 
sale. Timp de trei decenii au apărut numeroase traduceri din poezia sa 
în Belgia, Germania, Italia, Franţa, Grecia, Polonia, Anglia, Slovacia, Ru-
sia, Ungaria, Gruzia, Suedia şi S.U.A. Participă la Festivalul internaţional 
de poezie Serile de la Struga (Iugoslavia, 1989). Laureat de mai multe 
ori al premiilor Uniunii Scriitorilor şi ale Academiei Române. Traduce 
Odele Mării Egee, antologie de poeţi greci contemporani (1990). A fost 
un iremediabil îndrăgostit de muzică şi de şah. Cetăţean de onoare al 
Voineştiului natal, iar biblioteca de aici îi poartă numele în eternitate. 
„Imaginaţia lui Ioanid Romanescu este inepuizabilă în a inventa noi do-
vezi în favoarea poeziei ca valoare supremă în ierarhia bunurilor spiri-
tuale. Poezia şi mai cu seamă marele visător, poetul. Dovezile sunt, este-
tic vorbind, ingenioase, plac prin nota lor de enormitate de la suprafaţa 
poemului şi prin mesajul tragic din interior” (Eugen Simion).  
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ADĂMUŢ Anton 

n. 4 octombrie 1962, în Butea, jud. Iaşi. Filosof şi eseist 

 Membru al Uniunii Scriitorilor din România, mem-
bru SITA (Societatea Internaţională Toma d’Aquino). Studii 
la Liceul Internat C. Negruzzi Iaşi (1974-1981), Facultatea 
de Filosofie a Universităţii Al. I. Cuza Iaşi (1982-1986), 
Facultatea de Teologie Didactică, ITRC Iaşi, promoţia 
2000. Doctor în Filosofie (din 1995) cu o dizertaţie asupra 

filosofiei substanţei. Este profesor la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe 
Social-Politice, catedra de Filosofie a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi. 
Susţine la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice prelegeri asu-
pra filosofiei medievale şi filosofiei religiei. A colaborat şi colaborează 
la Convorbiri Literare, Timpul, Idei în dialog, Vatra, Ateneu, Dacia Litera-
ră, Cronica, Mesagerul Sfântului Anton, Analele Ştiinţifice ale Universită-
ţii „Al. I. Cuza”, Symposion, Revista de Filosofie, Revista de Pedagogie, Stu-
dii de istorie a filosofiei româneşti. Este autor al volumelor: Literatură 
şi filosofie creştină (Iaşi, Fides, 1997), Filosofia substanţei (Iaşi, Insti-
tutul European, 1997), Filosofie (Iaşi, Polirom, 1997, 1999, 2003, 
2006), Schiţă pentru o istorie subiectivă a filosofiei (Iaşi, Junimea, 
1999), Filosofia Sfântului Augustin (Iaşi, Polirom, 2001), Seducţia ca 
spaţiu al cenzurii (Iaşi, Junimea, 2004), [Şi] Filosofia lui Camil Pe-
trescu (Iaşi, Timpul, 2007, 2008), Cum visează filosofii (Bucureşti, 
ALL, 2008). Numeroase contribuţii în volume colective. Elaborează stu-
dii introductive la reeditări şi traduceri din H. Bergson, A. Schopen-
hauer, W. Windelband, J.-J. Rousseau, W. James, Fr. Copleston. A fost dis-
tins cu Premiul Academiei Române (Premiul Vasile Conta) pe 1999 pen-
tru Filosofia substanţei, apoi Premiul pentru eseu al revistei Convor-
biri Literare (2004).  
 
 
IFTINCHI Costel 

n. 4 octombrie 1967, în Iaşi. Prozator, poet şi pictor 

Absolvă Liceul Al. I. Cuza în 1989. Urmează cursurile Universităţii 
Spiru Haret, Facultatea de management, Braşov. Publică albumul Forme 
din suflet (Iaşi, Pim, 2006). Este coautor la volumele de povestiri Aven-
turi în Insula naivilor (Iaşi, Pim, 2006), Povestiri din spatele sime-
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zelor (Iaşi, Pim, 2007) şi Sub umbrela artei naive (Iaşi, Pim, 2008). 
Debutează cu poezie, în 2007, în volumul doAR Dor – antologie studen-
ţească de poezie de dragoste. Publică apoi versuri în volumul antologic 
O vizită în Ţara Poeziei (2007) şi în revista literară Dor de dor, Călă-
raşi, 2008. Participă la concursuri literare la Iaşi, Caransebeş şi Oraviţa. 
Este membru al Asociaţiei Artiştilor Plastici din Iaşi, din 1998. Participă 
la numeroase expoziţii personale şi de grup din 1994 şi până în 
prezent. Este membru al Fundaţiei Culturale Ethnos (din 2002), al 
Asociaţiei artiştilor fotografi din România (din 2005). Obţine premii şi 
menţiuni la Saloane de artă din ţară şi străinătate, este prezent în nu-
meroase cataloage şi pliante.  

 
 

PETCU Ioana 

n. 4 octombrie 1982. Prozator şi critic de teatru 

Absolvă în 2002 Liceul Mihai Eminescu din Iaşi. În perioada 
2002-2006 urmează cursurile Facultăţii de Litere, Universitatea Al. I. 
Cuza, specializarea română-franceză. Din 2008 este doctorandă în tea-
trologie, domeniul Istoria teatrului universal, la Universitatea de Arte G. 
Enescu Iaşi. Din 1999 colaborează cu proză scurtă în Cronica, Quantici-
paţia, Gracious Light (New York). Între 2005 şi 2007 realizează rubrici 
de critică teatrală sau articole în Colocvii teatrale (Iaşi), Observator Cul-
tural (Bucureşti), ziarul Lumina (Iaşi). În 2007 este redactor la revista 
Junimea studenţească (Iaşi), unde publică studii comparate şi critică de 
teatru. În 2001 debutează cu romanul 19,89, ediţie bilingvă (Iaşi, Cro-
nica), iar în 2003 publică volumul Ia-ţi pălăria sau umbrela cu tine. 
Aşteptăm să plouă, roman, ediţie bilingvă (Iaşi, Cronica). În 2006 şi 
2008 este inclusă în Antologiile de proză ieşeană ale editurii Cronica. 
În 2007 publică studiul Semne ale teatralităţii în romanul medieval 
şi postmodern (Iaşi, Junimea). În 2006 i se publică scenarii în supli-
mentul studenţesc al revistei Contrafort (Chişinău). Între 2004 şi 2007 
regizează mai multe piese de teatru. Este autoarea a două expoziţii de 
fotografie: Feminitate – viziuni în contraste (2007) şi Semnele dragostei 
(2008). În 2000 obţine Premiul I la concursul Tinere condeie al Ministe-
rului Educaţiei.  
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DRĂGULĂNESCU Sebastian 

n. 6 octombrie 1967, la Fălticeni, jud. Suceava. 
Poet şi istoric literar 

Absolvă Facultatea de litere a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi în 
1993. Predă în învăţământul preuniversitar în perioada 1994-2002, la 
Liceul de chimie Radu Cernătescu, Iaşi, Liceul agricol Ion Creangă, 
Târgu-Neamţ, Şcoala generală nr. 3, Piatra-Neamţ. Din 2002, lucrează la 
Departamentul de istorie literară al Institutului de lingvistică A. Philip-
pide. În 2009 susţine teza de doctorat cu tema Strategii ale comicului în 
creaţia eminesciană. Debutează cu versuri în Dialog. Publică studii, 
eseuri, poezie şi proză, cronici literare, recenzii în Dialog, Convorbiri 
literare, Cronica, Timpul, Neamul Românesc, Contrapunct. În 1991 publi-
că volumul de poezie Din jurnalul unui înger (Iaşi, Junimea). Participă 
la Granturi naţionale, proiecte de cercetare. Este coautor la proiectul 
Academiei Române Dicţionarul General al literaturii române. Cola-
borator la volumele Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Semne 
şi sensuri poetice, vol. I, Arte (Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 
2006) şi Dicţionarul limbajului poetic eminescian, vol. II, Elemente 
primordiale (Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 2007).  

 
 

JUMARĂ Dan (Grigore Dan) 

n. 8 octombrie 1952, la Bacău. Eseist, publicist şi istoric literar 

 Absolvă, în 1976, Facultatea de Litere a Universi-
tăţii Al. I. Cuza Iaşi. Din 2005 este doctor în istorie. În 
perioada 1977-1981 este profesor, traducător, arhivist, 
muzeograf, conservator, expert în carte veche româ-
nească, manager al Muzeului Literaturii Române Iaşi. 
Din 1991 este membru al Societăţii Culturale „Junimea 

’90” Iaşi, iar din 1997 este membru al European Museum Forum. Cola-
borează la reviste şi gazete literare şi ştiinţifice, cu articole şi eseuri pe 
teme de istorie şi istorie a culturii: Biblos, Cronica, Dacia literară, Con-
vorbiri literare, Moldova, Ardealul literar şi artistic, Analele Bucovinei, 
Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi, Cercetări istorice, „Ion 
Neculce” – Buletinul de Istorie a Moldovei, „Xenopoliana” – Buletinul Fun-
daţiei Academice „A.D. Xenopol” Iaşi. Publică volumele: Societăţi cultu-
rale academice româneşti din Bucovina în perioada interbelică 
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(Iaşi, Alfa, 2005); Biblioteci, gazete, manuscrise în fonduri documen-
tare ieşene, studii (Iaşi, Alfa, 2006); Vechi zidiri ieşene, studii (Iaşi, 
Princeps Edit, 2007); Este coautor al lucrărilor Iaşii între legendă şi 
istorie (Iaşi, Institutul European, 1996), Caragiale în Iaşii „Junimii” 
(Iaşi, Timpul, 2002); Cartea muzeelor literare ieşene (Iaşi, Timpul, 
2004, ed. a II-a, 2006); Gândiri în aplicaţie (Iaşi, Princeps Edit, 2007). 
Îngrijeşte şi prefaţează următoarele lucrări: Balade de dragoste, co-
respondenţă şi culegere de folclor, de Ion Bârlea (Iaşi, Timpul, 2000); 
Cum s-a înfăptuit România – studiul unei probleme internaţionale, 1856-
1866, de T.W. Riker şi D. Litt. Oxon (Iaşi, Alfa, 2001); Portrete şi chipuri 
parlamentare, de George Panu (Iaşi, Alfa, 2001); Dicţionarul contempo-
ranilor din România (1800-1898), de Dimitrie R. Rosetti (Iaşi, Alfa, 
2004); Moldova dintre Prut şi Nistru, de Petre Cazacu (Iaşi, Alfa, 2006).  

 
 

BĂDULESCU Dana 

n. 9 octombrie 1967. Critic literar şi traducător 

Urmează cursurile Liceului de filologie-istorie Mihai Eminescu din 
Iaşi (1982-1986) şi apoi cursurile Facultăţii de Litere, specializarea 
engleză-română, Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi (1986-1991). Este 
doctor în litere cu teza Impressionistic Modes and Metaphoric Structures 
in E.M. Forster’s Fiction and Criticism. Colaborează cu traduceri şi critică 
literară la revistele Convorbiri literare, Cronica, Contrafort, Timpul, Phi-
lologia (Belgrad). Publică volumele: Impressionistic Modes and Meta-
phoric Structures in E.M. Forster’s Fiction and Criticism (Iaşi, Juni-
mea, 2001) şi PoMo Mosaics. PoMo City and PoMo Identities at the 
Crossroads, prefaţă de Thomas B. Byers (Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 
2004). Volume traduse: The Great Migrations in the East and South 
East of Europe from the Ninth to the Thirteenth Century de Victor 
Spinei (Cluj Napoca, Romanian Cultural Institute & Museum of Braila 
Istros Publishing House, 2003 şi ediţia a II-a, Adolf M. Hakkert-Publi-
sher-Amsterdam, Schwartzmeer-Studien, 2006), Pe aripile basmului… 
Trei poveşti în trei limbi (Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2006), Bal-
lades Solitaires/ Loner’s Ballad de Iléna Lescaut (Gunten, Espace 
Livres, 2008), Vellum de Catherine Byron (Iaşi, Editura T, 2007), Mân-
dria de Michael Eric Dyson (Iaşi, Tipo Moldova, 2008).  
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AGU Leon 

n. 10 octombrie 1937, com. Buruieneşti, judeţul Roman, azi 
judeţul Neamţ. Poet şi eseist 

Membru al Ligii Scriitorilor din România. Studii elementare în co-
muna natală. Absolvent al Liceului teoretic din Hunedoara şi al Facultă-
ţii de Studii Economice la Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi (1971), 
cursuri postuniversitare la CEPECA, Bucureşti (1976). Între anii 1954 
şi 1964 efectuează activităţi tehnic-operative în industrie: strungar, me-
canic, mecanic de locomotivă. Între anii 1967 şi 1989: economist, pro-
iectant de sisteme informatice, director de bancă, revizor la BNR 
(1984-1990), la BCR (1991-1998) în Direcţiile de control ale acestora. 
Debutează cu versuri în Convorbiri literare (1981). Publică volumele 
Prin culori, miresme, sonete, cu o prefaţă de Corneliu Sturzu (Bucu-
reşti, Litera, 1985), Zidirea de raze (Bucureşti, Cartea Românească, 
1990), Jocuri în marele joc, cu o postfaţă de Mircea Ciobanu (Iaşi, 
Bolta Rece, 1996), Zidirea de iubiri, (Iaşi, Junimea, 1998), Ecouri sim-
fonice şi Simfonia eternă a devenirii, eseuri (Iaşi, Alfa, 2007).  

 
 

BARAN Dana 

n. 12 octombrie 1952, în Iaşi. Medic şi eseist 

Liceul G. Ibrăileanu şi apoi Universitatea de Medicină şi Farmacie 
Gr. T. Popa. Doctorat în Fiziologie Normală şi Patologică. Este titular al 
cursului de Cronobiologie şi Cronobiometrie Medicală (UMF Iaşi), este 
profesor asociat de Histologie Generală (UMF Iaşi) şi profesor de Istoria 
Medicinii, şef de catedră la Facultatea de Bioinginerie Medicală (UMF 
Iaşi). Secretar general al Societăţii internaţionale de istorie a medicinii 
(din 2009). Editează manuale şi monografii de specialitate, cursuri na-
ţionale şi internaţionale. Debutează în liceu cu traduceri, apoi frecven-
tează cenaclul literar V. Voiculescu al UMF Iaşi, sub conducerea medicu-
lui-scriitor Ion Hurjui. Colaborează cu traduceri şi eseuri la Viaţa Stu-
denţească, Opinia Studenţească, Dialog, Viaţa Politehnicii, Cronica, Viaţa 
medicală, Pagini medicale bârlădene, Maramureşul medical. Face parte 
din consiliile editoriale ale revistei Sympozion, editurii Gr. T. Popa, revis-
tei Maramureşul medical. Obţine numeroase distincţii şi premii, între 
care Premiul Internaţional al Uniunii Medicale Balcanice (2004) şi 
Premiul naţional al Societăţii Române de Biomateriale (2005). Volume 



81 

 

publicate: Dimensiunea cronobiologică în medicină (Iaşi, Apollonia, 
1998), Viaţa în templul timpului. De la mitul astral la cronobiologie 
(Iaşi, Venus, 2005), O Istorie Medicală a Cunoaşterii (Iaşi, Junimea, 
2007), An Outline History of Medicine (Iaşi, Tehnopress, 2007). 
Participă la numeroase conferinţe şi congrese cu caracter cultural: Jour-
nées de la Francophonie (1995; 1997; 2004, 2008), Centenarul Premiu-
lui Nobel pentru Medicină – Santiago Ramón y Cajal (1906-2006), Zilele 
Academice Ieşene (2006), Tradiţie şi modernitate în Iaşul literaturii şi 
lingvisticii româneşti (2008) etc. Este membru al Societăţii Medicilor 
Scriitori şi Publicişti din România (din 1999).  

 
 

GOGĂLNICEANU Călina 

n. 24 octombrie 1947, Iaşi. Filolog, eseist şi traducător 

În 1965 absolvă Liceul V. Alecsandri şi în 1970 Facultatea de Filolo-
gie, secţia engleză, a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi. Doctoratul în studii 
filologice-anglistică la Universitatea din Bucureşti (1982). Asistent şi 
lector (1975-1990), iar din 1991 conferenţiar, apoi profesor la Catedra 
de engleză a Universităţii ieşene. Lector la University of London 
(1992-1995). În 1993 publică The English Phonetics and Phonology 
(Iaşi, Chemarea), în colaborare, Exercises in English Phonetics (1975), 
Competenţă şi performanţă. Exerciţii şi teste de limba engleză 
(1984), English Synonyms (1988). Traduce din R. Pieton şi D. Wilson, 
apoi, în colaborare din G. B. Shaw, J. K. Jerome, H. Pilch ş.a. Urmează 
Dificultăţi lexicale ale limbii engleze/Lexical Difficulties of the En-
glish Language (Piatra Neamţ, Răzeşu, 1998), Some Aspects of the 
Grammatical Category of Gender and Number in English and Ro-
manian (Iaşi, Editura Dan, 1997), An Approach to Teaching English 
Pronunciation (Iaşi, Junimea, 1999), Aspects of Phonetics and Phono-
logy in English and Romanian (Iaşi, Junimea, 1999), Intonation (Iaşi, 
Casa Editorială Demiurg, 2001), The Negotiator (Iaşi, Institutul Euro-
pean, 2002).  
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NOIEMBRIE 
 
 

MANEA Nicolae 

n. 1 noiembrie 1947, Huşi, jud. Vaslui – m. 2009, Răducăneni. 
 Poet 

Absolvă Liceul M. Kogălniceanu din Huşi (1965), Facultatea de 
Filologie a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi, secţia limba şi literatura ro-
mână, limba şi literatura italiană, promoţia 1973. Profesor la şcolile ge-
nerale din Cozmeşti şi Bohotin, la Liceul Lascăr Rosetti din Răducăneni. 
Debutează cu poezii în Cronica (1968), publică în Viaţa studenţească, 
Amfiteatrul, Cronica, Convorbiri literare, Alma Mater, Echinox, Opinia 
studenţească, Ramuri, România literară. Publică Caietul debutanţior 
(Bucureşti Albatros, 1976), face parte din antologiile Treptele luminii 
(1970) şi Asterisc (1972).  

 
 

IVĂNESCU Gheorghe 

n. 2 noiembrie 1912, în comuna Vutcani, judeţul Vaslui –  
m. 3 iunie 1987, Iaşi, înmormântat la cimitirul Eternitatea. 

Lingvist şi istoric literar 

Studii secundare la Liceul Gh. Roşca Codreanu din 
Bârlad, Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii 
din Iaşi, secţia filologie română şi filologie clasică. A avut 
ca profesori, între alţii, pe Al. Philippide, G. Ibrăileanu, 
Ilie Bărbulescu, George Pascu, Iorgu Iordan, Ilie Minea, 
Orest Tafrali. În 1933 obţine licenţa în litere şi filosofie 

cu Magna cum laude. Specializări la Paris (1934-1935) şi la Roma 
(1935-1937). Profesorul Gh. Ivănescu este continuator al şcolii lui Ale-
xandru Philippide, preocupat deopotrivă de lingvistică, istorie literară, 
logică, filosofie, estetică, folclor, stilistică şi poetică. Între 1937 şi 1947 
este asistent la Catedra de filologie romanică din Iaşi (sub conducerea 
lui Iorgu Iordan), în 1945 obţine titlul de doctor în litere şi filosofie cu 
lucrarea Probleme capitale ale vechii române literare, în 1948 este titu-
larizat profesor la Catedra de limba română şi dialecte până în 1952. 
După anul 1952 parcurge o perioadă de mari greutăţi şi decepţii, 
peregrinând prin Bucureşti, Timişoara, Craiova. În 1965 este ales mem-
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bru corespondent al Academiei Române, prima recunoaştere a presti-
giului său ştiinţific, între 1969-1971 este director al Centrului de isto-
rie, filologie şi folclor din Craiova. În 1971 revine la Universitatea din 
Iaşi, fiind profesor de lingvistică indo-europeană şi lingvistică româ-
nească. Spirit enciclopedic, aici va elabora lucrări fundamentale pentru 
istoria lingvisticii şi culturii româneşti. Este autorul amplei monografii 
Istoria limbii române (1980). În colaborare cu T. Simenschy, elaborea-
ză Lingvistica generală românească (1983), publică numeroase alte 
monografii, tratate, studii, articole şi recenzii, dintre care amintim Ori-
ginea românilor (1947), Istoria limbii române literare (1947), 
Sintaxa limbii române moderne (1948), Istoria limbilor romanice 
(1962), Gramatica comparată a limbilor germanice (1965). Partici-
pă la congresele internaţionale de la Sofia, Bucureşti, Quebec, Montreal, 
Bologna, Florenţa etc. Gheorghe Ivănescu s-a înscris în galeria marilor 
personalităţi ale lingvisticii româneşti şi europene.  

 
 

PARASCHIV Mihaela 

n. 9 noiembrie 1947, în Piatra Neamţ. Filolog, eseist şi 
traducător 

Membră a Uniunii Scriitorilor din România. Studii universitare la 
Bucureşti, Facultatea de limbi romanice şi clasice, secţia de limbi cla-
sice (1965-1970), studii postuniversitare la Perugia (Italia), 1978 şi la 
Ioannina (Grecia), 2001. Asistent stagiar la Catedra de limbi străine, 
U.M.F. Iaşi (1970-1974), asistent titular (1975-1990), lector (1990-
2004), conferenţiar (din 2004) la Catedra de limbi clasice, italiană, spa-
niolă a Facultăţii de litere, Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi. Doctor în 
filologie cu distincţia Magna cum laude (2003), director de studii al 
Consiliului de studii clasice şi creştine (din 2004), membru în Colegiul 
de redacţie al revistei Classica et Christiana (din 2006), coordonator al 
colecţiei Antiqua et Medievalia – Ed. Junimea (din 2003). Publică volu-
mele: Femeia în Roma antică (Iaşi, Junimea, 1999, ediţia a II-a, 2003), 
Documentele latine de cancelarie din Moldova (sec. XIVXVIII). Stu-
diu lingvistic şi stilistic (Iaşi, Junimea, 2004). În colaborare, Lexic grec 
şi latin universal (Iaşi, Demiurg, 2007). Realizează studii introductive, 
traducere, note, comentarii şi glosar la M. Tullius Cicero: De divinatio-
ne/ Despre divinitate (Iaşi, Polirom, 1998); De fato/ Despre destin 
(Iaşi, Polirom, 2000), ediţii bilingve, apoi G. Dumézil: Căsătorii indo-



84 

 

europene şi Cincisprezece chestiuni romane (Iaşi, Polirom, 2002), Fr. 
Petrarca: Antiquis illustribus / Către mai vestiţii înaintaşi, ediţie bi-
lingvă (Iaşi, Junimea, 2009) şi alte volume în colaborare. Îngrijeşte edi-
ţiile G. Ivănescu: Istoria limbii române, ed. a II-a (Iaşi, Junimea, 2000), 
N. Iorga: Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor 
(Iaşi, Junimea, 2001). Publică numeroase studii, articole şi eseuri în vo-
lume colective şi în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza”, Invigi-
lata Lucernis, Classica et Christiana, Convorbiri literare, Revista română, 
Philologica Iassyensia, Tyragetia etc. Participă la colocvii, simpozioane 
şi sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale, este consultant şi refe-
rent ştiinţific al unor cursuri, manuale şi culegeri din limba latină şi al 
unor volume din domeniile filologiei clasice şi istoriei antice, conducă-
tor de lucrări de licenţă, membru în Comisii de doctorat şi definitivat.  

 
 

PETRARU Gheorghe 

n. 10 noiembrie 1957, în comuna Vânători, jud. Neamţ. 
Preot-profesor şi eseist 

Seminarul teologic de la Mănăstirea Neamţ (1972-
1977), Institutul teologic de grad universitar Bucureşti 
(1978-1982), Bursă Tempus la Universitatea catolică din 
Louvain, Belgia, pentru specializare în Teologia funda-
mentală şi Misiologie (1996), Doctor în teologie (1999). În 
prezent, profesor universitar în cadrul Facultăţii de teo-

logie ortodoxă, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi, la disciplina Teologie fun-
damentală, misiologie şi ecumenism. Cancelar ştiinţific al Facultăţii (din 
2004), membru al Societăţii europene pentru studiul ştiinţei şi teologiei, 
membru al Asociaţiei internaţionale pentru studii misiologice (din 
2007), membru în Comitetul redacţional al revistei European Journal of 
Science and Theology. Este autor al volumelor: Ortodoxie şi prozelitism 
(Iaşi, Trinitas, 2000), Lumea, creaţia lui Dumnezeu şi misiunea Bise-
ricii (Iaşi, Trinitas, 2002), Misiologie ortodoxă (Iaşi, Panfilius, 2002), 
Teologie fundamentală şi misionară. Ecumenism (Iaşi, Performantica, 
2006), Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România 
(Iaşi, Vasiliana’98, 2006). Coautor, cu Pr. V. Nechita şi Pr. A. Niculcea, al 
volumului Ecumenismul e ca primăvara... (Iaşi, Vasiliana’98, 2007). 
Publică studii, articole, eseuri, recenzii în volume colective, în reviste de 
specialitate din ţară şi din străinătate, participă la conferinţe şi simpozi-
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oane naţionale şi internaţionale (Belgia, Grecia, Norvegia, Spania, 
Rusia). Implicare în viaţa pastoral-misionară şi în programul liturgic al 
studenţilor Facultăţii de teologie ortodoxă din Iaşi.  

 
 

FRIDENTAL Slioma (Şlomo) 

n. 13 noiembrie 1907, Zguriţa, judeţul Soroca (Basarabia) –  
m. 14 august 1999, Iaşi. Prozator 

Studii gimnaziale şi liceale la Soroca (1919-1927), Institutul co-
mercial al Universităţii din Nancy (Franţa) (1927-1930), Facultatea de 
Filologie, secţia limba şi literatura rusă, a Universităţii Al. I. Cuza din 
Iaşi. Profesor la diferite şcoli generale, apoi la Liceul Naţional şi Liceul 
C. Negruzzi din Iaşi. În perioada anilor 1952-1970, asistent şi lector la 
Catedra de limba rusă a Universităţii ieşene. Publică nuvele şi povestiri 
în colecţia Scrieri bucureştene în limba idiş, studii şi articole în diferite 
periodice, între care Revista cultului mozaic (Bucureşti), Volks Sztime 
(Varşovia), Idiş Velt (Tel Aviv). Este autorul volumului în limba idiş 
Odinioară – nuvele şi schiţe (Bucureşti, Kriterion, 1991). În colabora-
re, elaborează Manualul de limbă rusă pentru studenţi (Iaşi, Univer-
sitatea Al. I. Cuza, 1955).  

 
 

MAFTEI Ion (Flavus) 

n. 14 noiembrie 1937, în satul Bogata, comuna Baia, jud. Suceava. 
Poet şi prozator 

Urmează şcoala primară în satul natal, gimnaziul în Baia, apoi 
studiile medii la renumitul liceu Nicu Gane din Fălticeni. În perioada 
1954-1958 a fost student al Facultăţii de Filologie a Universităţii Al. I. 
Cuza din Iaşi, timp în care a frecventat cenaclurile literare studenţeşti. 
După obţinerea diplomei universitare a predat limba şi literatura româ-
nă la şcolile din Dolhasca, Bogdăneşti (jud. Suceava) şi Oneşti-Slobozia 
(jud. Bacău), perioadă în care a înfiinţat şi condus cercuri literare ale 
elevilor. În 1966 intră în redacţia Studioului de Radio Iaşi, ocupând suc-
cesiv posturile de redactor, şef al redacţiei cultură-artă, secretar gene-
ral de redacţie şi consilier de redacţie (2000-2005, după pensionare). 
În perioada în care Radio Iaşi nu a emis (ianuarie 1985 – decembrie 
1989) a fost profesor de limba şi literatura română la liceul Garabet 
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Ibrăileanu. În perioada în care a condus redacţia cultură-artă (1975-
1985) a susţinut şi difuzat tineri scriitori ieşeni, precum: Nichita Dani-
lov, Lucian Vasiliu, Emilian Marcu, Dorin Popa, Valeriu Stancu, Cassian 
Maria Spiridon, Mariana Codruţ, Dan Giosu etc. Ca realizator de emi-
siuni la Radio Iaşi a semnat, printre altele, Perpetuum duminical (30 de 
ani de existenţă), dramatizări după scrieri celebre, scenarii originale 
pentru tineret şi copii, proză scurtă şi versuri. A colaborat cu revistele 
Cronica, Convorbiri literare, Ateneu. Debutează în volum în 2004 cu Sin-
gurătate publică (Iaşi, Junimea, 3 ediţii), urmează volumul Capăt de 
lume, false poeme (Iaşi, Junimea, 2007). Sub tipar se află volumul de 
poezii Noaptea, târziu… „Sensibilitatea poeziei îşi deschide porţile 
către toate punctele cardinale, ea, poezia, vrea să cuprindă totul, expri-
mând sau sugerând emoţii, sentimente, pasiuni, idei prin armonie, ritm 
şi imagine, prin extaz şi contemplare. Este aspiraţia dintotdeauna a 
lirismului, sub toate formele lui existente. Poemele lui Ion Maftei (Fla-
vus) îmbracă forma unui lirism curat, adânc, natural, încât impresia 
cititorului este cea de împlinire şi desfătare sufletească, de întâlnire cu 
literatura poetică sinceră, zămislită de un har impregnat de afectiv, de 
virtute echivalentă cu binele şi frumosul ce decurg dintr-o viaţă interi-
oară bogată în spirit, dar şi din contradicţiile generate de lumea exteri-
oară…” (N. Busuioc)  

 
 

ALDEA Hortensiu N. 

n. 15 noiembrie 1942, în Ploieşti. Medic, istoric al medicinii, 
istoric de artă şi eseist 

Absolvent al Liceului I. L. Caragiale din Ploieşti (1960), al Facultă-
ţii de medicină generală Iaşi (1966). Specializare în neurochirurgie, 
medic primar (1991), doctor în ştiinţe medicale (1992), medic şef al 
Secţiei a II-a neurochirurgie (1992), conferenţiar al Clinicii de neuro-
chirurgie Iaşi (2000), profesor al Clinicii de neurochirurgie Iaşi (2002). 
Membru al următoarelor societăţi: Societatea de medici şi naturalişti 
Iaşi (1972), Societatea Română de Neurochirurgie (1982), Societatea 
Europeană de Neurochirurgie EANS (1991), Societatea Mondială de 
Neurochirurgie WFNS (1991), Societatea de istorie a Medicinii (1987), 
Societatea colecţionarilor de artă SCAR (1992), membru în Comitetul 
de conducere al societăţii, membru al Cenaclului epigramiştilor ieşeni 
Păstorel (1992), membru în Comitetul director al revistei Neurochirur-
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gia Iaşi (1999). Autor al unor importante monografii de specialitate: 
Momente din istoria Neurochirurgiei Româneşti (Bucureşti, Editura 
Academiei, 1988), Hernia de disc lombară inferioară (Bucureşti, 
E.D.P., 1988), Patologia degenerativă a coloanei vertebrale (1997), 
Tehnici curente în neurochirurgie, vol. 1 (2003), primul tratat de teh-
nică chirurgicală după cel publicat de Bagdasar şi Arseni în 1948. Parti-
cipant la numeroase congrese naţionale şi internaţionale în calitate de 
preşedinte al Comitetului de organizare (2001 şi 2006). Autor al mono-
grafiilor: Neurochirurgi celebri (1992), Nutzi Acontz (în colab. cu Y. 
Aramă, 1992), Mihai Cămăruţ (2001, în colab. cu I. Mancaş), Vernisaje 
şi ateliere (2000), Colecţia de artă H. Aldea (2009). Prezent în reviste 
de cultură cu cronici de artă (M. Cămăruţ, V. Mihăilescu Craiu, I. Vicşo-
reanu, C. Baba, Angela Brădean, C. Piliuţă): Contemporanul, Convorbiri 
literare, Cronica, Mona Lisa, Antic magazin, Dacia literară etc. Medic 
dizident anticomunist, s-a remarcat prin atitudinea sa în consolidarea 
principiilor democraţiei în viaţa medicală şi politică. După 1989, este 
prezent printr-o activitate publicistică deosebită în ziarele Curierul de 
Iaşi, Monitorul de Iaşi, 24 de ore, Ziarul de Iaşi, Viaţa Medicală (Bucu-
reşti). Prezent la emisiuni de televiziune şi radio: Tele M, M Bit, TVR 
Iaşi, Radio Iaşi etc.  

 
 

P.S. CALINIC BOTOŞĂNEANUL (Constantin Dumitriu) 

n. 18 noiembrie 1957, în Iaşi. Episcop vicar, teolog şi eseist 

 Şcoala Generală Ion Creangă Iaşi (1966-1974), 
Liceul Electrotehnic nr. 1 Iaşi (1974-1978). În 1980 
s-a închinoviat la Mănăstirea Putna, iar în 1984 a fost 
uns în monahism cu numele de Calinic. Urmează 
cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă Andrei Şagu-
na Sibiu (1985-1989), luându-şi licenţa cu lucrarea 

Parabolele lui Iisus, de Joachim Jeremias. În 1986 a fost hirotonit diacon 
de P.F. Teoctist, apoi hirotonit ieromonah la Mănăstirea Putna, în acelaşi 
an, tot de P.F. Teoctist. La Mănăstirea Putna a îndeplinit diverse ascul-
tări, printre care: econom, muzeograf, slujitor, mare eclesiarh etc. În 
1990 este numit, de către I.P.S. Daniel, stareţ al Mănăstirii Râşca. În 
1991 a fost ales de către Sfântul Sinod episcop vicar al Arhiepiscopiei 
Iaşilor. În acelaşi an a fost hirotonit întru arhiereu în Catedrala Mitro-
politană de I.P.S. Daniel, I.P.S. Pimen, P.S. Eftimie. Între 1992 şi 1995 a 
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frecventat, în regim privat, cursurile Facultăţii de Medicină din cadrul 
Academiei Mihăilene. În perioada 1994-1998 frecventează cursurile 
Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Petre Andrei. Îşi ia licenţa, la 
Catedra de Drept Internaţional, cu lucrarea Aspecte de drept comparat, 
comunitar şi internaţional privind transplantul de organe. În perioada 
1996-1998 frecventează cursurile de doctorat, specializarea Istoria Fi-
losofiei, Facultatea de Filosofie a Universităţii Al. I. Cuza. Devine doctor 
în filosofie cu lucrarea Tanatologia în proiecţiile sale teologice şi filoso-
fice. Între 2000 şi 2004 frecventează cursurile de doctorat, specializa-
rea Epistemologie şi filosofia ştiinţei, Facultatea de Filosofie a Universi-
tăţii Al. I. Cuza, cu tema Logica Trinităţii. Publică volumele: Biblia în 
Filocalie, vol. I şi II (Iaşi, Trinitas, 1995); Tanatologie şi nemurire 
(Iaşi, Cantes, 1999) – lucrare premiată în 2000 de Academia Română; 
Meditaţii Filocalice (Iaşi, Cantes, 2001); Fărâme dintr-o existenţă 
exemplară. Arhimandritul Iachint – un stareţ simbol (Cluj-Napoca, 
Gedo, 2005); Logica Trinităţii (Cluj-Napoca, Gedo, 2005); O erezie la 
început de mileniu – Biserica secretă (Cluj-Napoca, Gedo, 2006); 
Predici la înmormântări (Cluj-Napoca, Gedo, 2007); Un personaj plu-
rivalent al cetăţii (Cluj-Napoca, Gedo, 2007); coautor al volumului 
Parabolele lui Iisus de Joachim Jeremias (Bucureşti, Anastasia, 2000). 
În curs de apariţie: Predici la praznice împărăteşti, Predici la Triod, 
Predici la Penticostar, Predici la Duminicile Octoihului, Predici la 
Sfinţii de peste an, Predici ocazionale, Aspecte de drept comparat, 
comunitar şi internaţional privind transplantul de organe.  

 
 
EFTIMIE Georgeta (G. Iacobitz)  

n. 20 noiembrie 1932, Iaşi – m. 2000, Iaşi. Poetă 

Studii gimnaziale la Liceul Ortodox Iaşi (1947-1949), Liceul Oltea 
Doamna Iaşi (1949-1952), Facultatea de ştiinţe juridice a Universităţii 
Al. I. Cuza Iaşi (1957-1961). Redactor la ziarul Flacăra Iaşului (1952-
1957), corector (1957-1972) şi secretar de redacţie la revista Convor-
biri literare (1972-1990). Debutează cu povestiri în Iaşul nou (1952). 
Colaborează la Radio Iaşi, Convorbiri literare, Cronica etc. cu poezii, cro-
nici, reportaje, piese de teatru. Face parte din antologia Poezia ieşeană 
contemporană (1968). Autoare a volumului de versuri La trezirea 
pădurii (Iaşi, Junimea, 1983). În colaborare, scrie Trei pitici şi-un 
licurici, piesă pentru teatru de păpuşi jucată la Teatrul din Iaşi.  
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COŞERIU Emilian V. 

n. 30 noiembrie 1947, în Tecuci, jud. Galaţi. Actor şi teatrolog 

Absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucu-
reşti (1965-1969), la clasa prof. Moni Ghelerter şi prof. Zoe Anghel 
Stanca. Studii de doctorat la Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi (2001-
2005). Din 1969, actor al Teatrului Naţional V. Alecsandri, profesor şi 
regizor la Gublio (P.C.), Italia (1982-1984 şi 1999-2003), director ad-
junct artistic al Teatrului Naţional, asistent asociat la Academia de Arte 
George Enescu Iaşi, Departamentul Teatru (1990-2003), apoi lector 
(2003-2004), şef de catedră (2004-2008), profesor univ. dr., director al 
Departamentului Teatru, Universitatea de Arte George Enescu (din 
2008). Este membru şi referent în Comisiile de acordare a diplomelor 
de licenţă (2000-2005), îndrumător lucrări de licenţă (2000-2006), 
realizator al unor spectacole cu studenţii, secţia Actorie şi secţia Mario-
nete-păpuşi. Interpretează, de-a lungul timpului, numeroase roluri din 
dramaturgia românească şi universală (A.P. Cehov, Carlo Goldoni, Fer-
nando de Rojas, W. Shakespeare, S. Mrozek, M. Bulgakov, J. Steinbeck, 
S. Beckett, Molière, I. Mishima, E. Canetti, Fr. Schiller, J. Osborne, Sofo-
cle, O. Wilde, Diderot, F.G. Lorca, H. Ibsen, V. Alecsandri, I.L. Caragiale, 
H. Lovinescu, I. Băieşu, M. Sebastian, P. Everac, G. Astaloş, T. Popescu, 
I. Druţă, D.R. Popescu, D. Solomon, P. Anghel, M.R. Iacoban, P. Miron 
ş.a.), apoi roluri în filme artistice de lung metraj, colaborează cu regi-
zori renumiţi, colaborator la Teatru TV şi la reviste de specialitate. Par-
ticipă la turnee în Germania, Italia, Grecia, Rusia, Polonia, Ucraina, Co-
reea de Sud, Serbia etc. Obţine Premiul de interpretare masculină cu 
piesa Tactica şarpelui boa de A.P. Cehov (Oradea, 1994), Ordinul 
Naţional pentru Merit în grad de Cavaler (Preşedinţia României, 2002), 
Premiul Universităţii de Arte George Enescu pentru creaţie, cercetare şi 
interpretare (2007). Este membru onorific al Centrului de educaţie şi 
cultură Artemis (din 2004). Autor al volumelor: Dramaturgia româ-
nească pe scena Teatrului Naţional Iaşi de la origini până în 1916 
(Iaşi, Princeps Edit, 2005) şi Repertoriul Teatrului Naţional „Vasile 
Alecsandri” Iaşi de la începuturi până în 1916 (Iaşi, Princeps Edit, 
2007). Scrie articole, cercetări şi studii teatrale privind fenomenul ma-
nifestărilor teatrale din Moldova. Activităţi didactice deosebite în ca-
drul specializării universitare Arta actorului.  
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DECEMBRIE 
 
 

CÂNTEC Florin (Florin Cîntic) 

n. 1 decembrie 1962, în Suceava. Eseist şi istoric al culturii 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Li-
cenţiat în filosofie şi istorie la Universitatea Al. L Cuza 
din Iaşi (1986); istorie şi civilizaţie europeană la In-
stitutul naţional de limbi şi civilizaţii orientale 
(I.N.A.L.C.O.) din Paris (1992); management cultural la 
Universitatea Skaerum Molie – Danemarca (1996). 
Consilier şef la Direcţia pentru cultură a judeţului Iaşi 

(1996-2000), profesor asociat (politologie şi studii europene) la Uni-
versitatea Al. I. Cuza Iaşi, doctor în istoria culturii (sub îndrumarea 
acad. Al. Zub), expert UE în management cultural, visiting scholar la 
New York University (2004) şi Fulbright visiting professor la Chicago 
University (2005-2006). Debutează cu eseuri în revista Dialog (1983), 
colaborează la Amfiteatru, Dialog, Opinia studenţească, Cronica, Convor-
biri literare, Dacia literară, Ateneu, Idei în dialog etc. Publică volumele 
Vasile Conta. O biografie intelectuală (Iaşi, Junimea, 2002), Elitele 
intelectuale. Arheologia unui concept (Iaşi, Cronica, 2002) Vasile 
Conta. Viaţa şi opera (Iaşi, Princeps Edit, 2005) Arheologii spirituale. 
Studii de istoria culturii (Iaşi, Timpul, 2004), Memorie şi uitare în 
cultura română. Cazul Vasile Conta, (Iaşi, Timpul, 2003), Vasile 
Conta. Scrisori şi documente inedite (Iaşi, Convorbiri literare, 2003). 
Florin Cântec (ed.) – The Way of Orthodox Monasticism in Iasi, with a 
Foreword by Daniel, Metropolitan of Moldova and Bucovina (Iaşi, Trini-
tas, 2001). Coordonează, în colaborare, Vârstele Unirii. De la conştiin-
ţa etnică la unitatea naţională, cu un cuvânt înainte de Al. Zub (Iaşi, 
Fundaţia Academică A. D. Xenopol, 2001) şi volumul Creative Iasi. A 
mapping Survey (Iaşi, British Council – Printco, 2006) Colaborează la 
realizarea volumelor Cultură şi societate (coord. Al. Zub), Istoria ca 
lectură a lumii. Al. Zub la 60 ani. Autor al studiilor introductive la Ro-
mânia lui Ceauşescu de Catherine Durandin, Era individului de Alain 
Renault, Vasile Conta. Opere complete. Pregăteşte volumul Mircea 
Eliade. Corespondenţă. Premiul I (eseu) la Concursul naţional de cre-
aţie studenţească, Galaţi – 1985, Marele premiu al revistei Amfiteatru 
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pentru anul 1986, membru fondator la European Network of Cultural 
Administrators Dublin – Irlanda (din 1993), membru în biroul executiv 
al Asociaţiei regiunilor Europei pentru cultură Lec Rencontres, Paris – 
Franţa (din 1999), membru al American Library Association Chicago – 
U.S.A. (din 1998), membru fondator şi preşedinte (din 2000) al Societă-
ţii culturale Junimea ’90 din Iaşi, membru fondator al Clubului Rotary 
Iaşi-2000, membru al Agenţiei drepturilor de autor CopyRo, Bucureşti, 
2000, deţinător al Premiului Mihai Ursachi al Asociaţiei Scriitorilor, 
filiala Iaşi (2004).  

 
 

ŢĂRANU Ilinca Domniţa 

n. 2 decembrie 1972, la Iaşi. Critic şi istoric literar, traducător 

Membră a Uniunii Scriitorilor din România. Studii gimnaziale şi 
liceale la Iaşi, Facultatea de Litere, secţia spaniolă-franceză, la Universi-
tatea Al. I. Cuza din Iaşi (1991-1995), cu studii aprofundate şi Master la 
Universitatea de Vest Timişoara (1998-2002), la Universitatea Al. I. 
Cuza Iaşi (1995-1996), la Université Paris VII (1997-1998), Doctorat cu 
teza Julio Cortázar şi romanul european la Universitatea de Vest Timi-
şoara, conducător ştiinţific prof. univ. Livius Ciocârlie, cu menţiunea 
Magna cum laude. În prezent, conferenţiar la Secţia de spaniolă a Facul-
tăţii de litere, filosofie şi istorie a Universităţii de Vest din Timişoara. 
Cursuri predate în calitate de profesor invitat la Universitatea Tehnică 
din Timişoara (2000-2001), la Universitatea din Nuevo Leon, Mexic 
(2001-2002), la Universitatea Paul Valéry, Montpellier, Franţa (2004-
2006). Este membră a unor grupuri de cercetare, afilieri ştiinţifice şi 
profesionale de nivel naţional şi internaţional. Obţine burse şi premii, 
între care la Concursul de traduceri Don Quijote (2003), de critică şi 
istorie literară (2005), de documentare la Barcelona (2005). Participă 
la numeroase colocvii şi simpozioane naţionale şi internaţionale, este 
cunoscătoare a limbilor spaniolă, franceză, engleză şi portugheză. Au-
toare a volumelor: Romanele lui Julio Cortázar şi literatura europea-
nă (Chişinău, Universul, 2005), El Occidente de al lado – modernidad 
y literatura en la Europa Central (Mexic, 2008). Coautor şi coordona-
tor al unor volume, scrie studii şi articole în reviste de cultură şi de spe-
cialitate din ţară şi de circulaţie internaţională, în volume ale unor 
manifestări ştiinţifice. Numeroase traduceri apărute în reviste şi a unor 
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cărţi, între care cele semnate de George Uscătescu, Jacques Le Rider (în 
colab. cu D. Chetrinescu şi Cr. Chevereşan), Julio Cortázar, Carlos Balma-
ceda, Luis Lobato (în colab. cu Beatrice Merina), Marco Denevi, Augusto 
Monterroso ş.a.  

 
 

DRĂGAN Mihai 

n. 6 decembrie 1937, Viişoara, judeţul Bacău – m. 1 noiembrie 
1993, Iaşi. Profesor, critic şi istoric literar 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Şcoala 
primară în satul natal, gimnaziul şi liceul în Tg. Ocna, 
Facultatea de Filologie la Iaşi. De la asistent suplinitor 
(1960), până la profesor universitar (1990), parcurge 
toate treptele didactice, îşi susţine doctoratul cu teza 
Bogdan Petriceicu Hasdeu (1972). De-a lungul anilor 

susţine cursul Istoria literaturii române, epoca marilor clasici. A fă-
cut parte din Comisia de doctorat a Universităţii Al. I. Cuza. A scris peste 
750 de studii, eseuri, cronici literare, recenzii, abordând în special do-
meniul criticii şi istoriei literare. A publicat volumele Aproximaţii cri-
tice (1970), G. Ibrăileanu (1971), B. P. Hasdeu (1972) – obţine Pre-
miul Uniunii Scriitorilor pentru critică şi istorie literară, Reacţii critice 
(1973), Lecturi posibile (1978), Mihai Eminescu. Interpretări I 
(1982), Mihai Eminescu. Interpretări II (1986), Clasici şi moderni 
(1987), Eminescu tânăr sau „a doua mea fiinţă” (Iaşi, Institutul Euro-
pean, 1999) – reeditare într-un nou format a Interpretărilor. Îngrijitor 
de ediţii, cu ample studii introductive, note şi bibliografii, a colaborat cu 
studii la cinci volume colective, a coordonat colecţia Eminesciana a 
Editurii Junimea în care au apărut 52 de volume (între anii 1974 şi 
1990). În anul 1989 i se conferă Premiul Mihai Eminescu al Uniunii 
Scriitorilor din România pentru activitatea de exeget al operei lui Emi-
nescu. I s-a editat postum o antologie comentată din opera poetului: M. 
Eminescu, Poezii (Iaşi, Institutul European, 1996).  
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VASILESCU George 

n. 14 decembrie 1902, la Huşi – m. 21 aprilie 1976, Iaşi. 
 Dramaturg 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Cursurile primare şi 
Liceul Cuza Vodă din Huşi, cu susţinerea bacalaureatului în 1921, Şcoa-
la superioară militară din Sibiu (1923), Facultatea de Drept a Universi-
tăţii din Iaşi. Ofiţer de carieră un deceniu, decorat cu Ordinul Steaua 
României şi Coroana României pentru faptele de arme în cel de-al doilea 
război mondial, între 1945-1947 avocat militar, între 1947 şi 1948 a 
funcţionat în cadrul Baroului de avocaţi din Iaşi. A debutat în literatură 
cu versuri şi traduceri în Realitatea ilustrată (1934), din 1953 se 
consacră dramaturgiei, descoperindu-şi adevărata vocaţie, îndrumat şi 
stimulat fiind de Mihai Codreanu şi George Lesnea. Prima sa piesă este 
Ochiul babei, comedie în trei acte, în versuri, după povestirea Soacra 
cu trei nurori de Ion Creangă (jucată în premieră la Iaşi, martie 1953, 
prezentată apoi pe numeroase scene de teatru din întreaga ţară). Fasci-
nat de opera marelui humuleştean, realizează dramatizări după Harap 
Alb (1954), Stan Păţitul (1967), iar pentru Radio Iaşi, Povestea din 
pădure (după Capra cu trei iezi) şi În sărbători (după Pluguşorul lui 
Creangă). Creaţia dramatică a lui George Vasilescu se încheie cu apreci-
abila transpunere scenică Neamul Şoimăreştilor după Mihail Sado-
veanu.  

 
 

VITCU Dionisie 

n. 15 decembrie 1937, în Ibăneşti, jud. Botoşani. Actor şi poet 

Studii gimnaziale în satul natal, liceale la Cole-
giul Naţional Gr. Ghica Vodă din Dorohoi (1955-
1959), I.A.T.C. I.L. Caragiale din Bucureşti (1959-
1963). Actor la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ 
(1963-1967), actor la Teatrul Naţional V. Alecsandri 
din Iaşi (1967-1991), profesor la Academia de Arte G. 
Enescu (din 1991), deputat în Parlamentul României 

(1992-1996), revenit la Teatrul Naţional ieşean (în 1996). Este doctor 
în Ştiinţe Umaniste al Universităţii Al. I. Cuza Iaşi, cu calificativul Magna 
cum laude cu lucrarea G. Ciprian – dramaturg şi romancier între „mister” 
şi „absurd”. Debutează în revista Cronica (1992) cu proză umoristică. 
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Publică în Opinia, Curierul de Iaşi, Timpul, Cuvântul liber, Cronica, Dacia 
literară, Convorbiri literare, Scena, Candela Moldovei, Ghimpele etc. 
Colaborator permanent al Muzeului Literaturii Române, Bojdeuca Ion 
Creangă. Deţine Premiul A.T.M. pentru Arhimede din Arma secretă a lui 
Arhimede de D. Solomon (1986), Premiul revistei Cronica pentru Har-
pagon din Avarul de Molière (1991), Premiul pentru cea mai bună 
interpretare a unui rol masculin (Braşov, 1984), Premiul de popularita-
te la Festivalul de comedie de la Galaţi (1982), Premiul Universităţii de 
arte G. Enescu pentru Creaţie, Cercetare şi Interpretare (2008), alte dis-
tincţii şi medalii pentru activitate actoricească deosebită. Este membru 
UNITER. Este autorul volumelor de versuri Actorul (Iaşi, Cronica, 1997, 
ed. a II-a, Iaşi, Cronica, 2001), Cartea lui Guliţă (Iaşi, Junimea, 2001), 
Cartea Ancuţei (Iaşi, Panfilius, 2002) şi al volumului de satirice Cu 
traista-n băţ printre parlamentari (Iaşi, Danaster, 2000), Din căli-
mara unui actor (Iaşi, Dram Art XXI, 2004), Din cuibul lebedelor sau 
răcnetul unui actor (Iaşi, Alfa, 2004, ed. a II-a, 2007), Neruşinate, epi-
grame (Iaşi, Panfilius, 2006), Actorul cu mârţoaga sau file din viaţa 
lui Haralambie Kutzaftachis (Iaşi, Princeps Edit, 2006), pentru care 
primeşte Diploma Salonului internaţional de carte de la Chişinău, apri-
lie 2007). Prin Decret prezidenţial i se conferă Ordinul Naţional pentru 
Merit, în grad de Cavaler (2002).  

 
 

CÂNTEC Oltiţa 

n. 17 decembrie 1962, Deaj – Mureş. Critic de teatru şi publicist 

Membră a Uniunii Scriitorilor din România. Absol-
ventă a Facultăţii de Filologie, din cadrul Universităţii 
Al. I. Cuza din Iaşi, promoţia 1985. Secretar literar la 
Teatrul Luceafărul Iaşi, redactor la secţia culturală a co-
tidianului Evenimentul. Doctor în teatrologie, profesor 
asociat la Departamentul Teatru al Universităţii de arte 
George Enescu Iaşi. Debutează în presă în 1990 şi în vo-

lum în 1997. Colaboratoare la Timpul, Cronica, Scena, Observator cul-
tural, Ateneu, Convorbiri literare, Dacia literară, Teatrul azi, România 
liberă, Evenimentul. Titular de rubrică teatrală la revista Cronica, publi-
că cronici teatrale, interviuri, portrete, reportaje etc. Autoare a volumu-
lui Luceafărul '50 – o istorie evenimenţială (Iaşi, Cronica, 2000), 
distins de Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru, secţia română, 
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cu Premiul special pentru cartea de teatru, a volumului Spoturi pe sce-
nele lumii (Iaşi, Cronica, 2002), apoi publică Ieşirea din faşă (Iaşi, 
Princeps Edit, 2005), Sincretismul în artele spectacolului teatral 
postbelic (Iaşi, Princeps Edit, 2005), Teatrografii (Iaşi, Timpul, 2008). 
Studii în volume colective: Genealogii estetice în concepţia regizorală a 
lui Andrei Şerban în In medias res (2007), Hamlet şi spiritul timpului în 
Romantism şi modernitate (2009). Realizează, în colaborare, Dicţio-
narul teatrului de păpuşi, marionete şi animaţie din România, coor-
donator Cristian Pepino (Galaţi, Ghepardul, 1999), traduce din franceză 
Generalul Henri Berthelot – Jurnal şi corespondenţă (Iaşi, Cronica, 
1997), America, visând de C. Mizagawa (Bucureşti, Teatrul azi, 2007) 
Membru, apoi secretar general al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor 
de Teatru, secţia română, nominalizată la Premiile UNITER pentru 
critică teatrală (2005), decorată cu Medalia Meritul Cultural, Clasa I.  

 
 

ANDRIESCU Cornelia 

n. 21 decembrie 1927, Ilişeşti, judeţul Suceava – m. 25 decembrie 
1991, Iaşi. Filolog şi istoric literar 

Liceul Doamna Maria din Suceava (1947) şi Facultatea de Litere, 
secţia limba şi literatura germană (1947-1951). Teza de doctorat: 
Robert Musil şi romanul modern, susţinută la Universitatea din Bucu-
reşti (1979). Asistent şi lector la Catedra de literatură română şi com-
parată şi la Catedra de limba şi literatura germană, susţinând cursuri 
de literatură universală şi germanistică. A colaborat cu studii, articole şi 
recenzii la Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Anuarul de 
filologie, Limba română, Studii şi cercetări ştiinţifice, Anuar de lingvistică 
şi istorie literară, Iaşul literar, Convorbiri literare, Cronica ş.a. A publicat, 
între altele, Despre traducerea poetică (1955), Arghezi în limba ger-
mană (1964), Rilke şi traducătorii români (1967), Robert Musil şi 
romanul modern (Iaşi, Junimea, 1982). Realizează traduceri de versuri 
şi proză din limba germană precum Traduceri din lirica austriacă 
(1967), Proză austriacă contemporană – Herbert Zand (1977) şi, pos-
tum, volumul lui Robert Musil, Rătăcirile elevului Törless, traducere şi 
postfaţă de Cornelia Andriescu (Iaşi, Canova, 1993 şi Bucureşti, Huma-
nitas, 2004). Membră a Societăţii de Ştiinţe Filologice din România.  
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NISTOR Camelia 

n. 21 decembrie 1932, la Roman, jud. Neamţ. Prozatoare 

Studii primare şi liceale la Liceul de fete Sturzda Cantacuzino din 
Roman, Facultatea de chimie industrială din cadrul Institutului politeh-
nic Gh. Asachi din Iaşi, promoţia 1957. Cadru didactic la Facultatea de 
chimie industrială (1957-1969), apoi inginer chimist principal la Labo-
ratorul de alimentaţie de la Institutul de igienă şi sănătate publică 
Victor Babeş Iaşi (1969-1989). Autoare a numeroase studii, lucrări de 
sinteză şi comunicări de specialitate, a unor articole, recenzii şi prezen-
tări în presa locală. Este membră a Academiei libere Păstorel din Iaşi. 
Publică următoarele volume: Crima dublă din strada Smârdan (Iaşi, 
Junimea, 2005), Tulpiniţa asasină (Iaşi, Princeps Edit, 2005), Regăsi-
rea (Iaşi, Sedcom Libris, 2005), Viaţa ei a fost o tragedie (Iaşi, Prin-
ceps Edit, 2005), Dragă profesore, citeşte-mă (Iaşi, Princeps Edit, 
2005), Violul (Iaşi, Princeps Edit, 2006), Povestiri la gura sobei (Iaşi, 
Sedcom Libris, 2006), Aveţi o ţigară bună… în plus (Iaşi, Sedcom 
Libris, 2007), Micul circar (Iaşi, Sedcom Libris, 2007), Calvarul Măicu-
ţei Maria (Iaşi, Sedcom Libris, 2007), Iubire târzie (Iaşi, Sedcom Li-
bris, 2008). În curs de apariţie: Ororile trecutului.  

 
 

CHEPTEA Stela 

n. 21 decembrie 1942, în Suceava. Istoric şi publicist 

Absolvă Liceul Ştefan cel Mare din Suceava (1960), apoi Facultatea 
de istorie-filosofie a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi (1965), stagii de do-
cumentare în Cehoslovacia, Rusia, Germania, Franţa, Austria, R. Moldo-
va. Muzeograf la Muzeul de istorie a Moldovei (1966-1970), cercetător 
ştiinţific la Institutul de istorie şi arheologie A. D. Xenopol şi la Institutul 
de arheologie Iaşi (1970-1992), cercetător ştiinţific la Academia Româ-
nă, filiala Iaşi (din 1992), conferenţiar universitar (din 1999). Doctor în 
istorie din 1999. Teme de interes ştiinţific: Evul Mediu şi arheologie 
medievală, istoria oraşelor, cercetări arheologice la Iaşi, Baia, Hârlău, 
Cotnari etc., la monumente istorice şi de arhitectură, istorie contempo-
rană. Publică studii, articole şi eseuri în diverse publicaţii, este membră 
în colegiile de redacţie ale revistelor Europa XXI (Iaşi) şi Historia 
urbana (Sibiu), membră a unor comisii de istorie şi ale monumentelor, 
membră a Ligii Mareşal Ion Antonescu (1990-2003). Publică volumele: 



97 

 

Un oraş medieval, Hârlău (Iaşi, Editura Dosoftei, 2000), Biserica 
„Sfântul Gheorghe” şi Curtea Domnească Hârlău (Iaşi, Editura Golia, 
2004), iar în colaborare numeroase volume, între care Oraşul medie-
val Baia în secolele XIV-XVII (Iaşi, Junimea, 1980), Inscripţii ebraice 
(Iaşi, 1994), îngrijitor de ediţii. Deţine Premiile Academiei Române 
pentru anii 1984 şi 1994, Premiul Radu Popa (2002), Premiul interna-
ţional Lucian Roşu (2000).  

 
 

MODREANU Simona-Mihaela 

n. 26 decembrie 1962, la Iaşi. Critic şi istoric literar, eseist, 
traducător 

 Membră a Uniunii Scriitorilor din România. Licen-
ţiată a Facultăţii de Filologie, Universitatea Al. I. Cuza 
Iaşi, secţia franceză-engleză (1981-1985), studii post-
universitare la Centre Européean Universitaire, Nancy, 
Franţa (1991-1992), doctorat în co-tutelă Universitatea 
Iaşi – Université Paris VII. Diplomă de doctor în Litere al 

Universităţii Paris VII: Cioran on l’ironie comme strategie du refus… de 
Dieu (1997), bursier RELINK al Centrului de studii avansate New 
Europe College, Bucureşti (1997-2000), specializare în interpretariat la 
ESIT (Ecole Supérieure pour Interprètes et Traducteurs), Paris (2005). 
Profesor de franceză şi engleză la Liceul din Belceşti, jud. Iaşi (1985-
1988), bibliotecar documentarist la Biblioteca Gh. Asachi Iaşi (1988-
1990), asistent, apoi lector la Catedra de franceză, Facultatea de Litere 
Iaşi (1990-2004), director-adjunct al Centrului Cultural Român din 
Paris (1999-2001), conferenţiar, apoi profesor dr. la Catedra de limba şi 
literatura franceză, Facultatea de Litere Iaşi (din 2008). Traducător 
free-lance pentru U.E., Bruxelles (din 1991), membru fondator al Fun-
daţiei AXIS şi director al colecţiei Poesis, co-director al colecţiei Univer-
sitaria a Editurii Fundaţiei AXIS, Iaşi, director şi redactor şef al revistei 
Le Courrier du Centre Culturel Roumain din Paris (1999-2001), redactor 
şef, apoi director interimar al Editurii Junimea Iaşi (din 2004). Scrie 
numeroase studii, eseuri şi articole în reviste din ţară şi străinătate, 
interviuri, prefeţe şi postfeţe, capitole din cărţi şi cursuri universitare. 
Autoare a volumelor: Cioran sau rugăciunea interzisă (Iaşi, Junimea, 
2002), Eugène Ionesco au l’agonie de la signifiance (Iaşi, Editura 
Fundaţiei Axis, 2002), Le Dieu paradoxal de Cioran (Paris, Editions du 
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Rocher, 2003), Cioran (Paris, Oxus, 2003), Lecturi nomade. Pagini 
subiective despre literatura franceză… şi nu numai (Iaşi, Junimea, 
2006), coautor al Dicţionarului francez-român, literele E, F, G (Iaşi, 
Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1999). Traduce volumele: Adevăruri şi 
minciuni ale unui rege comunist de Catherine Durandin (Iaşi, Nemo, 
1992), Gemenii de Agata Kristof (Iaşi, Canova, 1994), apoi Un înger 
care plânge de M. Roussy (Iaşi, Junimea, 2003), Prezenţă românească 
în Canada de Jean Taranu (Iaşi, Junimea, 2004), Cronovizorul de Fr. 
Brune (Iaşi, Junimea, 2005), Ionesco de Matei Călinescu (Paris, Oxus, 
2005), Între ştiinţă şi religie de Th. Magnin (Iaşi, Junimea, 2007) şi 
alte volume în colaborare. Participă la numeroase colocvii şi conferinţe 
internaţionale, este membră a mai multor asociaţii ştiinţifice şi profe-
sionale. Despre volumele sale au apărut cronici şi referinţe critice în 
numeroase reviste din ţară şi din Franţa, fiind incluse şi în Bibliografia 
naţională franceză.  

 
 

CIUBOTARU Silvia-Manuela 

n. 28 decembrie 1947, Botoşani. Etnolog şi publicist 

Studii gimnaziale şi liceale la Suceava, studii superioare la Iaşi, Fa-
cultatea de Filologie a Universităţii Al. I. Cuza, secţia română-italiană 
(1966-1971). Doctor în filologie (etnologie) al Universităţii din Cluj 
(1995). Cercetător ştiinţific principal la Institutul de Filologie Română 
A. Philippide Iaşi, Departamentul de etnologie. Debutează în revista 
Alma Mater (1970). Colaborează la reviste literare, culturale şi de spe-
cialitate din Iaşi şi din ţară, precum Anuar de lingvistică şi istorie litera-
ră, Anuarul de folclor, Anuarul Arhivei de folclor, Anuarul Muzeului Etno-
grafic al Moldovei, Cronica, Revista română ş.a. Publică volumele: Stri-
gături din Moldova. Cercetare monografică (1984), Nunta în Moldo-
va. Cercetare monografică (2000), Folclorul medical din Moldova. 
Tipologie şi corpus de texte (2005). Realizează, în colaborare, o serie 
de monografii şi studii folclorice sau de artă populară, cum ar fi: Vână-
torii. Monografie folclorică (1971), Bătrâneasca. Doine, bocete, cân-
tece şi jocuri din ţinutul Rădăuţilor (1979), Ornamente populare 
tradiţionale din zona Botoşanilor (1982), Ornamente populare tra-
diţionale din Moldova. Cusături, ţesături (1988). Editează lucrarea 
profesorului Petru Caraman, intitulată Colindatul la români, slavi şi la 
alte popoare. Studiu de folclor comparat (1983).  
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IANUARIE 
 
 

CONSTANTINESCU Ioan 

n. 21 septembrie 1938, în comuna Rogojeni, jud. Galaţi –  
m. 3 ianuarie 2002, Iaşi. Critic şi teoretician literar 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Studii elementare la 
Rogojeni şi Bârlad (1944-1951). Liceul la Bârlad (1951-1956), licenţiat 
al Facultăţii de Filologie a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi, (1956-1961). 
Cursuri de specializare la Institut für Theaterwissenschaft din Mün-
chen (1970-1971), doctor în filologie (1973). Asistent, lector, conferen-
ţiar, profesor la Catedra de literatură română comparată a Facultăţii de 
Filologie din Iaşi, lector de limbă şi literatură română la München şi 
Augsburg (1981-1984). Din 1985, stabilit în Germania, profesor de lite-
ratură comparată la Universitatea Augsburg. Din 1994, profesor de tea-
trologie la Academia de arte George Enescu Iaşi. Reînfiinţează Catedra 
de literatură comparată şi estetică din cadrul Facultăţii de Litere, Univ. 
Al. I. Cuza Iaşi (din 1999), înfiinţează Secţia de literatură comparată şi 
antropologie culturală la aceeaşi facultate. Deţinător al Premiului 
ACMEOR din Tel Aviv. Debutează editorial cu volumul Caragiale şi 
începuturile teatrului european modern (1974). Publică apoi Moşte-
nirea modernilor (1975), Introducere în literatura clasică (1978), 
Caragiale, Facetten seines Werkes (Augsburg, 1984), Eminescu. In 
Europäischen Kontext (Augsburg-Munchen, 1988), Don Juan sau 
întoarcerea la dragoste (Iaşi, Junimea, 1994), Despre exegezele ex-
tremei drepte româneşti (Iaşi, Junimea, 1998), Disidentul, teatru 
(Iaşi, Junimea, 1998), Anotimpul haijinilor, eseuri de literatură com-
parată (Iaşi, Universitas XXI, 2001). Traduce Mircea Dinescu. Dichter 
und Betrgerechetr. Neue Gedichte (Augsburg, 1992, în colab. cu Hen-
ning Krauss), Mircea Dinescu. Lyrik, Revolution und das neue Europa 
(Augsburg, 1991, în colab. cu Henning Krauss), Cântece religioase de 
Novalis, ediţie bilingvă (1996). Coordonatorul colecţiei Studii eminesco-
logice, împreună cu Cornelia Viziteu.  
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PANĂ Aura (Aurelia Stoleriu) 

n. 14 septembrie 1929, Iaşi – m. 18 ianuarie 1997, Iaşi. 
Critic literar 

Absolvă Liceul Oltea Doamna din Iaşi în anul 1948 şi Facultatea de 
Filologie a Universităţii Al. I. Cuza în 1952, licenţiată în limba şi literatu-
ra română. Profesoară în învăţământul preuniversitar, ultimii 25 ani de 
activitate la Liceul Al. L Cuza din Iaşi, secretar ştiinţific al Societăţii de 
ştiinţe istorice şi filologie, filiala Iaşi (1953-1960). Mulţi ani a susţinut 
cronica literară la Iaşul literar, Cronica, Convorbiri literare. Publică volu-
mul Scriitorii şi lumea, reflecţii antologice (Iaşi, Junimea, 1996), îngri-
jeşte antologia Cartea naturii, studiu introductiv şi îndrumar analitic 
(Iaşi, Junimea, 1977). Referinţe critice au apărut în presa literară şi cul-
turală ieşeană şi din ţară.  

 
 

ISTRATI Ion 

n. 19 ianuarie 1921, Alba-Hudeşti, judeţul Botoşani –  
m. 25 ianuarie 1977, Iaşi. Prozator, poet şi dramaturg 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Studii liceale la Doro-
hoi, Facultatea de drept şi Facultatea de filologie la Iaşi. Debutează cu 
povestirea Vin braşovenii în revista Flacăra. Practică ziaristica la Iaşi, 
Bucureşti, Suceava, Botoşani etc. Opera sa numără 36 volume de proză, 
poezie, teatru, dintre care amintim: Bostanii (1950), Grâu înfrăţit 
(1950), Balada Bicazului (1951), Căruţa cu cai (1953), Trandafir de 
la Moldova (1953), Macazul (1955), Din neagra ţărănie (1957), Prin 
ţara Moldovei (1958), Cu dragă inimă (1959), Tinereţe fără tinereţe 
(1959), Milionarii (1960), La fântâna cu găleată (1962), Poveştile 
Ilenei (1967), Lumea lumilor mele (1969), Fanteziile Ilenei (1973), 
Satul fără ţărani (1974), Păsări călătoare (1975). Unele dintre scrie-
rile sale au fost traduse în limbile franceză, engleză, germană, rusă şi 
maghiară.  
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HAREA Vasile 

n. 13 iulie 1895, în Susleni (Orhei) – m. 30 ianuarie 1987, Iaşi. 
Sociolog, pedagog şi istoric literar 

Absolvă Seminarul Teologic din Chişinău în 1917 (şef de promo-
ţie), apoi Facultatea de litere şi filosofie din Iaşi (1924). Licenţiat Mag-
na cum laude al Universităţii ieşene, doctor Magna cum laude în filoso-
fie şi litere la Universitatea din Bucureşti (1942). Bibliotecar B.C.U. Iaşi, 
profesor la Huşi, asistent la Catedra de sociologie a Universităţii din Iaşi 
(profesor Petre Andrei) şi director al Şcolii Normale din Iaşi. Studii de 
specializare la Sorbona şi Şcoala Normală Superioară din Paris (1930-
1932). Director al Liceului B.P. Hasdeu din Chişinău (1936-1940; 1941-
1944). Conferenţiar şi profesor, şeful Catedrei de slavistică la Universi-
tatea din Iaşi (1947-1952; 1957-1966), conducător de doctorate în 
istoria literaturii ruse (1966-1979). Debutează în presă în 1916, la zia-
rul Cuvântul moldovenesc din Chişinău. Autor al multor articole, studii, 
eseuri, atât de sociologie şi pedagogie, cât şi de istorie literară, tradu-
ceri în Lamura, Viaţa Românească, Revista Fundaţiilor Regale, Viaţa 
Basarabiei, Minerva, Şcoala Basarabiei, apoi în Iaşul Nou, Iaşul literar, 
Romanoslavica, Revista de istorie şi teorie literară etc. Redactor al pri-
mei variante a poeziei Limba noastră de A. Mateevici (1917), iar în 
1936 publică studiul tuturor variantelor acestei poezii în Viaţa Basara-
biei (nr. 6). Publică volumele Românii de peste Nistru (1923), Aspecte 
din problema muncii (Bălţi, 1935), Datoriile învăţătorului (Scrisul 
românesc, 1935), Sociologia (1937 – în colaborare cu Petre Andrei), 
Filosofia lui Tolstoi (Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1944). Ample studii 
introductive şi îngrijirea volumelor Dobroliubov – texte alese (1962) 
şi Cernâşevski – texte alese (1963). Postum apar: Basarabia pe dru-
mul Unirii (Eminescu, Bucureşti, 1995, ediţie îngrijită de dr. Vlad 
Bejan), Amintiri din primăvara reîntregirii (Cronica, Iaşi, 1998, ediţie 
îngrijită de Mihail Harea), Dimitrie Cantemir şi fiul său Antioh. Studii 
(Editura Universităţii Al. I. Cuza Iaşi, 1999, ediţie îngrijită de prof. univ. 
dr. Sorina Bălănescu, cu un cuvânt înainte şi o amplă fişă biobibliografi-
că de Mihail Harea). A realizat şi excelente traduceri din Tolstoi, Cehov, 
Korolenko etc.  
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FEBRUARIE 
 
 

SERGHIE Emil 

n. 1897, în comuna Hudeşti, judeţul Botoşani – m. 9 februarie 
1977, în Bucureşti. Poet, publicist şi traducător 

După studiile gimnaziale şi liceale la Botoşani urmează cursurile 
Facultăţii de Drept şi ale Facultăţii de Litere-Filosofie din Iaşi. S-a consa-
crat gazetăriei, ajungând redactor şef la ziarul ieşean Lumea. Publicist 
polivalent, a colaborat la numeroase ziare şi reviste, publică eseuri şi ar-
ticole din diverse domenii ale culturii şi literaturii. Cronicar dramatic, a 
materializat o serie de concepte şi idei ca director al Teatrului Naţional 
din Iaşi (1933-1937). În 1924 publică volumul Poeme. Se transferă în 
Capitală, dar „partea sufletului mi-e tot printre ieşeni”. Acolo îşi conti-
nuă activitatea de ziarist şi în acelaşi timp de traducător: Excelenţa sa 
Eugène Rongon de Emile Zola (1957), O vară în stepă de S. Babaevski 
(1960, în colaborare), Piatra lunii de Wilkie Collins (1962, în colabora-
re), Scorpionul de G. Matveev (1962, în colaborare), Împotriva furtunii 
de D. Granin (1965), Scrisori de Vincent van Gogh (1970) şi altele.  

 
 

PETROVICI Ion 

n. 14 iunie 1882, Tecuci – m. 17 februarie 1972, Bucureşti. Filosof, 
eseist şi memorialist 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Elev al Liceului Sf. 
Sava, apoi urmează Facultatea de Drept şi Facultatea de Litere şi Filoso-
fie Bucureşti. Doctoratul în filosofie, specializări la Leipzig şi Berlin, în 
1906 este numit conferenţiar, iar în 1912 profesor la Catedra de logică 
şi istoria filosofiei moderne la Universitatea din Iaşi până în anul 1940, 
când s-a transferat în Bucureşti. Este considerat ultimul supravieţuitor 
al şcolii şi stilului Maiorescu, la care au aderat C. Rădulescu-Motru, P.P. 
Negulescu şi Simion Mehedinţi. A debutat în literatură cu poezii în re-
vista Arta şi literatura română, condusă de N. Petraşcu. Operă remarca-
bilă în filosofie: O problemă de filosofie (1904), apoi volumele Cerce-
tări filosofice (1907), Teoria noţiunilor (1910 şi 1924), Noi cercetări 
filosofice (1911), Probleme de logică (1911, 1923, 1928), Introducere 
în metafizică (1924-1929), Schopenhauer (1933), Studii istorico-filo-
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sofice (1943), Viaţa şi opera lui Kant (1944), Figuri şi concepţii filo-
sofice contemporane etc. Scriitorul se regăseşte în volumul Un colţ de 
viaţă (versuri, 1902), în piesele de teatru O sărutare şi Urmările ier-
tării, apoi publică Amintiri universitare (1920), Momente solemne 
(1927), Figuri dispărute (1937), Amintirile unui băiat de familie 
(1938), Evocări de mari filosofi, Văzute şi trăite, De-a lungul vieţii 
(1966) şi, în sfârşit, volumele de călătorie Raite prin ţară (1926), Im-
presii din Italia (1930), Peste hotare (1931). Strălucit orator, confe-
renţiază la Sorbona, Berlin, Bruxelles, Londra, München etc. Membru al 
Academiei Române şi al mai multor academii străine, al Comitetului de 
conducere al Federaţiei Internaţionale de Filosofie, afiliată la UNESCO.  

 
 

BOTEZ Constantin Th. 

n. 11 martie 1929, în Bacău – m. 21 februarie 1992, la Iaşi 
Istoric şi eseist 

Şcoala primară şi Liceul comercial la Bacău, apoi Institutul de stu-
dii economice şi planificare la Iaşi. În 1954 obţine postul de asistent la 
Facultatea de ştiinţe economice, apoi lector şi profesor titular. În 1969 
îşi ia licenţa în istorie. Publică lucrări mono-grafice, studii, articole, re-
cenzii, eseuri etc. Scrie, între altele, Cronica Cotnarilor (1971, în cola-
borare), Epopeea feroviară românească (1978, în colaborare), Pagini 
uitate de cultură economică (1983), Bolta Rece la două secole de 
existenţă (1988), Prin hanurile Moldovei (1988, în colaborare). Pos-
tum, apare volumul Cu Iaşii mână în mână (1996, în colaborare). În 
1992 i se acordă Medalia şi Diploma de Onoare pentru merite deosebi-
te în protejarea şi punerea în valoare a documentelor din Fondul arhi-
vistic naţional al României, iar în 1995 Asociaţia Jurnaliştilor de turism 
îi atribuie post-mortem titlul de Senior al profesiei.  

 
 

AGRIGOROAIEI Eugen 

n. 10 ianuarie 1932, la Bălţi, Basarabia – m. 24 februarie 1992, la 
Iaşi. Prozator şi folclorist 

Şcoala primară la Chişinău (1939-1943), Liceul de băieţi din Iaşi 
(1944-1951), Şcoala de literatură şi critică literară Bucureşti (1951-
1952), Facultatea de Filologie-Istorie din Iaşi (1953-1957). Diplomat 
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universitar în limba şi literatura română. Profesor la Şcoala generală 
Miroslava, Iaşi, bibliograf la Institutul Agronomic Iaşi şi Biblioteca Gh. 
Asachi, muzeograf la Bojdeuca Ion Creangă şi Muzeul etnografic Iaşi, 
lector la Direcţia presei din Iaşi. Debutează în Iaşul nou (1954) cu fabu-
la Fluierul pentru care primeşte Premiul concursului Uniunii Scriitori-
lor din Iaşi. Colaborator la Iaşul literar, Cronica, Contemporanul, Alma 
Mater, Convorbiri literare, Opinia studenţească, Chemarea Moldovei etc. 
Scrie volumele Ultimul Făt-Frumos (Iaşi, 1969), Fabule şi întâmplări 
(Iaşi, Junimea, 1972), Ţara neuitatelor constelaţii. Folclor arhaic ro-
mânesc (Iaşi, Junimea, 1981), cu o prefaţă de Romulus Vulcănescu. Co-
autor la Legende şi povestiri cu albine (Bucureşti, 1987) şi la Teatrul 
de păpuşi (Iaşi, 1971). Au rămas încă nepublicate studii de literatură 
populară şi etnografie, versuri, traduceri etc.  
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MARTIE 
 
 

ŞIADBEI Ioan 

n. 16 februarie 1903 în Lespezi, judeţul Iaşi – m. 4 martie 1977, 
Bucureşti. Lingvist şi istoric literar 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Studii primare la Făl-
ticeni, Liceul Internat C. Negruzzi, Facultatea de Litere din Iaşi, studii de 
specializare în Franţa (la Ecole des Hautes Etudes, Ecole Normale Supe-
rieure, College de France), obţine doctoratul în filologie la Sorbona 
(1930). Întors în ţară, devine profesor la Liceul Naţional din Iaşi, apoi la 
Chişinău şi director al Liceului M. Eminescu din Bucureşti. Conferenţiar 
la Facultatea de Filologie a Universităţii bucureştene, apoi cercetător la 
Institutul de lingvistică din Capitală. Este coautor al Dicţionarului lim-
bii române moderne (1958). Colaborează la Viaţa românească, Adevă-
rul literar, Revista filologică, Arhiva, România (Paris), Revue internatio-
nale des etudes balkaniques (Belgrad) etc. Lucrări şi studii principale: 
Problemele vocabularului român comun (1934), Originile dialecte-
lor române (1933), Cercetări asupra cronicelor moldovene (1939), 
Istoria literaturii române vechi (1975). Publică şi valoroase monogra-
fii despre Vasile Conta, A.D. Xenopol, Al. Lambrior. A fost vicepreşedinte 
al Societăţii române de lingvistică.  

 
 

NEGRU Radu 

n. 27 mai 1933, Cernăuţi – m. 11 martie 1997, Iaşi. Critic de artă 
şi eseist 

Studii la Liceul clasic mixt din Iaşi (1947-1951), Facultatea de Filo-
sofie din Bucureşti (1951-1955), examene de aspirantură la Universita-
tea Lomonosov din Moscova (1958). Şi-a susţinut doctoratul cu teza 
Ecologia socială a habitatului. Bibliotecar principal la B.C.U. Iaşi, lector 
universitar la Catedra de filosofie a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi. Par-
ticipă la congresele de estetică şi filosofie de la Uppsala, Viena, Bucu-
reşti, Bologna, specializări în Franţa şi Benelux. Membru al Uniunii 
Artiştilor Plastici (din 1960), membru al Academiei din Bologna 
(1972). În 1990 este ales preşedinte al UNICEF, filiala Iaşi, în 1992 de-
vine membru al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă. Publică 
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numeroase articole, studii, cronici, eseuri în presa culturală şi artistică 
din ţară şi din străinătate. Este autorul volumelor Izvoare şi destinaţii 
populare ale artei (Bucureşti, E.D.P., 1968), Stiluri – prelegeri de este-
tică (Bucureşti, E.D.P., 1969), Petru Hârtopeanu (monografie bilingvă, 
1969), Iftimie Bârleanu – sculptorul (monografie, Junimea, 1987). 
Numeroase comunicări, studii, comentarii au apărut în volume colecti-
ve, tratând probleme de axiologie, estetică, filosofie şi artă.  

 
 

MITICAN Ion 

n. 11 aprilie 1931, în comuna Dăneşti, jud. Vaslui – m. 24 martie 
2012, Iași. Publicist şi istoric literar 

Studii gimnaziale şi liceale la Vaslui şi 
Iaşi, Facultatea de Electrotehnică a Universi-
tăţii Tehnice Gh. Asachi Iaşi (1950-1954). Ingi-
ner la Uzina electrică Vaslui, apoi la Regionala 
C.F.R. Iaşi până la pensionare (1994). Condu-
cătorul biroului de telecomunicaţii, profesor 

de telegrafie şi radio-comunicaţii la Grupul Şcolar C.F.R. Fondatorul 
primului Club de turism pentru tineret din ţară, de după război (1966). 
Colaborează cu evocări istorico-literare, note şi articole la Flacăra Iaşu-
lui, Vremea nouă (Vaslui), Cronica, Convorbiri literare, Opinia, Lumina, 
Curierul de Iaşi etc. Săptămânal susţine emisiunea cultural-istorică 
Iaşul lui Mitican la Tele M. Primul volum îi apare în 1983, Un veac prin 
gara Iaşi (Bucureşti, Editura Sport-Turism), publică apoi Cu Mihai 
Eminescu şi Ion Creangă prin târgul Ieşilor (Bucureşti, Editura 
Sport-Turism, 1990), Prin Iaşi cu Veronica Micle (Iaşi, Cronica, 1996), 
Palatul Marilor Uniri (2000), Iaşi, Gara amintirilor (Iaşi, Tehnopress, 
2000), Romantica poveste a Palatului Roznovanu (Iaşi, Tehnopress, 
2002), Strada Lăpuşneanu de altădată (Iaşi, Tehnopress, 2002), Din 
Târgu Cucului în Piaţa Unirii (Iaşi, Tehnopress, 2003), Vechi locuri şi 
zidiri ieşene (Iaşi, Tehnopress, 2003), Uliţa Mare din demult uitate 
vremuri (Iaşi, Tehnopress, 2004), Evreii din Târgul Cucului (Iaşi, Teh-
nopress, 2005), Ne întâlnim cu Veronica Micle (Iaşi, Tehnopress, 
2005), Urcând Copoul cu gândul la Podul Verde (Iaşi, Tehnopress, 
2006), Salutări din Iaşi, Capitala României Întregite (Iaşi, Tehno-
press, 2007), Din Copou la Pantheon (Iaşi, Tehnopress, 2008). În curs 
de apariţie: Iaşul care nu mai este. În colaborare cu C. Ostap: Cu Iaşii 
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mână în mână, vol. II şi III, Iaşii între adevăr şi legendă (Iaşi, Tehno-
press, 2000), Primăria municipiului Iaşi. Pagini de istorie, evocări şi 
legende (Iaşi, Tehnopress, 2001), cu I. Lupu, G. Mărgineanu şi Alexan-
dru Dobrescu albumul Welcome to Moldavia by train! (Iaşi, Mydo 
Center, 2000), cu Olga Rusu, Dan Jumară, Ştefan Oprea, Constantin 
Ostap şi Liviu Papuc volumul Caragiale şi Iaşii Junimii (Iaşi, Timpul, 
2002). Este şi autorul volumelor cu caracter tehnic Radiotelefoane – 
principii (Bucureşti, 1973), Radiotelefoane mobile (Bucureşti, 1974), 
Radiotelefoane portabile (1974), Noi echipamente telegrafice (Bucu-
reşti, 1975), Radiotelefoane. Funcţionare. Exploatare (Bucureşti, Edi-
tura Tehnică, 1979) şi al altor lucrări de specialitate. Editează publica-
ţia Pagini feroviare, serie nouă, din 1993.  

 
 

RUSU Silviu Ioan 

n. 3 aprilie 1929, la Băiţa-Frunzeni, judeţul Mureş – m. 31 martie 
1982, Iaşi. Poet 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Studii liceale şi Facul-
tatea de Drept, cu licenţa în ştiinţe juridice (1962). Cu responsabilităţi 
culturale în cadrul Comitetului regional pentru cultură, în Comitetul 
judeţean pentru cultură şi director al Centrului de îndrumare a creaţiei 
populare a judeţului Iaşi. Prima poezie îi apare în Contemporanul (iu-
nie, 1959), descoperit fiind ca poet de Miron Radu Paraschivescu. Cola-
borează la Iaşul literar, Convorbiri literare, Cronica etc. Autorul volume-
lor de poezii Întoarcerea lui Făt-Frumos (1969), Sunt (1971), Rost 
(1972), Pământul din frunze (1976), Însemne în porţi (1979), Uimiri 
(1981). Postum, apar Obsesii (1983), ca un testament, „cea mai bună 
carte a lui Silviu Rusu” (Daniel Dimitriu).  
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APRILIE 
 
 

PETRESCU Florin Mihai 

n, 31 martie 1930, Iaşi – m. 3 aprilie 1977, Iaşi. Poet 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Cursurile primare, 
Liceul Internat C. Negruzzi şi Facultatea de Filologie la Iaşi. A debutat cu 
poezie în paginile revistei Iaşul literar (1956), iar debutul editorial, în 
1959, cu volumul Chemarea primăverii. Au urmat volumele Stele roşii 
(1960), Perspective (1963), Concert minus unu (1968) pentru care a 
obţinut premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, Între pământ şi stele 
(1970), Vis şi simetrie (1973), La timpul unu (1974), Taina oracolelor 
(1976). Multe dintre poeziile sale au fost traduse şi editate în antologii 
de lirică românească peste hotare. „Pentru toate, balsam i-a fost poezia, 
miraj în care a crezut cu devoţiune, zână pe care a venerat-o până în 
apusul luminii sale, putând fi considerat, pe drept cuvânt, unul dintre 
ultimii menestreli ai domniţei din turnul de cleştar.” (Aurel Leon) 

 
 

LEAHU Victor 

n. 2 septembrie 1940, în Chişinău – m. 12 aprilie 2002, Iaşi. 
Prozator 

Studii liceale la Brăila şi Focşani (1954-1958), superioare la Iaşi, 
Facultatea de Filologie a Universităţii Al. I. Cuza (1962-1967). Redactor 
la Radio Iaşi (1967-1970), la Editura Junimea (1970-1973), secretar 
literar la Teatrul Luceafărul (1973-1979), secretar literar – ARIA Iaşi 
(1979-1983), inspector la Centrul de îndrumare a creaţiei populare 
(1983-1989), muzeograf la Complexul muzeal (1989-1990), muzeograf 
la Muzeul literaturii române Iaşi (1990-2000). Debutează în Milcovul 
(Focşani) în 1957, publică schiţe şi povestiri în Iaşul literar, Cronica, 
Amfiteatru, Dacia literară etc., realizează emisiuni la Radio Iaşi şi Radio 
Bucureşti. Publică volumele pentru copii Un pantof fericit (1970), Sub 
semnul curajului, (1971), Cică un motan tărcat (1974), apoi Castelul 
do-re-mi, piesă de teatru pentru copii, jucată pe scenele de teatru din 
Iaşi, Galaţi şi Botoşani (1973-1980). Îngrijeşte ediţia critică Trecute 
vieţi de doamne şi domniţe de C. Gane (1973), în colaborare cu Natalia 
Cantemir traduce din limba sârbă Bumerangul de Tome Arsovski.  
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MAI 
 
 

AGRIGOROAIEI Elidia 

n. 28 iulie 1932, la Drislea, judeţul Botoşani – m. 14 mai 1997 
Prozatoare 

Absolvă Liceul de fete din Botoşani (1943-1952), Facultatea de 
Filologie-Istorie-Filosofie din Iaşi, secţia limba şi literatura română 
(1953-1957). Diplomat universitar în limba şi literatura română. 
Profesoară la Şcoala medie din Târgu-Frumos, judeţul Iaşi, bibliograf şi 
bibliograf principal la Biblioteca Gh. Asachi Iaşi. Debutează cu recenzii 
în Convorbiri literare (1971). Colaborează la Clopotul, Flacăra Iaşului, 
Opinia studenţească, Convorbiri literare, Cronica, Biblioteca etc. Publică 
volumele: Drumuri ieşene (Bucureşti, Sport-Turism, 1982), Legende 
din Moldova (Bucureşti, Sport-Turism, 1984), Din legendele Botoşani-
lor (Bucureşti, Sport-Turism, 1991). Realizează, în colaborare, Legende 
şi povestiri cu albine (Bucureşti, Editura Apimondia, 1987), cu un 
cuvânt înainte de V. Harnaj.  

 
ANUŢA Cătălin 

n. 25 septembrie 1968, Iaşi – m. 20 mai 1997. Poet 

Studii gimnaziale şi liceale la Iaşi. Ziarist la Evenimentul zilei, pa-
tron al Internaţional Romtranzact. În 1986 debutează cu versuri în pre-
sa culturală ieşeană, colaborează la România literară, Luceafărul, Astra, 
Ramuri, Orizont, Steaua, Convorbiri literare, Cronica, Dacia literară etc., 
postum în vol. Ars longa vita brevis (1997). Volume publicate: Invazia 
vidului (Iaşi, Moldova, 1998), Robit eternităţii (Iaşi, Nord-Est, 2000), 
Fusese destul (Iaşi, Moldova, 2000), Sfinxul (Iaşi, Editura Dosoftei, 
2000), Pe valurile purgatoriului (Iaşi, Moldova, 2001), Cu luntrea pe 
Styx (Iaşi, Moldova, 2001), Ars longa – vita brevis, poeme selectate şi 
traduse în limba franceză de Constantin N. Străchinaru (Iaşi, Vasiliana 
‘98, 2006), Rainbow of thought, poeme traduse în limba engleză de 
Oana-Diana Hodas (Iaşi, Vasiliana ‘98, 2007). „Fără îndoială, Cătălin 
Anuţa avea un mare talent şi anunţa o voce de rezonanţă în lirica româ-
nească actuală. Opera sa, câtă a fost publicată, este semnul unei lupte 
cu inerţia (ca la Labiş), dar mai ales cu poetul însuşi.” (Ilie Dan)  
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IUNIE 
 
 

IVĂNESCU Gheorghe 

n. 2 noiembrie 1912, în comuna Vutcani, judeţul Vaslui – m. 3 iunie 
1987, Iaşi, înmormântat la cimitirul Eternitatea. Lingvist şi istoric 

literar 

Studii secundare la Liceul Gh. Roşca Codreanu din Bârlad, Faculta-
tea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Iaşi, secţia filologie română 
şi filologie clasică. A avut ca profesori, între alţii, pe Al. Philippide, G. 
Ibrăileanu, Ilie Bărbulescu, George Pascu, Iorgu Iordan, Ilie Minea, 
Orest Tafrali. În 1933 obţine licenţa în litere şi filosofie cu Magna cum 
laude. Specializări la Paris (1934-1935) şi la Roma (1935-1937). Profe-
sorul Gh. Ivănescu este continuator al şcolii lui Alexandru Philippide, 
preocupat deopotrivă de lingvistică, istorie literară, logică, filosofie, es-
tetică, folclor, stilistică şi poetică. Între 1937 şi 1947 este asistent la Ca-
tedra de filologie romanică din Iaşi (sub conducerea lui Iorgu Iordan), 
în 1945 obţine titlul de doctor în litere şi filosofie cu lucrarea Probleme 
capitale ale vechii române literare, în 1948 este titularizat profesor la 
Catedra de limba română şi dialecte până în 1952. După anul 1952 
parcurge o perioadă de mari greutăţi şi decepţii, peregrinând prin 
Bucureşti, Timişoara, Craiova. În 1965 este ales membru corespondent 
al Academiei Române, prima recunoaştere a prestigiului său ştiinţific, 
între 1969-1971 este director al Centrului de istorie, filologie şi folclor 
din Craiova. În 1971 revine la Universitatea din Iaşi, fiind profesor de 
lingvistică indo-europeană şi lingvistică românească. Spirit enciclope-
dic, aici va elabora lucrări fundamentale pentru istoria lingvisticii şi 
culturii româneşti. Este autorul amplei monografii Istoria limbii româ-
ne (1980). În colaborare cu T. Simenschy, elaborează Lingvistica gene-
rală românească (1983), publică numeroase alte monografii, tratate, 
studii, articole şi recenzii, dintre care amintim Originea românilor 
(1947), Istoria limbii române literare (1947), Sintaxa limbii române 
moderne (1948), Istoria limbilor romanice (1962), Gramatica com-
parată a limbilor germanice (1965). Participă la congresele interna-
ţionale de la Sofia, Bucureşti, Quebec, Montreal, Bologna, Florenţa etc. 
Gheorghe Ivănescu s-a înscris în galeria marilor personalităţi ale 
lingvisticii româneşti şi europene.  
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GIOSU Dan 

n. 24 martie 1960, Bucureşti – m. 13 iun 2012, Franța. Poet 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Absolvent al Liceului 
de arte şi meserii Gh. Asachi din Iaşi (1980). Îşi continuă studiile ca 
autodidact. Este redactor la revista Timpul. Debutează cu poezii în 
Convorbiri literare (1980). Colaborator la România literară, Cronica, 
Dialog, Opinia studenţească, Convorbiri literare etc. Iniţiază, împreună 
cu poetul Liviu Antonesei, serile revistei Timpul (din 1993). Primul vo-
lum de versuri, Întoarcerea cuvintelor, apare în 1984, la Editura Juni-
mea, urmând Liber ca pasărea (Iaşi, Junimea, 1989), Patru plus înge-
rul (Iaşi, Cronica, 1994), Pătratul umbrei (Iaşi, Cronica, 1995), volu-
mul de proză scurtă Scândura lui Afansol (Iaşi, Junimea, 1991). 
Publică apoi Deuderonom, Dar de fapt va fi sărbătoare şi Institutul 
mâinii stângi. Este prezent în antologia Poeţi ieşeni de Adam Sorkin, 
ediţie bilingvă (în traducerea lui A. Poruciuc). Obţine Premiul Asociaţiei 
Scriitorilor Iaşi (1993), Premiul revistei Cronica (1994) şi Marele pre-
miu al Festivalului de poezie (Petroşani, 1995).  

 
 

ISTRATE Gabriel 

n. 20 martie 1943, Iaşi – m. 17 iunie 2002, la Iaşi. Istoric literar şi 
traducător 

Studii gimnaziale şi liceale la Liceul Internat C. Negruzzi din Iaşi, 
promoţia 1961, absolvent al Universităţii Carol din Praga (Cehia), cu 
specializare în limbile cehă şi polonă (1968). Stagii de specializare la 
Varşovia şi Lubliana. Asistent la Catedra de limbi slave a Universităţii 
Al. I. Cuza Iaşi, din 1986 cercetător la Institutul de Filologie Română A. 
Philippide, Iaşi. Colaborează la reviste de specialitate cu studii, cerce-
tări, articole pe teme de lingvistică, critică şi istorie literară. Coautor şi 
redactor al lucrării Tezaurul toponimic al României. Activitate deose-
bită ca traducător, traduce din limba cehă volumele Cavalerii cerului 
de F. Jânsky (1974), Miza pe 13 de A. Winter (1977), Impresii de călă-
torie de K. Capek (1983) şi din limba slovacă Din tainele imperiului 
hittit de V. Zamarovsky (1980). A tradus, de asemenea, din Dicţionarul 
literaturii române (Praga, 1984).  
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POPA Nicolae I. 

n. 25 februarie 1897, comuna Puieşti, Vaslui – m. 21 iunie 1982, 
Iaşi. Profesor, critic şi istoric literar 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Liceul Internat la Iaşi, 
Facultatea de Litere a Universităţii Al. I. Cuza, unde i-a avut ca profesori 
pe Al. Philippide, G. Ibrăileanu, Ch. Drouhet. În 1921 îşi ia licenţa în 
franceză-română cu Magna cum laude. A urmat cursurile Şcolii Române 
din Paris, apoi specializarea la Sorbona, la Collége de France, la École 
pratique des Hautes Etudes şi la École Normale Supérieure (1924-
1931). Doctoratul cu teza Les Filles du Feu al lui Gérard de Nerval 
(1935). Profesor la Liceul Internat, la Şcoala Normală Superioară şi 
Seminarul Pedagogic Universitar din Iaşi, apoi la Catedra de franceză a 
Facultăţii de Litere şi Filosofie, între 1948 şi 1950 decan al Facultăţii de 
Filologie, iar între 1950 şi 1957 este şeful Catedrei. Are o vastă biblio-
grafie care cuprinde peste 750 de titluri, dintre care peste 280 cu privi-
re la literatura română şi literatura universală şi aproape 50 de studii 
de literatură comparată. În viaţa spirituală a Iaşului se remarcă şi ca 
director al Teatrului Naţional V. Alecsandri, ca preşedinte al Filialei Iaşi 
a Societăţii de ştiinţe istorice şi filologice, ca animator al Centrului 
francez Luteţia. Autor al volumului Studii de literatură comparată 
(1981).  

 
 

STURZU Corneliu 

n. 26 ianuarie 1935, la Paşcani – m. 27 iunie 1992, Iaşi. Poet, 
prozator şi eseist 

 Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Studii 
liceale în oraşul natal, Facultatea de Filologie a Universi-
tăţii Al. I. Cuza din Iaşi (1957), unde va deveni asistent şi 
lector. Studii de specialitate în Italia şi Suedia. Va face 
parte din primul grup de redactori ai noului Studioul 
teritorial de Radio Iaşi, apoi în Comitetul de conducere al 
revistei Cronica, director al Teatrului Naţional V. Alecsan-

dri (1969-1973), redactor şef al Editurii Junimea (1973-1977), redactor 
şef al Convorbirilor literare, serie nouă (1977-1990). Debutul şi-l face în 
1954 cu versuri în Iaşul literar. A publicat, de-a lungul anilor, versuri, 
cronici, studii, eseuri în principalele reviste literare şi de cultură din 
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Iaşi şi din ţară. Este autorul volumelor de versuri: Arcade peste 
anotimp (1964), Autoportret pe nisip (1966), Restituirea jocului 
(1969), Duhul pietrelor (1970), Cantilene (1970), Camera de recu-
zită (1973), Anotimpul încrederii (1974), Vântul din oglinzi (1978), 
Zigurat (1979), Arhipelagul altor umbre (1985), al romanelor Vatra 
legendelor, Ianus (vol. 1, 1981, vol. 2, 1983) şi al eseurilor Artă şi sen-
sibilitate (1975). Ultimul său roman, Enigma tăbliţelor de lut, scris în 
1990, este tipărit abia în 1995, la editura Junimea. Deţinător al mai 
multor premii literare şi distincţii, membru al Uniunii Ziariştilor din 
România.  

 
 

HOMUTESCU Virgil 

n. 15 martie 1943 – m. iunie 2002, în Iaşi. Poet 

A urmat Liceul C. Negruzzi (Liceul Internat), după absolvirea căru-
ia, în 1961, devine student al Facultăţii de Electrotehnică. Profesează, 
ca inginer, la Uzina de Prelucrare a Maselor Plastice din 1966 până în 
1969, când se transferă la Centrala Electrică de Termoficare din Iaşi. 
S-a pensionat înainte de vreme, la 59 de ani. Postum, i-a apărut un 
volum de „balade amărui”, Surâsuri triste (Iaşi, Dram-Art XXI, 2005). 
Despre versurile lui pline de umor, care alcătuiesc o cronică spirituală a 
unor vremuri triste, au scris George Petrone, Florin Faifer ş.a.  
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IULIE 

 
 

ADĂSCĂLIŢEI Vasile 

n. 24 aprilie 1929, în satul Floreşti, com. Hurujeşti, jud. Bacău –  
m. 30 iulie 2007, Iaşi. Folclorist şi eseist 

Cursul inferior la Liceul C. Negruzzi Iaşi (1940-1944), cursul supe-
rior la Liceul Unirea Focşani (1944-1948), Facultatea de Limba şi Lite-
ratura Română a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi (1948-1952). Susţine 
doctoratul în filologie la Universitatea din Bucureşti (1970). Profesor în 
învăţământul preuniversitar (1952-1959), secretar al Societăţii de şti-
inţe filologice din România, filiala Iaşi, asistent, lector, conferenţiar şi 
profesor la Facultatea de Filologie (1959-1990), în perioada 1990-2000 
a predat cursul de etnografie românească şi la Facultatea de Geografie 
din Iaşi. A funcţionat la lectoratele de limbă română de la Universitatea 
din Lyon (1962-1964) şi la Universitatea din Praga (1974-1976). Fon-
dează Arhiva Seminarului de folclor din Iaşi, coordonează Buletinul 
Filialei Societăţii studenţilor folclorişti din România. Publică numeroa-
se articole, studii şi eseuri pe teme de literatură populară în revistele 
ieşene şi din ţară, iar în străinătate la Demos (Berlin), Journal of the 
internaţional folk music council (Cambridge), Makedonskji folklor 
(Skopje) etc. Activitatea ştiinţifică şi publicistică se regăseşte în volu-
mele monografice Pluguşorul. Istoria unui obicei (Iaşi, Junimea, 
1967), Teatru folcloric din judeţele Bacău şi Neamţ (1968), Teatrul 
folcloric din judeţul Iaşi (1969) etc., apoi în antologiile tematice 
De-ale lui Păcală – Snoave populare (1964), Cuza Vodă în tradiţia 
populară (1970), Predu, predu pohadku (Praha, 1980) şi altele.  
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AUGUST 

 
 

SIMIONESCU Cristofor I. 

n. 17 iulie 1920, Dumbrăveni, jud. Suceava – m. 6 august 2007, Iaşi. 
Chimist şi eseist 

Urmează cursurile Liceului Ştefan cel Mare din Su-
ceava (1931-1933) şi ale Liceului Naţional din Iaşi (1933-
1939), apoi Şcoala Politehnică Gh. Asachi, Facultatea de 
Chimie industrială, Iaşi-Cernăuţi (1939-1944). Inginer 
chimist. A avut ca profesori, între alţii, pe savanţii Radu 
Cernătescu, Ştefan Procopiu, Ilie Matei. Profesor universi-
tar consultant la Universitatea Tehnică Gh. Asachi, mem-

bru titular al Academiei Române şi al altor academii şi societăţi ştiinţi-
fice internaţionale, preşedinte al Filialei Iaşi a Academiei Române 
(1963-1974 şi 1989-2001), membru al Prezidiului Academiei Române 
(1963-2001), director al Institutului de chimie macromoleculară P. Poni 
din Iaşi (1970-2000). Colaborator cu cercetări, studii, articole, eseuri la 
Contemporanul, Cronica, Viaţa studenţească, Viaţa Politehnicii, Flacăra 
Iaşului, Opinia, Ateneu, Tribuna României etc., emisiuni la Radio Iaşi şi 
Radio Bucureşti. Autor al mai multor lucrări şi tratate în domeniul chi-
miei macromoleculare, a dezvoltat şcoala de chimie a polimerilor de la 
Iaşi. Contribuţiile memorialistice şi eseistice se regăsesc în seria celor 
cinci volume din Gânduri (vol. I 1978, vol. II Iaşi, Junimea, 1983, vol. III 
Iaşi, Moldova, 1993, vol. IV Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996, vol. 
V Iaşi, Apollonia, 1999).  

 
 

DAVIDOGLU Mihail 

n. 11 noiembrie 1910, la Hârlău, judeţul Iaşi – m. 17 august 1987. 
Dramaturg 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Studii liceale la Galaţi, 
cu susţinerea bacalaureatului în 1929 şi Facultatea de Litere şi Filosofie 
din Bucureşti (1929-1935). Funcţionează ca învăţător şi profesor de 
limbi clasice. Debutul în dramaturgie şi-l face în 1947 cu Omul din Cea-
tal, publicând apoi Flăcăul de pe Ceanul Mare (1948), Steagul celor 
de pe munte (1948), Minerii (1949), Nemaipomenita furtună (1950), 
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Cetatea de foc (1950), Oraşul de flăcări (1955), Horia (1956), Două 
fete şi o comoară (1965), Şoimul (1958), Tunelul (1969), apoi trilogia 
dramatică Neamul Arjoca (1972), Platforma magică (1973), Măicuţa 
(1981), alte schiţe şi drame jucate pe diferite scene ale teatrelor din 
ţară. Este laureat al Premiului de Stat.  

 
APETROAIE Ion 

n. 11 ianuarie 1937, Lişna, comuna Suharău, judeţul Botoşani –  
m. 24 august 1997, Iaşi. Filolog, critic şi istoric literar 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Clasele primare şi 
gimnaziale la Pomârla şi Suharău, Liceul Grigore Ghica din Dorohoi 
(1951-1954), Facultatea de Filologie Iaşi (1955-1960). Licenţiat în lim-
ba şi literatura română, doctor în filologie (1974). Preparator, asistent 
şi lector la facultatea ieşeană, lector de romanistică la Universitatea din 
Montpellier (1972-1975) şi la Sorbona (1975-1976), conferenţiar şi 
profesor la Facultatea de Filologie din Iaşi. Debutează în Iaşul literar 
(1960) şi în volum cu studiul monografic Vasile Voiculescu (1975), 
urmând apoi volumele Literatura română a sec. al XX-lea (1978), 
Orfeu şi Aristarc (1982), Literatură şi reflexivitate (1996), Portrete 
şi comentarii critice (1996). Îngrijitor de ediţii: Întuneric şi lumină şi 
Nuvele şi povestiri de I. Al. Brătescu-Voineşti, Creativitatea eminesci-
ană de D. Caracostea, Poezii de V. Voiculescu şi Cuvinte potrivite de 
T. Arghezi. Publică mai multe lucrări în colaborare (peste zece volume 
colective în ţară şi străinătate), publică numeroase studii, articole, 
recenzii în peste 30 de reviste literare şi de cultură.  

 
 

CONDURACHE Val 

n. 2 august 1950, la Iaşi – m. 25 august 2007, în Iaşi. Critic literar 
şi eseist 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Studii 
la Liceul C. Negruzzi, apoi Facultatea de Filologie, secţia 
franceză-română, a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi (pro-
moţia 1973). Secretar literar la Teatrul Naţional Vasile 
Alecsandri Iaşi (1974-1990), director general al Teatrului 
Naţional din Iaşi (1992-1994), director al Editurii 
Nord-Est (1994-1997). Cu poezia Nisip îşi face debutul 
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literar în revista Familia (1966). De-a lungul timpului publică proză, 
recenzii, cronici literare şi de teatru, eseuri în Cronica, Alma Mater, 
Convorbiri literare, România literară, cu rubrici permanente de publi-
cistică în Evenimentul (din 1993) şi în Monitorul (din 1994). Cercetător 
la Universitatea Petre Andrei din Iaşi (1997-2000), director general al 
Complexului Muzeal Naţional Moldova Iaşi (din 2000), consilier muni-
cipal (1996-2002). Este autorul volumelor Fantezii critice (Iaşi, 
Junimea, 1983), Portret al criticului în tinereţe, eseuri (Bucureşti, 
Cartea Românească, 1984), Semnele şi înfăţişarea (Iaşi, 1995), La 
Belle Epoque, versuri (Iaşi, Junimea, 1999), Exerciţii de îndoială, ese-
uri şi alte texte (Iaşi, Junimea, 1999), Domnişoara cu nefericirea la 
tâmple, versuri (Iaşi, 2002). Este deţinător al Premiului Uniunii Scriito-
rilor din România pentru critică pe anul 1983.  

 
 

DUMBRAVĂ Lucian 

n. 11 decembrie 1931, în Mihăileni, judeţul Botoşani – m. august 
2007, în Iaşi. Critic şi istoric literar, publicist 

Absolvent al Facultăţii de Filologie, promoţia 1954, avându-i pro-
fesori pe Gr. Scorpan, Gh. Ivănescu, Al. Dima. Redactor la revista Iaşul 
literar (1954-1970), redactor principal la revista Convorbiri literare 
(1970-1980). Debutează cu versuri în revista şcolară Noi din clasa a 
III-a (1945), a Liceului militar Ştefan cel Mare din Cernăuţi, colaborează 
apoi cu numeroase articole şi studii de critică şi istorie literară la 
principalele ziare şi reviste din Iaşi. Autor al volumului Ei, care au 
scris. Din istoria Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, documente inedite, 
epoca Filialei, vol. 1 (1949-1959, Iaşi, Everest, 2000). Proiectul este de 
anvergură, programat în mai multe volume, întrerupt însă odată cu 
dispariţia criticului. A îngrijit şi prefaţat volumele Vulturii amiezii de 
G. Mărgărit, Străini vestiţi în luptele din Roma antică şi Vin amintiri-
le de I.M. Marinescu. Este şi autorul volumului Abstracţionism şi 
sugestie în poezia lui Constantin Mănuţă, unde sublinierile esenţiale 
sunt direcţionate spre aspectele dramatice ale efemerităţii existenţei 
omului, dar şi spre respingerea, cel puţin conceptual, a influenţelor 
superficiale de oriunde ar veni ele.  
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SEPTEMBRIE 

 
POPOVICI Alecu 

n. 17 martie 1927, în Iaşi – m. 9 septembrie 1997, în Bucureşti. 
Dramaturg şi critic dramatic 

Urmează Liceul Naţional Iaşi (1937-1945), apoi Facultatea de Me-
dicină (1945-1950). Debutează în publicaţia liceului, iar apoi lucrează 
ca ziarist la Lupta Moldovei (1940-1950) şi Opinia (1945-1948). Piesa 
sa de teatru Răţoiul se joacă în perioada 1948-1950 la Teatrul Naţional 
din Iaşi. În 1961 Uniunea Scriitorilor îi conferă un premiu pentru piesa 
Băiatul din banca a doua, iar în 1993, un premiu pentru întreaga activi-
tate. Deţine diferite funcţii în domeniul teatral, precum cea de profesor 
la Institutul de Arte Teatrale din Bucureşti, director al Teatrului Ion 
Creangă, secretar literar la Teatrul Constantin I. Nottara, redactor al re-
vistei Teatrul, unde semnează cronică dramatică. Scrierile sale sunt 
axate pe literatura pentru copii: Cea mai frumoasă aventură (1959), 
Băiatul cu ricşa (1962), Copii, haideţi la teatrul de păpuşi (1963), 
Costache Antoniu (1964), Întâmplări cu păpuşi (1964), Pasărea coli-
bri, poveşti braziliene (1964), Fotografia din perete (1965), Afară-i 
vopsit gardul, înăuntru, leopardul (1966), Nimic despre fotbal 
(1966), O fetiţă caută un cântec (1967), Zâmbiţi, vă rog (1967), De 
iarnă… (1968), Aventurile lui Aşchiuţă (1970), Zboară, zboară 
(1971), Grădina poveştilor (1972), Verişorii (1977), Fabule şi pseu-
dofabule (1986), Delfinul va sta în… cadă (1992), Povestea poveşti-
lor (1995). Traduce din Balzac, Hanul roşu (1963), din Arkadie Bukov, 
Povestiri umoristice (1964), din O. Sekora, Căţelul zburător (1965).  

 
 

SEVASTOS Mihail 

n. 8 august 1892, în Botoşani – m. 24 septembrie 1967, Bucureşti. 
Prozator, memorialist şi traducător 

 Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Liceul 
Internat C. Negruzzi şi Facultatea de Drept a Universităţii 
Al. I. Cuza din Iaşi. S-a dedicat ziaristicii, în 1911, intrând în 
redacţia Vieţii româneşti, corector, apoi secretar de redac-
ţie, revista în variantă ieşeană avându-i pe G. Ibrăileanu, M. 
Sadoveanu, G. Topîrceanu, O. Cazimir, Demostene Botez. 



121 

 

Este autorul cunoscutului volum de memorialistică Amintiri de la 
„Viaţa românească” (1956, reeditat în 1966) şi al volumelor Istorisiri 
adevărate (1966), Documente omeneşti (postum, 1970), al cărţilor 
pentru copii: Aventuri din strada grădinilor, Camioneta verde, Din 
copilăria lui Ion, al volumelor de poezii, Cronici rimate (1963) şi Ver-
suri (1967). A scris Monografia oraşului Ploieşti (1938) şi a tradus 
importanţi scriitori ruşi între care Lev Tolstoi, A.P. Cehov, M. Şolohov 
etc. În 1930 se stabileşte la Bucureşti o dată cu transferul redacţiei 
Vieţii româneşti, în acelaşi timp conducând reviste de mare tiraj, printre 
acestea numărându-se revista Adevărul literar şi artistic.  

 
 

DANILOV Ilie 

n. 2 august 1946, la Sulina, jud. Tulcea – m. 30 septembrie 2012, 
Iași. Prozator şi traducător 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Şcoala primară Sulina 
(1952-1956), Şcoala generală Sulina (1956-1960), Liceul nr. 2 Tulcea 
(1960-1964), Facultatea de Litere a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi 
(1966-1971). A fost lector de limbă şi civilizaţie română la Beijing 
(1981-1984) şi la Veliko Târnovo (1990-1992). Actualmente, conferen-
ţiar doctor la Catedra de Slavistică Petru Caraman a Universităţii Al. I. 
Cuza, predă cursuri de lingvistică şi mitologie slavă. Membru al Asocia-
ţiei Slaviştilor din România, membru al Asociaţiei Internaţionale a Pro-
fesorilor de limbă şi literatură rusă. Este redactor al revistei culturale 
Kitej-Grad din Iaşi. Debutează în 1984 cu eseul Dragonul, mitica emble-
mă a Chinei în Contemporanul. Publică volumele de proză umoristică 
Făcătorii de minuni din Arbanasia (Iaşi, Junimea, 1999), Rezervaţia 
mitocanilor (Iaşi, Kitej-Grad, 2002), memorialistică Grădina limpezimii 
desăvârşite în volumul Evantaiul celor 1000 de gânduri (Bucureşti, 
Editura Ion Cristoiu, 1999) şi Scrisoare de recomandare în volumul 
Insula Albă (Constanţa, Ex Ponto, 2003). Traduce Scrieri politice de F. 
M. Dostoievski (Iaşi, Polirom, 1998), Karma sau armonia dintre fizic, 
spirit, psihic şi destin de S. N. Lazarev (Iaşi, Moldova), Karma pură de 
S.N. Lazarev, (Iaşi, Polirom, 1998), Karma, sistemul autoreglării câm-
purilor de S. N. Lazarev (Bucureşti, Dharana), Karma. Iubirea de S.N. 
Lazarev (Bucureşti, Dharana). În colaborare, traduce Cele mai frumoa-
se basme ruseşti (Iaşi, Polirom, 2007).  
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OCTOMBRIE 

 
 

ARAMĂ Horia 

n. 4 noiembrie 1930, la Iaşi – m. 23 octombrie 2007. Prozator, 
poet şi eseist 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Absolvă Şcoala de 
literatură Mihai Eminescu, apoi urmează Facultatea de Filosofie a Uni-
versităţii din Bucureşti, neterminată. Lucrează la Radiodifuziunea Ro-
mână (1950-1952), la revistele Luminiţa (1954-1967) şi Cutezătorii. 
Publică volumele pentru copii Fumul, ploaia şi-un ţânţar şi-o pereche 
de ochelari (1957), Păsări călătoare (1958), De la om la om (1960), 
apoi poemele Scări la stele (1965). Se impune prin cărţile de literatură 
ştiinţifico-fantastică: Omul care are timp (1964), Moartea păsării să-
geată (1966), Lumile stau de vorbă (1966), Cosmonautul cel trist 
(1967), Dumnezeu umbla desculţ (1968), Ţărmul interzis (1972), 
Verde Aixa (1976), Cetatea soarelui (1978) şi prin povestirile din Pă-
lăria de pai (1974) şi Jocuri de apă (1975). Obţine importante premii 
literare. Traduce din autori cehi şi ruşi. Se dedică trilogiei utopice: 
Colecţionarul de insule (Bucureşti, Cartea Românească, 1981), Insu-
lele fericite (Bucureşti, Cartea Românească, 1986) şi O insulă în spa-
ţiu (Bucureşti, Cartea Românească, 1991). Publică apoi Planeta celor 
doi sori (Bucureşti, Noesis, 2003).  
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NOIEMBRIE 

 
 

TURCU N.V. 

n. 14 decembrie 1935, la Pufeşti, judeţul Vrancea – m. 2 noiembrie 
1987, Iaşi. Filosof şi prozator 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. După absolvirea 
cursurilor liceale urmează Facultatea de Filosofie a Universităţii Al. I. 
Cuza Iaşi. Îşi susţine doctoratul cu teza Elemente umaniste în gândi-
rea filosofică românească de la Olahus la Bălcescu (1972). Asistent, 
lector, conferenţiar la Universitate şi la Institutul Politehnic Iaşi. Publică 
poezie, proză, teatru, aforism, eseu în Iaşul literar, România literară, 
Convorbiri literare, Ateneu, Cronica etc., coordonează revista Viaţa Poli-
tehnicii. Autor al volumelor de proză Perturbaţii (1967), Iarba verde 
de acasă (1977) şi Soarele (1979). Apare postum volumul de versuri 
Sfinxul, încă multe alte manuscrise se află la diverse edituri.  

 
 

DIMITRIU-PĂUŞEŞTI Al. 

n. 24 februarie 1909, Iaşi – m. 7 noiembrie 1977, Bucureşti. Istoric 
literar şi traducător 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Şcoala primară, Liceul 
Naţional şi Facultatea de Filologie (secţia franceză) la Iaşi. Studii de 
specializare la Paris. Profesor la diverse licee, printre care şi Şcoala 
normală V. Lupu, Iaşi, apoi la Bucureşti, la Liceul Gh. Lazăr. Lector şi 
conferenţiar la Catedra de literatură franceză din Bucureşti. Cu teza 
Imaginea poetică la René Char obţine titlul de doctor în ştiinţe filoso-
fice. Activitatea de publicist se regăseşte în colaborările de la Lumea, 
Însemnări ieşene, Contemporanul, Universul etc. Este autorul cursului de 
Istoria literaturii franceze, sec XX, coautor al Dicţionarului literatu-
rii franceze (1972) şi al dicţionarului 111 scriitori francezi (1977). 
Remarcabil traducător al romanului ciclic Familia Thibault de Roger 
Martin du Gard, al volumelor Izbânda familiei Rougon de Emile Zola, 
Locul supliciului de Vl. Pozner, Inamicii publici de P. Kessel.  
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IONESCU Nelu 

n. 13 mai 1936, Iaşi – m. 20 noiembrie 1982, Bucureşti, 
înmormântat la Eternitatea din Iaşi. Dramaturg şi publicist 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Studii la Spiru Haret 
şi Liceul C. Negruzzi, Facultatea de Ştiinţe Juridice din Iaşi. Judecător şi 
avocat, membru al Asociaţiei Juriştilor din România. Redactor la revista 
Flacăra din Bucureşti. Colaborează la Teatrul, Presa noastră, Convorbiri 
literare, Cronica, Ateneu etc. Autorul volumului de publicistică Pledoa-
rii (1980) şi al volumului Cronică din dragoste, critică teatrală (1982). 
În 1977 apare cartea de proză Qoud sau codul penal romanţat. Autor 
al scenariilor radiofonice Pretext, Puştiul, Simfonie pentru destinul 
meu, Şoferul de pantă. În dramaturgie debutează cu piesa Neîncrede-
re în foişor (1965), apoi scrie Fără cartuşe, Maxi, Preferam să mor 
de râs, Încăpăţânarea unui oarecare om de rând, Cum s-a făcut de-a 
rămas Catinca fată bătrână (cu un adevărat record de longevitate pe 
scena Teatrului Naţional din Iaşi, peste 200 de spectacole). A primit 
Premiul pentru dramaturgie pe anul 1979 din partea Asociaţiei Scriito-
rilor din Iaşi.  
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DECEMBRIE 
 
 

GHEORGHIU Traian 

n. 16 martie 1906, Iaşi – m. 22 decembrie 1982, Iaşi. Publicist şi 
dramaturg 

Studii gimnaziale, liceale şi universitare la Iaşi. Doctor în drept şi 
filosofie, profesor la Liceul Naţional, Gimnaziul Ştefan cel Mare şi la alte 
şcoli ieşene, inspector şef al Regiunii şcolare Iaşi (1944-1945), profesor 
suplinitor la Catedra de economie politică a Universităţii Al. I. Cuza. De-
butează cu piesa Faguri din munţii Vrancei în 1938, jucată pe scena 
Teatrului Naţional din Iaşi. Publică recenzii, articole, cronici dramatice 
în Minerva, Gândul vremii, Viaţa românească, Însemnări ieşene, Cuvântul 
liber etc. Este secretar de redacţie al revistei Însemnări ieşene, scrie 
comediile Vâslaşii cerului, Coţofana, Drac contra drac şi dramele Cer 
şi pământ, Învinsul, Birui-va omul, Dana, unele dintre ele incluse în 
repertoriile Teatrului Studio din Bucureşti şi Teatrului Naţional din 
Cluj. Este autorul volumului de evocări Miercurile de la „Însemnări 
ieşene” (Iaşi, Junimea, 1980).  

 
 

NECULAU Adrian 

n. 30 august 1938, com. Ungureni, jud. Botoşani – m. 20 decembrie 
2012, Iași. Profesor, psiholog, eseist şi publicist 

Studii gimnaziale şi Liceul A.T. Laurian din Botoşani, Facultatea de 
Pedagogie a Universităţii Al I. Cuza Iaşi (1957-1962). Doctorat în psiho-
logie, 1974 (la acad. V. Pavelcu). Psiholog şi şef al Laboratorului de psi-
hologie (1963-1969), asistent, lector, conferenţiar la Catedra de psiho-
logie (1969-1990), profesor universitar, şeful Catedrei de psihologie 
(din 2000). Prorector al Universităţii Al. I. Cuza Iaşi (1996-2000), vice-
preşedinte al Asociaţiei psihologilor din România (1994-2000), pre-
şedinte al Asociaţiei psihologilor din Moldova (din 1991), membru în 
comitetele de redacţie ale unor reviste de specialitate. Membru fon-
dator al L'Observatoire des Européen Representations Sociales şi al Euro-
pean Association of Experimental Social Psychology, membru al ADRIPS. 
Activitate publicistică deosebită, cu articole, studii, cercetări, eseuri pe 
teme de pedagogie şi psihologie. Colaborează la principalele reviste din 
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Iaşi şi din ţară, la Connexions (Paris), Bulletin de psychologie (Sorbona), 
la alte publicaţii din Canada şi Elveţia. Debutează în emisiuni radiofoni-
ce pentru copii (1971), la Radio Iaşi, apoi la Radio Trinitas, Radio Nord 
Est, colaborează la Luceafărul, Convorbiri literare, Cronica, Luminiţa, 
Arici Pogonici, Opinia, Timpul, Evenimentul, Revista de psihologie, Revis-
ta de pedagogie, Viitorul social, Cercetări istorice etc. Profesor invitat la 
Ecole des Hautes en Études Sciences Sociales, Paris (1991), bursă Tem-
pus de specializare la Universitatea din Lille (1992), la Universitatea 
Paris X, Nanterre (1996) şi la Universitatea din Savoile (Franţa), Liege 
(Belgia) (1997), profesor invitat la Universitatea din Paris X, Nanterre 
(1998). În volum debutează cu Liderii în dinamica grupurilor (Bucu-
reşti, E.S.E., 1977). În continuare, publică Grupurile de adolescenţi 
(1977), A fi elev (1983), Comportament şi civilizaţie, dicţionar enci-
clopedic pentru tineret (1985, în colab.), A trăi printre oameni (1989), 
Cultură şi personalitate (1991, în colab.), Pedagogie socială (1994), 
Psihologie socială. Aspecte contemporane (1996), Minoritari, mar-
ginali, excluşi (1996, în colab.), 26 teste pentru cunoaşterea altora 
(1997, coordonator), Reprezentările sociale (Iaşi, Polirom, 1997), Me-
moria pierdută, eseuri de psihosociologia schimbării (Polirom, 1999), 
Analiza şi intervenţia în grupuri şi organizaţii (Polirom, 2000). 
Realizator şi al altor lucrări (în colab.), între care Psihologia socială în 
România (1984), Psihologia cooperării şi întrajutorării (1990), 
Ţiganii – o abordare psihologică (1996), Psihosociologia schimbării 
(1998). Premiul Fondului Literar Român pentru vol. Memoria pier-
dută (1999).  

 
 

SÂNGEORZAN Zaharia 

n. 23 noiembrie 1939, în comuna Feldru, jud. Bistriţa-Năsăud –  
m. decembrie 2002. Critic şi istoric literar 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Studii medii la Liceul 
G. Coşbuc din Năsăud, studii superioare – Facultatea de Filologie a Uni-
versităţii Al. I. Cuza din Iaşi (1963-1968). Doctor în filologie (1980, 
Bucureşti). Bursă de studii în Italia (1991, 1992). Redactor la revista 
Cronica (1968-1989), publică articole, cronici, interviuri, studii pe teme 
de critică şi istorie literară în principalele reviste ieşene şi din ţară 
(Luceafărul, România literară, Tribuna, Steaua, Viaţa Românească etc.). 
Autor al volumelor: Mihail Sadoveanu. Teme fundamentale (Bucu-
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reşti, Minerva, 1976), Pelerini români la Columna lui Traian (Bucu-
reşti, Sport-Turism, 1979), Conversaţii critice (Cluj-Napoca, Dacia, 
1980), Anotimpurile criticii (Bucureşti, Cartea Românească, 1983), 
Monahul de la Rohia răspunde la 365 de întrebări incomode 
adresate de Zaharia Sângeorzan (Craiova, Literatorul, 1992). Îngri-
jeşte ediţia Studii de literatură comparată de N. I. Popa (Iaşi, Junimea, 
1981). Numeroase referinţe critice apar în reviste literare din Iaşi şi din 
ţară.  
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CUPRINS 
 

ANIVERSĂRI 
 

115 ani de la naștere 

LESNEA George (p. 28) 
NONEA Constantin (p. 18) 
VASILESCU George (p. 93) 

 

110 ani de la naștere 

CANTEMIR Traian (p. 68) 
FRIDENTAL Slioma (p. 85) 
LĂZĂRESCU Ioan (p. 33) 
UNGUREANU Gheorghe (p. 19) 

 

105 ani de la naștere 

IVĂNESCU Gheorghe (p. 82) 
STERE Ernest (p. 14) 

 

95 ani de la naștere 

BEJAN Vlad (p. 52) 
CORDUN-TĂRĂBUŢĂ Georgeta (p. 46) 
STRĂCHINARU Ioan N. (p. 23) 

 

90 ani de la naștere 

ANDRIESCU Cornelia (p. 95) 
FLORESCU Elisa (p. 15) 
GAVRILIU Leonard (p. 30) 
MERIŞCA Costin (p. 27) 
OCHINCIUC Ion (p. 63) 
POPA-COHUŢ Eugenia (p. 25) 
POPOVICI Alecu (p. 24) 
ROMANESCU Constantin (p. 41) 
ŢANEA Traian (p. 37) 
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85 ani de la naștere 

AGRIGOROAIEI Elidia (p. 57) 
AGRIGOROAIEI Eugen (p. 8) 
BOBOC Ştefan (p. 40) 
EFTIMIE Georgeta (p. 88) 
HĂULICĂ Dan (p. 16) 
LOGHIN Georgeta (p. 31) 
MAFTEI Ionel (p. 71) 
NISTOR Camelia (p. 96) 
OPREA Ion N. (p. 39) 
OPREA Ştefan (p. 73) 
PALAGHIU Mircea (p. 48) 
PINTILIE Nicolae (p. 43) 

 

80 ani de la naștere 

AGU Leon (p. 80) 
ALEXANDRESCU Emil (p. 13) 
APETROAIE Ion (p. 9) 
CUŢITARU Virgil (p. 52) 
DRĂGAN Mihai (p. 92) 
DUMISTRĂCEL Stelian-Traian (p. 62) 
DUMITRESCU Petre (p. 54) 
FLOREA Pavel (p. 44) 
LAURENŢIU Dan (p. 61) 
LIŢU Mihai (p. 51) 
MAFTEI Ion (Flavus) (p. 85) 
NUŢĂ Ion (p. 71) 
ROMANESCU Ioanid (p. 75) 
RUSU Constantin Liviu (p. 50) 
SCĂRLĂTESCU Doru (p. 36) 
VITCU Dionisie (p. 93) 
ZĂSTROIU Remus (p. 11) 

 

75 ani de la naștere 

ALDEA Hortensiu N. (p. 86) 
BERDAN Lucia (p. 58) 
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CHEPTEA Stela (p. 96) 
DONOSE Vicenţiu (p. 14) 
DUMEA Claudiu (p. 64) 
LĂCĂTUŞU Gloria (p. 18) 
PAVEL Maria (p. 68) 
SCURTU Virgil V. (p. 9) 
SÎRBU Anca (p. 21) 
TEODOSIU Lucian (p. 48) 

 

70 ani de la naștere 

BLUMENFELD Odette (p. 35) 
CARPINSCHI Anton (p. 10) 
CIUBOTARU Silvia-Manuela (p. 98) 
COŞERIU Emilian V. (p. 89) 
DOBRESCU Alexandru (p. 66) 
GOGĂLNICEANU Călina (p. 81) 
HRIMIUC-TOPORAŞ Gheorghe (p. 7) 
IOAN Petru (p. 37) 
LARCO Vasile (p. 7) 
MANEA Nicolae (p. 82) 
MUŞAT Aura (p. 34) 
PARASCHIV Mihaela (p. 83) 
PIŢU Luca (p. 10) 
SIMOTA Algeria (p. 40) 

 

65 ani de la naștere 

AFLOROAEI Ştefan (p. 55) 
BARAN Dana (p. 80) 
BĂDĂRĂU George (p. 59) 
COŞEREANU Ioana (p. 26) 
DANILOV Nichita (p. 31) 
JUMARĂ Dan (p. 78) 
MARCOVICI Bianca (p. 49) 
PENDEFUNDA Liviu (p. 22) 
TIMOFTE Ioan (p. 63) 
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60 ani de la naștere 

ALEXANDRU Şerban (p. 27) 
ANDREI Doina (p. 15) 
CĂRĂULEANU Adi (p. 20) 
DASCĂLU Nicolae (p. 72) 
DVORACEK Almast-Ioan (p. 12) 
DVORACEK Aurica (p. 42) 
HOGEA Tomiţă (p. 36) 
MERIŞCA Dan (p. 21) 
P.S. CALINIC BOTOŞĂNEANUL (p. 87) 
PETRARU Gheorghe (p. 84) 

 

55 ani de la naștere 

ADĂMUŢ Anton (p. 76) 
ALEXANDRESCU Carmen Gabriela (p. 25) 
ANDRIESCU Radu (p. 45) 
AVRAM Gabriel (p. 60) 
BOSTAN Ionel (p. 17) 
BRANIŞTE Ludmila (p. 47) 
CÂNTEC Florin (p. 90) 
CÂNTEC Oltiţa (p. 94) 
HANU Dan Bogdan (p. 43) 
ICHIM Ofelia (p. 34) 
MODREANU Simona-Mihaela (p. 97) 
NIMIGEAN Ovidiu (p. 53) 
TURLIUC Cătălin (p. 69) 

 

50 ani de la naștere 

AILENEI Sergiu (p. 57) 
BĂDULESCU Dana (p. 79) 
DRĂGULĂNESCU Sebastian (p. 78) 
FILIP Adrian (p. 45) 
FOŞALĂU Liliana Rodica (p. 56) 
GAVRIL Gabriela (p. 60) 
IFTINCHI Costel (p. 76) 
MATEI-GHERMAN Corina (p. 28) 
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SANDACHE Cristian (p. 66) 
SCĂRLĂTESCU Liliana (p. 61) 

 

45 ani de la naștere 

RUSU Cristina (p. 41) 
ŢĂRANU Ilinca Domniţa (p. 91) 

 

35 ani de la naștere 

PETCU Ioana (p. 77) 
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COMEMORĂRI 
 
 

50 ani de la moarte 

SEVASTOS Mihail (p. 120) 
 

45 ani de la moarte 

PETROVICI Ion (p. 104) 
 

40 ani de la moarte 

DIMITRIU-PĂUŞEŞTI Al. (p. 123) 
ISTRATI Ion (p. 102) 
PETRESCU Florin Mihai (p. 110) 
SERGHIE Emil (p. 104) 
ŞIADBEI Ioan (p. 107) 

 

35 ani de la moarte 

GHEORGHIU Traian (p. 125) 
IONESCU Nelu (p. 124) 
POPA Nicolae I. (p. 114) 
RUSU Silviu Ioan (p. 109) 

 

30 ani de la moarte 

DAVIDOGLU Mihail (p. 117) 
HAREA Vasile (p. 103) 
IVĂNESCU Gheorghe (p. 112) 
TURCU N. V. (p. 123) 

 

25 ani de la moarte 

AGRIGOROAIEI Eugen (p. 105) 
BOTEZ Constantin Th. (p. 105) 
STURZU Corneliu (p. 114) 
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20 ani de la moarte 

AGRIGOROAIEI Elidia (p. 111) 
ANUŢA Cătălin (p. 111) 
APETROAIE Ion (p. 118) 
NEGRU Radu (p. 107) 
PANĂ Aura (p. 102) 
POPOVICI Alecu (p. 120) 

 

15 ani de la moarte 

CONSTANTINESCU Ioan (p. 101) 
HOMUTESCU Virgil (p. 115) 
ISTRATE Gabriel (p. 113) 
LEAHU Victor (p. 110) 
SÂNGEORZAN Zaharia (p. 126) 

 

10 ani de la moarte 

ADĂSCĂLIŢEI Vasile (p. 116) 
ARAMĂ Horia (p. 122) 
CONDURACHE Val (p. 118) 
DUMBRAVĂ Lucian (p. 119) 
SIMIONESCU Cristofor I. (p. 117) 

 

5 ani de la moarte 

DANILOV Ilie (p. 121) 
GIOSU Dan (p. 113) 
MITICAN Ion (p. 108) 
NECULAU Adrian (p. 125) 
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