
Evenimentele lunii ianuarie 2021 

Data Evenimentul Aniversare/Comemorare 
6 ianuarie  ION MINULESCU (6 ian. 1881 – 11 

apr. 1944), poet român 
140 de ani de la naștere 

7 ianuarie  MIRCEA SÂNTIMBREANU (7 ian. 
1926 – 19 aug. 1999), scriitor român 

95 de ani de la naștere 

10 ianuarie  GRIGORE MOISIL (10 ian. 1906 – 21 
mai 1973), mathematician român 

115 ani de la naștere 

12 ianuarie JACK LONDON (12 ian. 1876 – 22 

nov. 1916), scriitor american 

145 de ani de la nașterea  

13 ianuarie JAMES JOYCE (25 mart. 1885 – 17 
ian. 1936), scriitor irlandez 

85 de ani de la moarte 

15 ianuarie ZIUA CULTURII NAȚIONALE  

17 ianuarie MATEIU I. CARAGIALE (25 mart. 
1885 – 17 ian. 1936), scriitor român 

85 de ani de la moarte 

19 ianuarie ALEXANDRU (ALECU) DONICI (1806 
– 1865), fabulist și traducător 
român 

215 ani de la naștere 

24 ianuarie UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE  

25 ianuarie ION HOBANA (25 ian. 1931 – 22 
febr. 2011), scriitor român 

90 de ani de la naștere 

27 ianuarie WOLFGANG AMADEUS MOZART (27 
ian. 1756 – 5 dec. 1791), 
compositor 

265 de ani de la naștere 

27 ianuarie FLORIN PIERSIC (27 ian. 1936), actor 
roman 

85 de ani de la naștere 

27 ianuarie GIUSEPPE VERDI (10 oct. 1813 – 27 
ian. 1901), compozitor italian 

120 de ani de la moarte 

27 ianuarie PAUL VERLAINE (30 mart. 1844 – 8 
ian. 1836), poet francez 

125 de ani de la moarte 

28 ianuarie FEODOR MIHAILOVICI DOSTOIEVSKI 
(30 oct. 1821 – 28 ian. 1881), 
scriitor rus 

140 de ani de la moarte 

28 ianuarie ISMAIL KADARE (28 ian. 1936), 
scriitor albamez 

85 de ani de la naștere 

28 ianuarie IOAN MAIORESCU (28 ian. 1811 – 
24 aug. 1864), cărturar roman 

210 ani de la naștere 

29 ianuarie ROMAIN ROLAND (1886 – 1944), 
scriitor francez 

155 de ani de la naștere 

 

   

 

 
 

 


