
1. Agafi]ei, Costache (1909-2002) - Costache Agafi]ei este unul dintre cei 
mai cunoscu]i pictori ie[eni, fidel monograf al ora[ului, pe care l-a zugr\vit 
în mai multe ipostaze timp de 60 de ani. Dincolo de istoricul în imagini al 
secolului trecut al capitalei Moldovei, acesta s-a remarcat prin sute de 
lucr\ri înf\]i[ând peisaje naturale, portrete, participând la aproape toate 
expozi]iile de art\ din Ia[i pe perioada vie]ii sale. Cunoscut ca fiind custode 
al Pinacotecii ie[ene timp de opt ani, acesta a fost [i director al Muzeului de 
Arte, profesor la Facultatea de Arte Plastice [i pre[edinte la Uniunii Arti[tilor 
plastici, Filiala Ia[i. 
 
2. Andrei, Petre (1891 - 1940) - Unul dintre cei mai reputa]i savan]i români 
de la începutul secolului al XX-lea, Petre Andrei a marcat Ia[ul din toate 
ipostazele sale, fie c\ e vorba de sociologie, filosofie, activitatea didactic\ 
sau cea politic\. S-a specializat la studii în Germania, era scutit de r\zboiul 
militar, dar a ales s\ se înroleze [i a luptat în pasul Oituz în Primul R\zboi 
Mondial, fiind multiplu decorat pentru curajul de care a dat dovad\. A fost 
secretar de stat [i ministru în mai multe guverne în perioada interbelic\, dar 
în perioada în care a condus Educa]ia, a propus o lege de reformare a 
înv\]\mântul superior. S-a sinucis în 1940, când urma s\ fie arestat de 
legionari. 
 
3. Ar\pa[u, Teoctist (1915 - 2007) - Patriarhul Teoctist a coordonat ie[irea 
din comunism a Bisericii Române dup\ Revolu]ia de la 1989, conducând 
institu]ia din aceast\ pozi]ie între 1986 [i 2007, când a murit, 21 de ani în 
total. S-a n\scut într-o familie de 11 copii, fiind al zecelea n\scut. Întâi a 
fost rector al Institutului Teologic Universitar, în 1962 a fost numit episcop 
al Aradului unde a stat zece ani. A fost ales în 1963 Episcop de Detroit, în 
SUA, dar nu a ob]inut viza s\ poat\ pleca. În 1973 a fost ales mitropolit al 
Olteniei, iar în 1977 a venit ca mitropolit la Ia[i. În activitatea sa, r\mâne în 
amintirea Moldovei [i a Ia[ului prin renovarea mân\stirilor Putna, Bistri]a, 
Slatina, Râ[ca, Gorovei [i Vorona, dar [i m\n\stirea B\rboi [i Mitropolia 
Veche din Ia[i. 
 
4. Ballif, Leon (1892 - 1965) - Medicul psihiatru Leon Ballif este ]inut minte 
în Ia[i atât pe baza activit\]ii sale profesionale, cât [i a celei didactice. 
Acesta a fost profesor la Facultatea de Medicin\ de la Universitatea din 
Ia[i, a fost [i rector al universit\]ii timp de doi ani, a condus Spitalul 



„Socola“ [i este considerat a fi unul dintre cei mai buni absolven]i ai [colii 
de Psihiatrie de la Socola. Acesta a introdus pentru prima dat\ asocierea 
preparatelor penicilinice la piroterapia malaric\ în tratamentul [i studiul 
clinic al sifilisului nervos.  
 
5. B\la[a, Sabin (1932 - 2008) - Pictorul Sabin B\la[a, dincolo de valoarea 
sa artistic\ de necontestat la nivel na]ional, [i-a l\sat amprenta asupra 
Ia[ului prin picturile murale realizate în Sala Pa[ilor Pierdu]i a Palatului 
Universitar din Copou, 19 la num\r, incluzând-o pe cea din Aula Magna 
„Mihai Eminescu“ a Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza“ din Ia[i. Dac\ 
primele au fost realizate între 1968-1978, „Galaxia Iubirii“ din Aula Magna a 
fost finalizat\ în 2002 [i este una dintre cele mai mari lucr\ri. Dat\ fiind 
dragostea pictorului pentru Ia[i, acesta a cerut ca, la moarte, s\ fie îngropat 
aici, [i se odihne[te acum în Cimitirul “Eternitatea“. 
 
6. B\ncil\, Octav (1872 - 1944) - Unul dintre pictorii controversa]i ai istoriei 
]\rii, Octav B\ncil\ va r\mâne cunoscut pentru valoarea operelor sale, 
ancorate mereu într-un realism critic, drept „Pictorul r\scoalelor de la 
1907“. Mereu prin în actualitate, sus]in\tor al mi[c\rilor sociale, Octav 
B\ncil\ s-a remarcat la Ia[i drept unul dintre arti[tii care luptau împotriva 
antisemitismului, care au înf\]i[at s\r\cia în operele lor, în toate formele 
sale, [i a fost contestat de conducerea liberal\ a ]\rii [i de multe ziare la 
nivel na]ional dup\ ciclul de opere de art\ realizate dup\ 1907, care nu au 
fost identificate complet nici pân\ ast\zi.  
 
7. Bârleanu, Iftimie (1916 - 1986) - Iftimie Bârleanu este unul dintre 
sculptorii din Ia[i care s-au f\cut remarca]i prin lucr\ri realizate în special în 
diferite regiuni ale Moldovei. Spre exemplu, lui îi apar]ine binecunoscuta 
statuie ecvestr\ a lui {tefan cel Mare din Suceava, devenit\ reper pentru 
suceveni, iar în Ia[i a f\cut o serie de statui [i busturi relevante, precum 
statuia lui Ioan Vod\ cel Viteaz din Grupul Statuar din Parcul Voievozilor, 
bustul lui Ion Creang\ din curtea Bojdeucii, pe cel al lui Dosoftei din fa]a 
Casei Dosoftei sau pe cel al lui Avraham Goldfaden, aflat lâng\ Teatrul 
Na]ional din Ia[i.  
 
8. Bârsescu, Agatha (1861 - 1939) - Considerat\ de mul]i critici de 
specialitate „cea mai mare tragedian\ din teatrul românesc“, Agatha 



Bârsescu a studiat la Sibiu [i Viena, debutând pe scena Teatrului Cur]ii 
Imperiale din capitala Austriei. Interpret\rile sale au fost considerate 
excep]ionale, ea fiind prima românc\ ce a jucat vreodat\ pe marea scen\ 
din Austria [i din SUA, continuându-[i zeci de ani cariera în str\in\tate. În 
ultimii 15 ani din via]a s-a întors în România, la Ia[i, unde a predat art\ 
dramatic\ [i a mai jucat la Teatrul Na]ional rolurile clasice care au f\cut-o 
celebr\. 
 
9. Berindei, Ioan (1871 - 1928) - Promotor de marc\ al stilului arhitectural 
neo-românesc [i unul dintre cei mai prolifici [i faimo[i arhitec]i români din 
prima jum\tate a secolului al XX-lea, Ioan Berindei (Ion D. Berindey) este 
cel care a proiectat Palatul Culturii, marcând pentru totdeauna arhitectura 
Ia[ului. Acesta a mai realizat [i multe cl\diri de patrimoniu din Bucure[ti, 
depunând [i proiecte la nivel interna]ional, cel pentru Palatul P\cii de la 
Haga fiind premiat de statul ceh. 
 
10. Bogdan, N.A. (1858 - 1938) - Nicolai Andriescu-Bogdan r\mâne o 
personalitatea marcant\ a ora[ului Ia[i, fiind unul dintre marii istorici [i 
c\rturari care s-au preocupat de istoria ora[ului. Lucrarea sa capital\ 
„Ora[ul Ia[i - odinioar\ [i ast\zi“ a stat la baza multora dintre cercet\rile de 
dup\ revolu]ie cu privire la istoria ora[ului, în timp ce manuscrisele sale 
despre anii Primului R\zboi Mondial la Ia[i au scos în vedere foarte multe 
aspecte despre via]a [i suferin]ele din capitala de r\zboi a ]\rii. 
 
11. Bogdan, Petru (1873 - 1944) - Membru titular al Academiei Române, 
Petru Bogdan se remarc\ drept un chimist de excep]ie, care a studiat sub 
mul]i câ[tig\tori ai Premiului Nobel. Considerat un foarte valoros [i 
promi]\tor tân\r, este trimis de c\tre reputatul Petru Poni la Berlin s\ î[i 
termine studiile, unde l-a avut profesor pe Jacobus Henricus van ’t Hoff, 
care a fost primul laureat al Premiului Nobel pentru chimie, în 1901. Dup\ o 
prolific\ activitate de cercetare în str\in\tate, se întoarce în ]ar\ unde este 
timp de 25 de ani decan al Facult\]ii de {tiin]e, apoi rector [i prorector al 
Universit\]ii din Ia[i.  
 
12. Borcea, Ioan (1879 - 1936) - Absolvent al Liceului Internat din Ia[i, 
Ioan Borcea este considerat a fi fondatorul oceanografiei române[ti. Zoolog 
la formare, acesta s-a specializat în descoperirea cât mai multor lucruri 



despre ecosistemele din m\ri [i oceane, fondând [i Sta]iunea de Cercet\ri 
Maritime care func]ioneaz\ ast\zi la Agigea. În Ia[i a fost decan al Facult\]ii 
de {tiin]e, director al Muzeului de Istorie Natural\, iar în plan politic a fost 
ministru al Cultelor [i Instruc]iunii Publice, cât [i al Comer]ului. 
 
13. Bratu, Traian (1875 - 1940) - Traian Bratu s-a remarcat pe trei planuri - 
reputat filolog român, unul dintre cei mai aprecia]i rectori ai Universit\]ii din 
Ia[i [i politician versat. Acesta a fost mai bine de [apte ani rector al 
universit\]ii, pozi]ie din care s-a [i retras în 1938, cu doi ani înainte de a 
muri. Pre[edintele Senatului României timp de trei ani, filologul a promovat 
integrarea minorit\]ilor [i s-a opus vehement mi[c\rii na]ional-legionare, 
motiv pentru care au existat [i dou\ `ncerc\ri de a-l ucide, f\r\ succes.  
 
14. Br\tianu, Gheorghe (1898 - 1953) - Fiul celebrului prim ministru Ionel 
Br\tianu, n\scut la Ruginoasa, Gheorghe Br\tianu a fost un istoric ce a 
condus mai multe institute de profil în ]ar\ [i a devenit membru în multe 
asocia]ii de profil la nivel interna]ional. De[i a avut o activitate politic\ 
controversat\, sprijinind când Germania nazist\, când ascensiunea regelui 
Carol al II-lea, acesta este rememorat în epoc\ drept un opozant virulent al 
p\trunderii trupelor sovietice pe teritoriul ]\rii, fiind unul dintre politicienii 
români care au propus opozi]ia armat\ la cedarea Basarabiei în 1940. 
Moare la închisoare din Sighet, ca de]inut politic.  
 
15. [I.C.] Br\tianu, Ion (1864 - 1927) - Cunoscut în istorie [i ca Ionel 
Br\tianu, acesta a fost prim-ministru al ]\rii în urm\ cu 100 de ani, iar de la 
Ia[i a coordonat, al\turi de generalul francez Henri Mathias Berthelot [i 
regele Ferdinand, refacerea armatei, reorganizarea administrativ\ [i într-un 
final unirea ]\rii. La Ia[i, Ionel Br\tianu s-a întâlnit cu delega]iile de 
basarabeni, bucovineni [i transilv\neni [i a pus la punct detaliile unirii. 
Pre[edinte al Partidului Na]ional Liberal, acesta a avut o impresionant\ 
carier\ politic\: a fost pre[edinte al Consiliului de Mini[tri de cinci ori [i a 
coordonat de-a lungul timpului de [apte ori portofoliile ministerelor de 
Interne, al Ap\r\rii Na]ionale [i al Afacerilor Externe.  
 
16. Cantacuzino, G.M. (1899 - 1960) - George Matei Cantacuzino, 
cunoscut mai degrab\ drept G.M. Cantacuzino, este considerat a fi unul 
dintre cei mai buni teoreticieni ai arhitecturii din România. N\scut într-o 



familie boiereasc\ cu puternice r\d\cini în Moldova, acesta î[i 
des\vâr[e[te studiile în str\in\tate dup\ ce lupt\ ca voluntar în Primul 
R\zboi Mondial. Dup\ aproape 10 ani petrecu]i în temni]ele comuniste, se 
retrage la Ia[i unde supervizeaz\ mai multe restaur\ri la l\ca[ele de cult, 
cele mai proeminente fiind Mitropolia [i Biserica Trei Ierarhi.  
 
17. Cantacuzino, Matei (1855 - 1925) - Unul dintre cei mai relevan]i juri[ti 
români, Matei Cantacuzino public\ în 1921 cartea „Elementele dreptului 
civil“, de peste 700 de pagini, care este considerat\ carte de c\p\tâi în 
literatura româneasc\ juridic\. Acesta [i-a bazat cartea pe cursurile pe care 
le ]inea la Facultatea de Drept, unde a predat dreptul civil timp de 25 de 
ani. A fost în paralel avocat, judec\tor, chiar prim-pre[edinte al 
Tribunalului din Ia[i. Timp de doi ani, 1912-1914, acesta a fost [i primar al 
Ia[ului, iar singurul s\u fiu, Vasile Cantacuzino, a murit în accidentul 
feroviar de la Ciurea, în timpul refugiului la Ia[i din Primul R\zboi Mondial. 
 
18. Carp, Petre. P. (1837 - 1919) - Junimea nu ar fi existat dac\ în actul 
fondator al societ\]ii literare nu ar fi existat [i semn\tura fiului de boier, 
[colit în Fran]a [i Germania, ie[eanul Petre. P. Carp. Aflat mereu în 
structurile care au condus ]ara sau în forurile de decizie ale acesteia, Petre 
P. Carp a contribuit la înl\turarea lui Alexandru Ioan Cuza în 1866, a fost 
un ilustru diplomat român, a fost de dou\ ori prim-ministru al României [i un 
reprezentat al conservatorismului românesc. A sus]inut împropriet\rirea 
]\ranilor, a propus primele idei ca înv\]\mântul în România s\ fie oferit 
gratuit tinerilor, ca o datorie a statului [i a poporului.  
 
19. Caudella, Eduard (1841 - 1924) - Linia artistic\ din familia lui Eduard 
Caudella i-a stabilit [i destinul: tat\l s\u a fost un cunoscut violonist, care a 
[i predat instrumentul, iar bunicul s\u a publicat în 1822 la Sibiu prima 
partitur\ de cântece române[ti. {colit în Berlin, Frankfurt [i Paris, Eduard s-
a întors la Ia[i unde a fost violonist la curtea domneasc\ a lui Alexandru 
Ioan Cuza. A început s\ predea, fiind 10 ani rector al Conservatorului 
ie[ean, [i este primul profesor în muzic\ al lui George Enescu, pe când 
acesta avea 5 ani. 
 
20. Cazimir, Otilia (1894 - 1967) - Alexandrina Gavrilescu a devenit 
cunoscut\ sub pseudonimul Otilia Cazimir, care i-a fost ales de Mihail 



Sadoveanu [i Garabet Ibr\ileanu, dar care i-a displ\cut mereu. Una dintre 
cele mai cunoscute poete [i scriitoare din România, aceasta tr\ie[te 
aproape întreaga via]\ în Ia[i. În capitala Moldovei a debutat, a primit 
multiple premii pentru activitatea sa literar\ [i a f\cut numeroase traduceri 
valoroase. 
 
21. Celibidache, Sergiu (1912 - 1996) - Unul dintre cei mai valoro[i dirijori 
români, Sergiu Celibidache î[i începe o bun\ parte din studii la Ia[i, pe care 
le definitiveaz\ în str\in\tate. La foarte scurt timp dup\ ce î[i finalizeaz\ 
studiile, conduce Orchestra filarmonic\ din Berlin, considerat\ a fi una 
dintre cele mai valoroase din lume, pentru 400 de concerte. Dirijeaz\ în mai 
multe ]\ri din Europa [i în America de Sud, iar în 1979 devine director 
muzical general al ora[ului München [i dirijor permanent al orchestrei din 
ora[ul german, care devine sub bagheta sa una dintre cele mai bune din 
lume.  
 
22. Chelcea, Ion (1902-1991) - Cunoscut etnograf [i geograf, Ion Chelcea 
pune bazele Muzeului Etnografic al Moldovei la Ia[i. Cu un doctorat în 
filosofie, acesta î[i dedic\ o bun\ parte din activitate în domeniul sociologiei 
folclorice [i pentru a completa fondurile etnografice ale marilor muzee din 
România. Considerat incomod de regim, opera sa a fost trecut\ în umbr\ [i 
recuperat\ par]ial dup\ Revolu]ie. Speciali[tii îl consider\ ast\zi unul dintre 
pu]inii sociologi care au adunat informa]ii despre via]a social\ din ]ar\ în 
perioada interbelic\.  
 
23. Chipail, Gheorghe (1905 - 1997) - Contemporanii [i studen]ii 
chirurgului Gheorghe Chipail îl consider\ parte a „genera]iei de aur“ a 
medicinei române[ti, atât prin calitatea muncii sale, cât [i prin volum: a 
realizat pân\ la finalul vie]ii peste 30.000 de opera]ii, dintre care peste 
jum\tate fiind de dificultate grea sau foarte grea. Unul dintre marile sale 
merite este faptul c\ a realizat în 1950 prima opera]ie pe cord închis în 
România, îns\ activitatea sa a fost marcat\ de premiere medicale [i de 
descoperirea unor tehnici inovative. În 1944, la finalul celui de-al Doilea 
R\zboi Mondial, la întoarcerea din refugiu, de[i a strâns cu mare dificultate 
fondurile necesare, acesta a deschis Clinica a III-a Chirurgical\ de la 
Spitalul „Sf. Spiridon“. 
 



24. Ciopraga, Constantin (1916 - 2009) - Critic literar prin excep]ie, 
Constantin Ciopraga r\mâne în istoria literaturii române prin faptul c\ a 
realizat ample monografii pentru scriitori precum Calistrat Hoga[, George 
Topîrceanu, Hortensia Papadat-Bengescu, dedicând un spa]iu editorial 
foarte amplu lui Mihail Sadoveanu, ambii fiind din Pa[cani. Membru de 
onoare al Academiei Române, acesta a avut [i o important\ activitate 
didactic\ la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, fiind [i primul redactor-[ef 
al revistei “Cronica“ din Ia[i. 
 
25. Ciuc\, Mihai (1883 - 1969) - Profesor [i cercet\tor în domeniul 
bacteriologiei, bolilor infec]ioase [i vaccinurilor, Mihai Ciuc\ este considerat 
a fi „p\rintele procesului de eradicare a malariei din România“. La 
momentul cercet\rilor sale, c\rora s-a dedicat dup\ ce a predat 12 ani la 
Ia[i, malaria era un flagel activ pe toate continentele, inclusiv în România, 
f\cuse deja milioane de victime [i era [i sursa unei curse în cercetare de a 
g\si solu]ii de eradicare. Acesta îns\ a studiat în activitatea sa de cercetare 
[i bolile infec]ioase cu larg\ r\spândire în lume, care f\ceau ravagii atunci, 
precum holera, febra tifoid\ sau tifosul exantematic, [i a propus solu]ii 
pentru prevenirea [i combaterea lor. 
 
26. Codreanu, Mihai (1876 - 1957) - P\rintele sonetului românesc, Mihai 
Codrescu nu s-a specializat doar în poezie [i dramaturgie, ci a fost [i un 
reputat avocat [i traduc\tor român. Membru corespondent al Academiei 
Române, acesta a urmat în formare trei facult\]i - Dreptul [i Filosofia, pe 
care le-a urmat concomitent, [i Academia de art\ dramatic\. A fost patru 
ani director al Teatrului Na]ional din Ia[i, dup\ finalul Primului R\zboi 
Mondial, profesor [i rector al Conservatorului de Art\ Dramatic\ [i director 
al revistei „Însemn\ri ie[ene“. 
 
27. Costinescu, Nicolae (1907 - 1974) - Profesorul Nicolae Costinescu 
este considerat a fi fondatorul [colii de ORL (otorinolaringologie) din 
Moldova, creând o adev\rat\ [coal\ de profesioni[ti care au profesat la 
unit\]ile medicale din toat\ ]ara. N\scut într-o familie cu 13 copii, acesta s-a 
specializat la Ia[i, dar a plecat dup\ al Doilea R\zboi Mondial la Berlin 
pentru doi ani ca s\ î[i completeze cuno[tin]ele în domeniul ORL. A fost 
deta[at patru ani [i jum\tate pe front ca medic, de[i putea s\ evite asta 
stabilindu-se în SUA sau Germania, de unde a avut oferte. Pe parcursul 



vie]ii, era considerat cel mai bun specialist din ]ar\ în tumori laringiene.  
 
28. Cotea, Valeriu (1926 - 2016) - Probabil cel mai bun oenolog român, cu 
siguran]\ cel mai bun cercet\tor al vremurilor sale, academicianul Valeriu 
Cotea a înfiin]at la Ia[i Centrul de Cercet\ri în Oenologie, ce apar]ine de 
Academia Român\, a fost membru titular [i corespondent în trei academii 
interna]ionale specializate în oenologie [i a fost reprezentatul ]\rii noastre 
timp de 24 de ani la Oficiul Interna]ional al Viei [i Vinului. Una dintre cele 
mai mari reu[ite ale sale, despre care se vorbe[te prea pu]in, a fost 
revigorarea adev\ratului soi al Busuioacei de Bohotin. 
 
29. Densu[ianu-Pu[cariu, Elena (1875 - 1966) - {ef al Clinicii de 
Oftalmologie de la Spitalul „Sfântul Spiridon“ din Ia[i, medicul oftalmolog 
Elena Pu[cariu a stabilit mai multe borne reper în medicina din România: a 
fost prima femeie medic din ]ar\, prima femeie care a atins titlul de profesor 
universitar în domeniul medical din ]ar\, dar este considerat\ [i prima 
femeie profesor de oftalmologie din lume. Pe plan local, aceasta a avut o 
deosebit de mare contribu]ie în modernizarea Clinicii de Oftalmologie, 
având în acela[i timp o activitate de cercetare tradus\ în trei limbi de 
circula]ie interna]ional\. 
 
30. Fundoianu, Benjamin (1898-1944) - Poetul ie[ean de origine 
evreiasc\, Benjamin Fundoianu, se stabile[te în Fran]a la scurt timp dup\ 
debutul în literatur\ unde devine cunoscut ca Benjamin Fondaine. Este 
unul dintre vectorii din perioada interbelic\ care promoveaz\ scriitori români 
în Fran]a prin repetate traduceri. Acesta devine un interpret [i teoretician al 
poeziei moderne, dar r\mâne mereu m\cinat de un sentiment de 
dezr\d\cinare. Moare gazat la Auschwitz, dup\ ce a fost arestat împreun\ 
cu sora sa în timpul ocup\rii Fran]ei de nem]i, de[i Emil Cioran [i o serie de 
alte personalit\]i îi facilitaser\ eliberarea, dar a refuzat s\ o p\r\seasc\ pe 
sora sa în lag\r. 
 
31. Georgescu, George (1943 - 2005) - Medicul cardiolog George 
Georgescu este considerat a fi în primul rând fondator al Centrului de 
Cardiologie din Ia[i în 1995, devenit acum Institutul de Boli 
Cardiovasculare, îns\ acesta are legat\ de numele s\u o impresionant\ 
liste de premiere. A înfiin]at la Ia[i prima unitate de terapie intensiv\ unde 



erau tratate st\rile critice cardiovasculare, dar [i primul laborator de 
ecocardiografie [i a inaugurat un centru zonal, în premier\ regional\, 
pentru implantarea de pacemakere.  
 
32. Gheorghiu, Milu]\ (1897 - 1971) - Unul dintre cei mai cunoscu]i actori 
ai perioadei sale, care a f\cut parte din „Epoca de aur“ de la Teatrul 
Na]ional din Ia[i, a îndeplinit zeci de roluri, dar [i-a atras notorietatea în 
special prin rolurile de travesti pe care le juca din comediile lui Vasile 
Alecsandri. Înmormântat la Ia[i, a cerut s\-i fie gravat un catren din 
Alecsandri pe piatra funerar\: „A[a e lumea, o comedie / Iar noi arti[tii care-
o juc\m / N-avem dorin]a alta mai vie / Decât aplauze s\ merit\m.“ Într-o 
carte dedicat\ vie]ii sale, criticul de teatru Sorina B\l\nescu îl descrie ca 
fiind un fabulos talent. 
 
33. Ghib\nescu, Gheorghe (1864 - 1936) - Unul dintre istoricii care au 
pus bazele Muzeului municipal al Ia[ului, Gheorghe Ghib\nescu s-a 
remarcat [i ca fiind un excelent genealog. Acesta a colectat [i publicat 
documente din ora[ele [i satele din Moldova [i a tradus mai multe 
documente din slavon\ despre cum ar\ta Moldova feudal\. La Ia[i, acesta 
a publicat o serie de 25 de volume - „Surete [i izvoade“, în care a prezentat 
via]a celor mai vechi familii boiere[ti - Cuza, Catargiu, Racovi]\, 
Kog\lniceanu etc., argumentând c\ demersul s\u e sus]inut de faptul c\ 
membrii acestor familii au modelat destinul ]\rii.  
 
34. Ghica-Bude[ti, Nicolae (1869 - 1943) - Arhitectul Nicolae Ghica-
Bude[ti, n\scut la Ia[i la 10 ani de la unirea Principatelor Române, este 
recunoscut pentru felul în care a promovat în lucr\rile sale rena[terea 
vechii arhitecturi române[ti [i afirmarea specificului na]ional. Dup\ planurile 
sale s-a f\cut binecunoscutul Muzeu al }\ranului Român, dar el a proiectat, 
totodat\, [i Biserica Copou din Ia[i. Unul dintre cei doi fii ai s\i, {tefan, este 
creatorul [colii române[ti de inginerie geologic\. 
 
35. Gusti, Dimitrie (1880 - 1955) - N\scut la Ia[i în 1880, Dimitrie Gusti 
este considerat a fi creatorul sociologiei române[ti, dar [i un reputat filosof 
[i etician român. Unul dintre marile sale proiecte este coordonarea ac]iunii 
de cercetare a satului românesc, care a durat 23 de ani, îns\ acesta este 
]inut minte [i pentru activitatea sa de la catedr\, fiind profesor la 



Universit\]ile din Ia[i [i Bucure[ti. A fondat [i coordonat mai multe reviste [i 
institute din România, remarcându-se [i ca unul dintre cei patru fondatori ai 
Muzeului Satului, în 1936. 
 
36. Haimovici, Adolf (1912 - 1993) - Adolf Haimovici a fost un reputat 
matematician ie[ean, care a studiat sub aripa profesorului Alexandru 
Myller, care i-a fost [i conduc\tor de doctorat. A predat timp de 30 de ani 
matematic\ la Universitatea Cuza, pe care a [i absolvit-o, iar în urma 
cursurilor predate a publicat mai multe tratate [tiin]ifice împreun\ cu 
studen]ii s\i. Acesta este considerat un vizionar în domeniul s\u fiindc\ a 
v\zut rolul important pe care urma s\ îl aib\ informatica [i a sus]inut 
înfiin]area unei [coli de informatic\ la Facultatea de Matematic\.  
 
37. Haimovici, Mendel (1906 - 1973) - Mendel Haimovici, frate cu Adolf 
Haimovici, este cel care a coordonat la Ia[i cercet\rile din câmpul 
mecanicii. Fie c\ a fost vorba de mecanic\ general\ sau de particularit\]i 
ale acesteia, precum teoria pl\cilor elastice, acesta a dus mai departe 
studiile profesorilor s\i, celebrii matematicieni Alexandru Myller [i Octavian 
Mayer. Pe lâng\ mecanic\, acesta s-a mai specializat [i în teoria ecua]iilor 
cu derivate par]iale [i geometrie, rezultatele sale fiind publicate în reviste 
interna]ionale de prestigiu. 
 
38. Halippa, Pantelimon (1883 - 1979) - Unul dintre ce mai puternici 
oameni politici din Basarabia în perioada unirii din 1918, Pantelimon 
Halippa a condus Sfatul }\rii din Basarabia în momentul votului care a 
decis unificarea. Ulterior, acesta a f\cut parte din structurile de refacere ale 
]\rii în perioada interbelic\, fiind ministru în mai multe guverne. A avut [i o 
prolific\ activitate cultural\, militând mereu pentru românism în Basarabia [i 
fiind nevoit s\ se refugieze la Ia[i ori de câte ori ac]iunile sale deveneau 
prea vizibile. A întemeiat Universitatea Popular\ din Chi[in\u [i 
Conservatorul Moldovenesc.  
 
39. Hulubei, Horia (1896 - 1972) - Fizicianul Horia Hulubei începuse 
studiile superioare în 1915, dar le-a întrerupt când a început r\zboiul, 
luptând la M\r\[e[ti [i devenind pilot de vân\toare, când a fost r\nit [i 
decorat cu ordinul Legiunii de Onoare. Devine profesor [i cercet\tor la Ia[i, 
lucreaz\ la Laboratorul de Chimie Fizic\ de la Sorbona, Paris, [i apoi 



organizeaz\ în ]ar\ Institutul de Fizic\ a Academiei Române [i apoi 
Institutul de Fizic\ Atomic\. Este primul om din lume care a ob]inut spectre 
de raze X în gaze.  
 
40. Hurmuzescu, Dragomir (1865 - 1954) - Profesor al Universit\]ii din 
Ia[i, Dragomir Hurmuzescu este recunoscut drept fondatorul înv\]\mântului 
electrotehnic din România, dar [i ca un apropiat colaborator [tiin]ific al 
so]ilor Pierre [i Marie Curie. Fizicianul s-a format la Sorbona, unde a 
câ[tigat o burs\ de studiu, iar în 1894 a inventat un izolator folosit în 
construc]ia unui echipament care se nume[te ast\zi „electroscopul 
Hurmuzescu”, ce a fost folosit în 1899 de so]ii Curie în primele 
experimentele cu privire la radiu. Înfiin]eaz\ la Ia[i Societatea de {tiin]e [i 
încearc\ o reorganizare a înv\]\mântului [tiin]ific liceal ca secretar general 
al Ministerului Instruc]iunii Publice.  
 
41. Ianculescu, Magda (1929 - 1995) - Soprana Magda Ianculescu s-a 
remarcat în cariera sa la nivel interna]ional, fiind unul dintre numele cele 
mai des întâlnite pe scenele de la nivel interna]ional. A urmat cursurile 
Liceului „Oltea Doamna“ din Ia[i [i pe cele ale Conservatorului de Art\ 
Dramatic\ din Bucure[ti. A cântat cu cele mai reputate orchestre, din 
Cehia, Iugoslavia, Italia, Rusia, Fran]a etc., a avut peste 35 de roluri 
principale, 50 de roluri în total. Exist\ dou\ concursuri interna]ionale care îi 
poart\ numele. 
 
42. Ibr\ileanu, Garabet (1871 - 1936) - Una dintre cele mai influente 
personalit\]i din literatura român\ de la începutul secolului al XX-lea, 
Garabet Ibr\ileanu a fost un intelectual complet: critic [i istoric literar, 
romancier, eseist, pedagog, dar [i redactor literar. A predat istoria literaturii 
române la Universitatea din Ia[i, a fost promotor al criticii literare [tiin]ifice. 
La Ia[i, a reu[it s\ reia tradi]ia junimist\, strângând în jurul s\u cei mai 
importan]i scriitori ai epocii în jurul revistei „Via]a Româneasc\“.  
 
43. Incule], Ion C. (1884 - 1940) - Ion Incule] a fost unul dintre artizanii 
unirii Basarabiei cu România în miezul conflictului armat din Primul R\zboi 
Mondial. Înaintea unirii a fost pre[edinte al Sfatului }\rii f\cut în nou-
formata Republica Democratic\ Moldoveneasc\ [i pre[edinte al republicii. 
Dup\ unire, acesta a fost ministru al Basarabiei, dar [i al s\n\t\]ii în ]ara 



reunit\, de interne, al comunica]iilor [i vicepre[edinte al Consiliului de 
mini[tri. A fost c\s\torit cu o principes\ - Roxana Cantacuzino, [i a avut doi 
b\ie]i. 
 
44. Iordan, Iorgu (1888 - 1986) - Lingvist [i filolog român, Iorgu Iordan a 
fost vicepre[edinte al Academiei Române [i ambasador pentru doi ani, la 
începutul comunismului, la Moscova. Acesta finalizeaz\ [i cursurile 
Facult\]ii de Litere [i cele de la Drept, [i î[i sus]ine doctoratul în filologie 
moderne, condus de Alexandru Philippide [i înainte de a deveni profesor la 
Universitatea din Ia[i studiaz\ în str\in\tate la trei universit\]i, din localit\]ile 
Bonn [i Berlin, Germania, [i Paris, Fran]a. Conduce Institutul de Lingvistic\ 
din Bucure[ti [i devine Doctor Honoris Causa al universit\]ilor din 
Humboldt, Montpellier, Gand [i Roma. 
 
45. Iorga, Nicolae (1871 - 1940) - Absolvent al Liceului Na]ional din Ia[i [i 
al Universit\]ii din Ia[i (ultima într-un singur an), Nicolae Iorga a luat 
doctoratul dup\ ce a studiat în trei alte ]\ri, la doar 23 de ani. Este cunoscut 
ca unul dintre marii istorici români, fiind [i critic literar, profesor [i 
academician, cu o cunoscut\, dar controversat\ activitate politic\, atât la 
cârma Ministerului Educa]iei Na]ionale, cât [i ca prim-ministru care sus]inea 
regimul lui Carol al II-lea. În afara celor 25.000 de articole semnate [i peste 
1.200 de c\r]i, pentru care Iorga este cunoscut în toate ramurile istoriei, 
este mai pu]in cunoscut faptul c\ el a fondat [i a fost director al {colii 
Române din Paris. 
 
46. Iv\nescu, Cezar (1941 - 2008) - Provenit dintr-o familie de intelectuali 
români, Cezar Iv\nescu a fost un scriitor care s-a remarcat [i în zona 
poeziei, dar care a avut o contribu]ie semnificativ\ [i în dramaturgie. 
Profesor de român\, jurnalist [i scriitor în perioada cenzurii comuniste, a 
fost l\udat pentru originalitatea sa [i de Nicolae Manolescu [i de Marin 
Preda, iar în afara zonei literaturii a creat versuri [i le-a identificat [i linie 
melodic\, dar a pus pe muzic\ [i versuri de François Villon, Charles 
Baudelaire, Edgar Allan Poe, Mihai Eminescu sau George Bacovia. 
 
47. Jakot\, Mihail-Vasile (1917 - 2007) - Mihail Jakot\ [i-a legat întreaga 
via]\ de Ia[i. N\scut în capitala Moldovei, a absolvit Liceul Internat, apoi 
Facultatea de Drept [i a devenit avocat. Întors la universitate, acesta a 



predat cursuri de drept roman, interna]ional privat [i dreptul comer]ului 
interna]ional. A publicat multe dintre manualele care au fost folosite ca 
referin]\ [i dup\ 1989, în acelea[i domenii în care a [i predat. A luptat în cel 
de-al Doilea R\zboi Mondial, fiind decorat cu „Virtutea Militar\ clasa I” 
pentru merite deosebite.  
 
48. Jitariu, Petre (1905 - 1989) - Petre Jitariu a reu[it s\ î[i dezvolte o 
carier\ academic\ ce l-a dus la titlul de membru titular al Academiei 
Române în ciuda condi]iilor dificile din copil\rie. Acesta a absolvit 
Facultatea de {tiin]e Naturale de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza, 
urmeaz\ o specializare în Germania, se întoarce pe un post didactic [i 
continu\ activitatea în facultate, conducând-o ca decan timp de 13 ani. 
Acesta a înfiin]at Centrul de cercetare de la Sta]iunea „Stejarul” din 
Pâng\ra]i, jude]ul Neam], care exist\ [i ast\zi la universitate. 
 
49. Manciuc, Ioan (1929 - 1979) - Unul dintre cei mai longevivi primari ai 
Ia[ului, ocup\ aceast\ func]ie în perioada 1970 - 1979. În timpul lui 
Manciuc, Ia[ul a devenit un ora[ modern: au fost construite numeroase 
locuin]e (dup\ unele surse, chiar cele mai multe din istoria comunist\), au 
ap\rut noi cartiere - Dacia, Alexandru cel Bun - [i au fost ridicate noi blocuri 
în P\curari, T\t\ra[i, Frumoasa, CUG [i Nicolina. În timpul s\u a fost 
amenajat\ albia râului Bahlui, a fost construit pasajul subteran Pia]a Unirii, 
au fost supral\rgite bulevarde precum P\curari, Independen]ei [i {tefan cel 
Mare, a fost amenajat centrul civic [i, nu în ultimul rând, a fost realizat\ 
Zona Industrial\. 
 
50. Mangeron, Dimitrie I. (1906 - 1991) - Unul dintre cei mai prolifici 
matematicieni români, Dimitrie Mangeron a publicat peste 600 de lucr\ri, 
având ca domeniu principal mecanica corpului rigid. Mangeron citea în 
zece limbi, publica în [ase, [i-a ob]inut titlul de doctor în matematic\ la 
Universitatea din Neapole în 1932. A marcat prin activitatea sa dou\ 
universit\]i ie[ene - „Alexandru Ioan Cuza” [i Institutul Politehnic. La 
Politehnica ie[ean\ a fost [ef al catedrei de mecanic\ [i mecanisme, cât [i 
al celei de matematic\, fiind coordonator al Buletinului Institutului 
Politehnic. A fost membru în 25 de societ\]i [tiin]ifice din 15 ]\ri [i a creat 
a[a-numita „teorie a accelera]iilor reduse” ce a fost folosit\ apoi în 
preg\tirea zborurilor spa]iale. 



 
51. Manoilescu, Mihail (1891 - 1950) - Economistul ie[ean Mihail 
Manoilescu este un erudit provenit dintr-o familie cu adânci r\d\cini în 
aristocra]ie, recunoscut pentru ideile sale din domeniul economic care au 
fost preluate [i r\spândite foarte multe în zona ]\rilor Americii de Sud. A 
fost ministru al afacerilor str\ine al ]\rii în 1940, [i-a definitivat studiile la 
Paris, unde a publicat [i tratatele care i-au adus notorietate. Legionar [i 
sus]in\tor al regelui Carol al II-lea, doctrina lui Manoilescu a devenit 
fundamental\ în economie la 60 de ani de la moartea sa, dar a fost 
publicat\ în limba român\ abia în 1987, când era deja arhicunoscut\ în 
str\in\tate. 
 
52. Manole-Adoc, Gabriela (1926-2002) - Important\ sculptori]\ ie[ean\, 
format\ la Academia de Belle-Arte din Ia[i, aceasta a marcat peisajul urban 
din Ia[i fiind cea care a realizat Statuia Independen]ei, amplasat\ [i ast\zi 
în fa]a Policlinicii, pe bulevardul cu acela[i nume. Premiat\ de mai multe 
ori, atât în ]ar\, cât [i în str\in\tate, cele mai cunoscut lucr\ri din Ia[i ale 
acesteia, pe lâng\ Statuia Independen]ei, sunt bustul lui Nicolae Iorga din 
curtea Bisericii „Sf. Nicolae” din Copou, ctitorit\ chiar de istoric, [i bustul lui 
Constantin Petrescu, din bronz, amplasat în Gr\dina Botanic\. 
 
53. Marino, Adrian (1921 - 2005) - Eseist, critic, istoric [i teoretician literar 
român, Adrian Marino este considerat a fi unul dintre cei mai tradu[i critici 
literari români. Primele sale lucr\ri au fost legate de via]a [i opera 
scriitorului Alexandru Macedonski, iar dup\ mai bine de 20 de ani în care a 
fost de]inut politic, acesta a reînceput activitatea literar\, ob]inând 
prestigiosul premiu Herder. A intrat în istorie [i ca primul autor care a scris 
o carte despre Mircea Eliade, atât în român\, cât [i în francez\, fiind autorul 
unui Dic]ionar de idei literare, care a r\mas neterminat. 
 
54. M\rd\rescu, Nicolae (1866 - 1938) - Unul dintre cei mai aprecia]i 
generali români în Primul R\zboi Mondial, ie[eanul Nicolae M\rd\rescu a 
coordonat o campanie româneasc\ despre care se vorbe[te foarte pu]in: 
cea din Ungaria din 1919. Existând riscul ca regimul comunist s\ prind\ 
r\d\cini în Ungaria sub domnia lui Béla Kun, diviziile Armatei Române, 
coordonate de Nicolae M\rd\rescu, având [i aprobarea marilor puteri 
Europene, a trecut grani]a [i a invadat Budapesta, restabilind un regim 



democratic [i oprind pân\ dup\ al Doilea R\zboi Mondial invazia 
comunismului în Europa. A fost decorat pentru eroismul s\u de regele 
Ferdinand, fiind [i ministru de R\zboi. 
 
55. Mârzescu, Gheorghe Gh. (1876 - 1926) - Mârzescu a fost primar al 
Ia[ului în cei doi ani ai Primului R\zboi Mondial când Ia[ul a fost capital\ de 
r\zboi, iar Guvernul, Casa Regal\ [i Parlamentul s-au mutat la Ia[i. În 
timpul mandatului s\u, a asigurat o tranzi]ie dificil\ a ora[ului pentru a 
putea acomoda sutele de mii de refugia]i. Dup\ r\zboi, a pus um\rul la 
reconstruc]ia Ia[ului, el f\când parte în permanen]\ din guvernele conduse 
de Ion I.C. Br\tianu pân\ în 1926, când fostul primar a încetat din via]\. În 
1924, în baza „Legii Mârzescu”, PCR a fost trecut în afara legii. 
 
56. Meissner, Constantin (1854 - 1942) - Unul dintre cei mai buni 
pedagogi din istoria ]\rii, Constantin Meissner reformeaz\ structural 
sistemul de înv\]\mânt din România prin elaborarea de legi, regulamente, 
planuri de înv\]\mânt etc. Scrie „Prima carte de cetire [i scriere” în 1889 
dar [i c\r]i variate pentru studiul limbii germane, psihologie, dar [i 
interpret\rii ale cum ar trebuie s\ abordeze Codul penal problema minorilor 
culpabili. Membru al Academiei Române [i versat om politic, acesta a 
contribuit la organizarea înv\]\mântului primar [i normal-primar, dar [i la 
reeducarea acelor copii care au fost p\r\si]i de p\rin]i [i care nu aveau 
formate valori morale. 
 
57. Moruzi, Alexandru (1900 - 1975) - A reu[it s\ pun\ bazele [colii de 
neurochirurgie din Ia[i în colaborare cu Leon Ballif, lucrând la Spitalul 
“Socola”, ]inând în paralel [i cursuri de medicin\ la universitate. N\scut 
dintr-o familie boiereasc\, de domnitori, acesta a avut probleme cu regimul 
dup\ venirea comuni[tilor la putere [i a fost nevoit s\ fug\ din ]ar\ ca s\-[i 
salveze via]a, plecând în 1947 ascuns în cala unui avion al Crucii Ro[ii în 
Elve]ia. În timpul celui de-al Doilea R\zboi Mondial a fost mereu pe front, 
ca medic deta[at. A murit departe de ]ar\, f\r\ s\ î[i mai poat\ exersa 
profesiunea. 
 
58. Myller, Alexandru (1879 - 1965) - Ctitorul [colii matematice ie[ene, 
Alexandru Myller este considerat a fi un matematician înzestrat, lider al 
genera]iei sale, care a construit o adev\rat\ tradi]ie în matematic\ la 



Universitatea din Ia[i, continuat\ [i ast\zi de Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Ia[i. A atras tineri c\tre Seminarul de Matematic\, le-a pus la 
dispozi]ie o impresionant\ bibliografie care altfel le era imposibil de 
accesat, date fiind restric]iile regimului, a introdus conceptul de lucrare de 
licen]\, a coordonat primul doctorat în matematici pure la o universitate din 
România [i a fost rector al Universit\]ii din Ia[i în dificila perioad\ 1944-
1945. 
 
59. N\stase, Gheorghe (1887 - 1975) - Considerat a fi unul dintre 
dermatologii de referin]\ ai ]\rii, profesorul ie[ean Gheorghe N\stase este 
creditat cu descrierea pentru prima dat\ a bolilor precum dermatoza 
gangrenoas\ acut\, care este provocat\ de expunerea prelungit\ la razele 
soarelui, sau granulomul gangrenos candido-micozic. Desf\[urându-[i 
studiile la Ia[i, devine profesor de dermatologie [i [ef al Clinicii Dermato-
Venerologie de la Spitalul „Sf. Spiridon“, func]ii pe care le p\streaz\ pân\ la 
pensionare. În 1935, a organizat la Ia[i Centrul de profilaxie [i combatere a 
bolilor venerice.  
 
60. Oblu, Nicolae (1912 - 1995) - Unul dintre neurochirurgii valoro[i ai 
Ia[ului, Nicolae Oblu nu este ]inut minte doar pentru activitatea sa din s\lile 
de opera]ii, ci [i pentru cea administrativ\, fiind creditat cu crearea primului 
spital de neurochirurgie din România, organizat la nivel european, în 1972, 
care îi poart\ ast\zi numele. Înva]\ în anii de studen]ie de la Ia[i de la 
Grigore T. Popa [i devine la rândul s\u creator de [coal\, în mod concret 
pe domeniul neurochirurgiei, unde preg\te[te tineri atât pe partea de 
cercetare [tiin]ific\, cât [i strict pe partea practic\, medical\. 
 
61. O]etea, Andrei (1894 - 1977) - Istoric [i membru titular al Academiei 
Române, Andrei O]etea s-a specializat în perioada Evului Mediu [i epoca 
modern\, realizând lucr\ri despre Tudor Vladimirescu sau problema 
Orientului, fiind [i coordonator al dou\ volume cu privire la o ampl\ istorie a 
României. Rector timp de 12 ani al Universit\]ii din Ia[i, acesta a fost, cu 
unele intermiten]e, [i director al Teatrului Na]ional din Ia[i pentru opt ani, 
formând în tot acest timp o întreag\ genera]ie de istorici. 
 
62. Palade, George Emil (1912 - 2008) - N\scut la Ia[i, George Emil 
Palade este laureat al celei mai prestigioase distinc]ii interna]ionale - 



Premiul Nobel, ob]inut în 1974 în domeniul fiziologie [i medicin\. Acesta î[i 
des\vâr[e[te studiile superioare la Bucure[ti [i pleac\ apoi în SUA, unde 
ajunge la cel mai important element din cercet\rile sale, reu[ind s\ explice 
care este mecanismul celular al produc]iei de proteine. În prezentarea de la 
decernarea Premiului Nobel, s-a explicat faptul c\ descoperirile sale au un 
rol esen]ial în dezvoltarea biologiei celulare moderne. Lucreaz\ la institu]ii 
prestigioase din SUA, precum Rockefeller, Universitatea Yale sau cea din 
San Diego.  
 
63. Pallady, Theodor (1871 - 1956) - De[i [i-a început studiile în inginerie, 
lui Theodor Pallady i-a fost recunoscut talentul [i a fost trimis la Paris, în 
Fran]a, unde studiaz\ în atelierele unor dintre cei mai cunoscu]i arti[ti ai 
vremii [i se înscrie la Académie des Beaux-Arts. Îl cunoa[te acolo pe 
celebrul Henri Mattise, cu care devine foarte bun prieten, [i p\streaz\ toat\ 
via]a o strâns\ leg\tur\ cu Parisul, unde expune de foarte multe ori. 
Theodor Pallady a r\mas în istoria ]\rii drept unul dintre cei mai prestigio[i 
arti[ti moderni. 
 
64. Parhon, Constantin Ion (1874 - 1969) - Fondator al [colii de neuro-
endocrinologie româneasc\, Constantin Parhon a predat 20 de ani 
neurologia [i psihiatria la Facultatea de Medicin\ din Ia[i, fiind [i 13 ani 
director al Spitalului Socola. Devine în perioada interbelic\ pre[edinte de 
onoare [i membru titular al Academiei Române, activitatea de cercetare 
ajutându-l s\ devin\ membru în mai multe academii de profil din Europa. 
Pe plan politic, a fost un fervent sus]in\tor al comunismului [i a de]inut mai 
multe func]ii în stat imediat dup\ instaurarea comunismului, dar a renun]at 
la ele în 1952 [i s-a dedicat cercet\rii [tiin]ifice. 
 
65. P\tr\[canu, Dimitrie D. (1872 - 1937) - Dimitrie P\tr\[canu a fost 
profesor de istorie, talentat prozator, colaborator al multiplelor reviste care 
ap\reau în timpul vie]ii sale în România, cu prec\dere la începutul 
perioadei interbelice, fiind [i premiat de Academia Român\ pentru una 
dintre operele sale. Îns\ acesta este p\strat în istoria literar\ român\ 
dreptul singurul continuator al schi]elor pe care le-a realizat Ioan Luca 
Caragiale în literatur\. Totodat\, acesta a ajutat la lansarea [i relansarea 
dup\ Marele R\zboi a revistei “Via]a Româneasc\”, devenit\ „noua Junime” 
a Moldovei. 



 
66. Petrescu, Cezar (1892 - 1961) - N\scut lâng\ Cotnari într-o familie de 
inginerie, specializat cu studiile superioare în drept, Cezar Petrescu, unul 
dintre cei mai cunoscu]i scriitori români, devine un puternic jurnalist al 
perioadei sale [i se specializeaz\ în mai multe ramuri ale literaturii, 
publicând romane, nuvele, piese de teatru, dar [i proz\ fantastic\ [i 
literatur\ pentru copii, având [i colec]ii de studii, note de c\l\torie [i 
memorialistic\. Traduc\tor prin excelen]\, premiat pentru multe dintre 
romanele sale, Cezar Petrescu este exemplul de scriitor care a avut un 
mare succes inclusiv în timpul vie]ii cu romanele sale. 
 
67. Petrovici, Ion (1882 - 1972) - Unul dintre cei mai cunoscu]i filosofi 
români din perioada interbelic\, care a p\strat leg\turi strâns cu Fran]a [i 
Germania, cu cele mai ample contribu]ii în domenii conexe, printre care [i 
logica, Ion Petrovici ar fi fost una dintre cele mai str\lucite personalit\]i 
române[ti dac\ nu ar fi ajuns comuni[tii la putere în România [i l-ar fi 
arestat timp de 20 de ani. Acesta a devenit primul doctor în filosofie al unei 
universit\]i române[ti, a predat la Universitatea din Ia[i, unde a fost [i 
decan al Facult\]ii de Litere [i Filosofie, [i a ocupat portofoliile de ministru 
de patru ori, dou\ dintre acestea fiind la Cultur\.  
 
68. Pimen, Georgescu (1853 - 1934) - Pe numele de mirean Petru 
Georgescu, acesta a fost 25 de ani mitropolit al Moldovei, de la 1909 [i 
1934, fiind cunoscut atât ca „Mitropolitul Unirii”, cât [i ca „Mitropolitul 
R\zboiului”. Acesta a selectat preo]ii care au înso]it osta[ii pe front, a 
organizat personal mai multe spitale de campanie [i a organizat foarte bine 
Ia[ul în anii cât a fost mitropolit, mai ales dup\ r\zboi - el a fost cel care a 
pus piatra de temelia la multe dintre m\n\stirile din jurul Ia[ului pe care le 
vedem [i ast\zi, printre care [i M\n\stirea Cet\]uia. 
 
69. Pl\cin]eanu, Gheorghe (1894 - 1982) - Studiaz\ al\turi de celebrii 
profesori [i medici ie[eni care au f\cut studiile de profil la Ia[i, îns\ medicul 
Gheorghe Pl\cin]eanu s-a remarcat prin activitatea sa ca medic pe timp de 
conflict, participând activ la ambele r\zboaie mondiale, pentru care a primit 
[i mai multe decora]ii. Acesta mai este cunoscut [i ca întemeietor de 
spitale, coordonând sau înfiin]ând unit\]i de profil în Ia[i, Chi[in\u, Bârlad, 
una dintre cele mai cunoscute astfel de unit\]i medicale fiind [i Spitalul “C.I. 



Parhon” din Copou. 
 
70. Poni, Petru (1841 - 1925) - Unul dintre cei mai reputa]i chimi[ti români, 
care a înfiin]at la Ia[i prima catedr\ de chimie fizic\ din România [i a fondat 
primul curs românesc în acest domeniu, Petru Poni a avut o ampl\ 
activitate didactic\, fiind [i rector al Universit\]ii din Ia[i timp de [ase ani, 
dar [i un rol mare pe plan politic. A fost timp de 15 ani, între 1907 [i 1922, 
primar al Ia[ului, fiind de trei ori ministru [i un membru marcant al PNL. 
Meritele sale [tiin]ifice au fost recunoscute la nivel interna]ional, primind 
numeroase distinc]ii, dar [i la nivel na]ional, unde a fost ales pre[edinte al 
Academiei Române.  
 
71. [T.] Popa, Grigore (1892 - 1948) - Medicul Grigore T. Popa a 
desf\[urat cercet\ri în domeniul endocrinologiei care i-au adus o 
recunoa[tere mondial\ în anul 1930. Acesta a realizat [i lucr\ri în afara 
sferei medicale, în care a militat pentru reformarea înv\]\mântului 
universitar [i a spiritului acestuia, care pot fi încadrate cu u[urin]\ în 
domeniul filosofiei, psihologiei [i pedagogiei. Acesta î[i transfer\ aceste 
preocup\ri [i c\tre domeniul culturii, înfiin]ând la Ia[i revista „Însemn\ri 
ie[ene” al\turi de Sadoveanu, Top`rceanu [i Mihai Codreanu, dup\ ce 
redac]ia Via]a Româneasc\ se mut\ la Bucure[ti. 
 
72. Popa, Nicolae I. (1897 - 1982) - Profesor ie[ean de notorietate 
european\, Nicolae Popa este considerat a fi unul dintre cei mai aprigi 
promotori ai cercet\rilor române[ti de literatur\ francez\, universal\ [i 
comparat\. Acesta devine, de altfel, dup\ studiile aprofundate din Fran]a, 
unul dintre fondatorii [colii comparatistice din România. La Ia[i a director al 
Teatrului Na]ional [i decan al Facult\]ii de Filologie, unul dintre marele 
merite ale sale fiind acela c\ a reorganizat, dup\ [apte ani de desfiin]are, în 
1957, înv\]\mântul universitar ie[ean de studii franceze, formând o 
puternic\ [coal\ formatoare ce s-a p\strat pân\ ast\zi. 
 
73. Porumbescu, Nicolae (1918 - 1999) - Arhitectul Nicolae Porumbescu 
este considerat a fi fondatorul înv\]\mântului specializat de arhitectur\ din 
Ia[i, dup\ ce preia aceast\ catedra la înfiin]area ei în cadrul Institutului 
Politehnic, la 1970, [i pred\ acolo pân\ la desfiin]area ei în 1987. Peisajul 
urbanistic al Ia[ului este marcat de câteva lucr\ri importante ale 



profesorului, cele mai vizibile fiind sediul Academiei Române [i cl\dirile 
Facult\]ii de Arhitectur\ [i ale Facult\]ii de Construc]ii ale Universit\]ii 
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Ia[i. 
 
74. Procopiu, {tefan (1890 - 1972) - {tefan Procopiu este de departe unul 
dintre cei mai cunoscu]i [i remarcabili fizicieni români, cercet\rile sale cu 
privire la fenomenul depolariz\rii luminii fiind recunoscute la nivel 
interna]ional drept „efectul Procopiu”. Conduce timp de 40 de ani Catedra 
de gravita]ie, c\ldur\ [i electricitate a Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza”, 
fiind mentor pentru sute de studen]i, ocupând în acela[i timp [i func]ia de 
decan al Facult\]ii de Electrotehnic\ de la Politehnica ie[ean\. Premiat 
pentru descoperirile sale la nivel interna]ional, acesta r\mâne un reper al 
cercet\rii [tiin]ifice din România. 
 
75. Racovi]\, Emil (1868 - 1947) - Biologul, speologul [i exploratorul Emil 
Racovi]\ s-a n\scut la Ia[i pe data de 15 noiembrie 1868, într-o familie de 
boieri moldoveni ai c\ror str\mo[i au urcat pe tronul ]\rii în secolul al XVIII-
lea. Pasiunea sa pentru [tiin]ele naturale a fost descoperit\ de timpuriu, în 
timpul studiilor de la Liceul „Institutele Unite“, de c\tre doi dasc\li de elit\, 
Grigore Cob\lcescu [i Petru Poni. Este primul român care a ajuns în 
Antarctica, a pus piatra de temelie a biospeologiei, [tiin]a care studiaz\ 
fauna [i flora pe[terilor. În 1920, tot el a întemeiat cel dintâi Institut de 
Speologie din lume, adev\rat centru al cercet\rilor biospeologice mondiale. 
Doctor al Facult\]ii de {tiin]e din Soborna, a semnat practic actul de 
na[tere a biospeologiei, definit\ ca [tiin]\ a formelor de via]\ din subteran.. 
 
76. Ralea, Mihai (1896 - 1964) - Membru titular al Academiei Române [i 
director al revistei Via]a româneasc\, sociologul, psihologul [i omul politic 
Mihail Ralea s-a remarcat în activitatea sa [i ca un filosof, dar a fost 
specializat în psihologie [i sociologie. Pred\ la Universitatea din Ia[i, este 
recunoscut ca un mare eseist român [i se formeaz\ al\turi de marii scriitori 
ai perioadei interbelice, îns\ are o activitate politic\ descalificant\, sprijinind 
accederea comunismului [i, în calitatea sa de diplomat în SUA, 
promoveaz\ idei antiamericane [i ultrana]ionaliste. 
 
77. Regele Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen (1865 - 1927) - 
Casa Regal\ a avut dintotdeauna un rol esen]ial în dezvoltarea Ia[ului, 



chiar dac\ nu toate promisiunile f\cute de regalitate au fost onorate. 
Regele Ferdinand I a marcat definitiv destinul Ia[ului, nu doar prin 
investi]iile f\cute în capitala Moldovei, ci în special prin evenimentele 
desf\[urate în timpul Primului R\zboi Mondial, când, retras la Ia[i, regele, 
al\turi de I.C. Br\tianu, a negociat unirea tuturor principatelor, dar mai 
important decât atât le-a dat ]\ranilor motiv s\ lupte în Armata Român\ ce a 
fost revitalizat\ de misiunea francez\: le promis p\mânt, prin reforma 
agrar\, [i s-a ]inut de promisiune dup\ r\zboi. 
 
78. Regina Maria a României (1875 - 1938) - Una dintre cele mai 
proeminente figuri feminine din istoria României, Regina Maria este 
amintit\, prin memoriile sale, ca o regin\ blând\, apropiat\ de oameni, 
dispus\ s\ se sacrifice pentru ace[tia, dar [i un aprig diplomat. Marie 
Alexandra Victoria de Saxa-Coburg [i Gotha, fost\ mare prin]es\ a Marii 
Britanii [i Irlandei, nepoata reginei Victoria a Marii Britanii, s-a c\s\torit cu 
regele Ferdinand pe 29 decembrie 1892,  
În timpul refugiului de la Ia[i, când ]ara era invadat\, regina vizita spitale de 
campanie [i purta negocieri la nivel interna]ional pentru a promova cauza 
româneasc\. 
 
79. Romanescu, Aristizza (1854 - 1918) - Cunoscuta actri]\ [i-a f\cut 
debutul la doar 18 ani, la Craiova, petrecându-[i o important\ parte din 
carier\ pe scena Teatrului Na]ional din Ia[i. Aceasta [i-a des\vâr[it studiile 
la Paris, a jucat numeroase roluri la Bucure[ti [i la Ia[i, considerat\ membr\ 
a unui trio de aur al scenei române[ti de la finalul secolului al XIX-lea, 
al\turi de Constantin Notarra [i Grigore Manolescu. Se retrage de pe scen\ 
la doar 49 de ani, f\r\ s\ explice nim\nui de ce, [i pred\ în continuare la 
Conservatorul din Bucure[ti, unde a preg\tit marile actri]e ale secolului 
urm\tor. Apare în primul film românesc, Independen]a României, dar 
moare în s\r\cie [i boal\ la Ia[i, spre finalul Primului R\zboi Mondial. 
 
80. Rosetti, Theodor G. (1837 - 1923), jurist [i om politic - Theodor G. 
Rosetti este considerat a fi unul dintre fondatorii societ\]ii Junimea de la 
Ia[i, în 1860, cât [i ale revistei „Convorbiri literare” pe care o conduce timp 
de 28 de ani. Preg\tirea sa a ]inut îns\ mai mult de domeniul tehnic; 
studiind în Viena, Lviv [i Paris, acesta a finalizat studii de economie 
politic\, finan]e, [i-a dat licen]a în drept, a profesat ca judec\tor la 



Tribunalul din Ia[i, predând dreptul [i la Universitatea din Ia[i. În afara 
contribu]iilor sale literare, Rosetti a fost un versat om politic, fiind prim-
ministru în 1888-1889, ministru de finan]e, pre[edinte al Senatului Român 
[i guvernator al BNR. 
 
81. Sadoveanu, Mihail (1880 - 1961) - Mihail Sadoveanu r\mâne în istorie 
drept unul dintre cei mai buni prozatori români, fiind o figur\ pregnant\ cu 
prec\dere în prima jum\tate a secolului al XX-lea. Scrie romane de istorie, 
de aventuri, ilustreaz\ lumea ]\ranilor din Moldova [i peisajele naturii din 
aceast\ zon\ a ]\rii, dar a realizat [i reportaje scrise sau fragmente 
memorialistice de mare valoare. A fost pre[edinte al Uniunii Scriitorilor din 
România, a fost ales membru al Academiei Române, iar pe plan politic, în 
perioada interbelic\, a fost pre[edinte al Senatului. Istoria îl re]ine îns\ [i ca 
un puternic sus]in\tor al monarhismului lui Carol al II-lea [i apoi al 
comuniz\rii României.  
 
82. S\hleanu, Virgil (1946 - 2000) - Virgil S\hleanu este primul sindicalist 
român care a fost asasinat din ordinul conducerii firmei, iar asta în anul 
2000, la 10 ani dup\ Revolu]ia, crima împotriva sa fiind un [oc în România, 
sindicatele solidarizându-se [i organizând proteste stradale în toat\ ]ara. La 
Ia[i, Virgil S\hleanu, liderul sindicatului de la TEPRO Ia[i, a reu[it s\ 
întoarc\ în instan]\ sute de concedieri considerate a fi abuzive, inclusiv a 
sa, fiind concediat de dou\ ori. A fost ucis de doi indivizi despre care 
instan]a a constatat c\ au fost pl\ti]i, printre al]ii, [i de directorul TEPRO. 
 
83. Simenschy, Theofil (1892 - 1968) - Literatul Theofil Simenschy este 
creditat a fi unul dintre cei mai valoro[i reprezentan]i ai filologiei clasice 
române[ti, care a avut meritul de a atrage aten]ia Europei asupra studiilor 
de profil desf\[urate în România. Acesta a cercetat comparativ limbile indo-
europene, având [i o deschidere c\tre literaturile sanscrite, greci, latine [i 
române. A realizat gramatici pentru elevii [i studen]ii specializa]i în studii de 
profil ale limbilor latin\, greac\ [i sanscrit\, cea din urm\ fiind prima de 
acest fel din România.  
 
84. Simionescu, Cristofor (1920 - 2007) - Cristofor Simonescu este unul 
dintre cei mai cunoscu]i [i valoro[i chimi[ti români, a c\rei activitate a 
marcat profund Ia[ul. Unul dintre cei mai longevivi rectori ai Institutului 



Politehnic din Ia[i, 23 de ani, reprezentan]ii acestuia îl consider\ [i ast\zi 
un adev\rat ctitor al [colii, care a reu[it s\ o transforme [i s\ îi dea 
relevan]\ la nivel na]ional, Cristofor Simionescu conducând, în paralel, timp 
de 30 de ani, Institutul de Chimie Macromolecular\ „Petru Poni”. Reputat 
om de [tiin]\, acesta a fost [i vicepre[edinte al Academiei Române, atât la 
nivel na]ional, cât [i a filialei din Ia[i. 
 
85. Stere, Constantin (1865 - 1936) - Constantin Stere a fost unul dintre 
cei mai marcan]i oameni politici [i culturali ai perioadei sale. Acesta [i-a 
definitivat la Ia[i studiile de Drept [i a fost [i rector al Universit\]ii din Ia[i 
pentru trei ani, îns\ via]a i-a fost în mod puternic marcat\ de faptul c\ a fost 
deportat pentru [apte ani în Siberia de Imperiul rus pentru c\ a participat la 
o mi[care revolu]ionar\. De[i a fost un reprezentant al mi[c\rii liberale în 
România, este creditat [i cu înfiin]area mi[c\rii poporaniste, ]\r\niste, care 
s-a legat într-un partid. În anul 1918, joac\ un rol important în negocierile 
pentru unirea Basarabiei cu România, în preg\tirea Marii Uniri din 
decembrie.  
 
86. Sturdza, Dimitrie A. (1833 - 1914) - Dimitrie Sturdza, n\scut la Ia[i, la 
Micl\u[eni, [i-a dedicat via]a politicii, fiindu-i recunoscute meritele [i 
implicarea în domeniu prin numirea sa de patru ca prim-ministru între 1895 
[i 1909 [i de opt ori ministru. Pe plan [tiin]ific, acesta a condus [i Academia 
Român\, fiind un reputat specialist în numismatica româneasc\. M\cinat de 
fr\mânt\rile politice din interiorul PNL, la a c\rui fondare acesta a contribuit, 
Dimitrie Sturdza [i-a pierdut min]ile chiar în timpul exercit\rii unu mandat de 
prim-ministru [i a fost internat la un sanatoriu, unde s-a stins [i din via]\. 
 
87. Sturdza, Olga M. (1884 - 1971) - Fiic\ a principelui Alexandru 
Mavrocordat, Olga Sturdza s-a remarcat pe plan artistic, fiind o sculptori]\ 
des\vâr[it\. În 1924 ea a realizat grupul statuar - Monumentul Unirii, din 
Pia]a Na]iunilor, care a fost d\râmat de ru[i în 1947, fiindc\ înf\]i[a [i 
Unirea Basarabiei cu România. Aceasta a avut o activitate filantropic\ 
deosebit\, înfiin]ând, la finalul Primului R\zboi Mondial asocia]ii în toat\ 
]ara ce aveau rolul de a avea grij\ de orfanii de r\zboi, donându-[i [i un 
conac din Ia[i în acest sens. Persecutat\ de comuni[ti, a fugit din ]ar\ în 
1957 [i a murit departe de aceasta, în Fran]a, la 87 de ani, f\r\ a se mai 
întoarce vreodat\. 



 
88. Tansanu, Ioan (1929 - 2015) - Profesorul Ioan Tansanu [i-a legat via]a 
de Spitalul de Copii din Ia[i, fiind considerat fondatorul al Clinicii de 
Oncologie Pediatric\, desf\[urându-[i activitatea la unitatea medical\ la 
sec]ia de hemato-oncologie, fiind al\turi de copii care dezvoltau diferite 
forme de cancer în anii în care boala nu era foarte bine în]eleas\. A fost 
timp de 20 de ani director al Spitalului de Copii, iar în anii de formare s-a 
specializat în Fran]a, a avut posibilitatea de a r\mâne acolo, dar a refuzat [i 
a preferat s\ profeseze în România. 
 
89. Tafrali, Orest (1876 - 1937) - Cercet\tor [i profesor ie[ean, specializat 
în istoria antic\, arheologie [i istoria artei, Orest Tafrali se remarc\ în primul 
rând prin felul în care reu[e[te s\ se impun\ ca un cercet\tor reputat la 
nivel interna]ional. Colaboreaz\ cu cele mai importante publica]ii de profil 
din ]\ri Fran]a, Germania sau Anglia, este ales membru corespondent al 
Literaturii Române. Pe plan local, acesta a contribuit la redactarea 
proiectului de decizie [i a statutelor care au stat la înfiin]area Muzeului 
Municipal.  
 
90. Teodoreanu, Ionel (1897 - 1954) - Ionel Teodoreanu este un apreciat 
romancier ie[ean, care a reu[it s\ se formeze în anii dificili de dup\ finalul 
Primului R\zboi Mondial [i care a înflorit în perioada interbelic\. De[i a 
finalizat cu succes [i entuziasm studii în Drept, acesta s-a îndreptat c\tre 
literatur\, legându-se de [coala din jurul revistei „Via]a Româneasc\”, unde 
activa [i fratele s\u, celebrul epigramist P\storel Teodoreanu. Apreciat 
pentru scrierile sale care evoc\ adolescen]a [i copil\ria, Ionel Teodoreanu 
este cunoscut în special pentru seria de romane „La Medeleni”. 
 
91. Teodoreanu, P\storel (1894 - 1964) - Celebrul epigramist P\storel 
Teodoreanu, pe numele s\u adev\rat Alexandru Osvald Teodoreanu, a fost 
[i avocat [i scriitor, figur\ pregnant\ în cercurile de elit\ din Ia[i [i Bucure[ti. 
Leg\tura sa cu Ia[ul a pornit din tinere]e, când a publicat la reviste ie[ene 
precum Opinia, absolvind Colegiul „Costache Negruzzi” din Ia[i. Activitatea 
sa literar\ nu a fost una constant\, dar epigramele sale au circulat în 
perioada comunist\, de multe ori pe cale oral\, ca forme inteligente de a 
ridiculiza puterea. Acestea este fratele scriitorului Ionel Teodoreanu [i a 
fost totodat\ [i un cunoscut oenolog.  



 
92. Tonitza, Nicolae N. (1886 - 1940) - Absolvent al {colii de Belle-Arte din 
Ia[i, î[i amân\ finalizarea studiilor fiindc\ a participat la o serie de greve 
studen]e[ti. Nicolae Tonitza devine un pictor [i grafician român de renume 
na]ional, care s-a specializat la atelierele pictorilor faimo[i din Fran]a [i 
Italia, [i se remarc\ în ]ar\ printr-o activitatea artistic\ constant\, inclusiv 
una publicistic\, cât [i pictarea mai multor biserici. Expune în Amsterdam, 
Barcelona, Bruxelles sauu Vene]ia [i este considerat „cel de mai de seam\ 
pictor român în via]\“. 
 
93. Topîrceanu, George (1886 - 1937) - Unul dintre cei mai cunoscu]i 
poe]i români, George Topîrceanu a avut o intens\ activitate, de[i mai pu]in 
cunoscut\, ca prozator, memorialist, publicist român, fiind [i membru 
corespondent al Academiei Române. Face parte din genera]ia scriitorilor 
forma]i sub influen]a lui Garabet Ibr\ileanu la revista „Via]a Româneasc\“, 
unde lucreaz\ al\turi de Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi sau Mihai 
Codreanu. A luptat în Primul R\zboi Mondial, fiind capturat în lupta de la 
Turtucaia [i a stat doi ani ca prizonier de r\zboi. A primit numeroase premii, 
printre care [i Premiul Na]ional de poezie, operele sale fiind foarte 
apreciate înc\ din timpul vie]ii. 
 
94. Ursachi, Mihai (1941 - 2004) - Scriitorul, poetul [i traduc\torul Mihai 
Ursachi a f\cut parte din genera]ia „neoromantic\” a creatorilor din anii ’70 
din Ia[i. Dup\ ce a finalizat cursurile Facult\]ii de Filosofie a Universit\]ii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i, acesta a fost arestat încercând s\ treac\ 
Dun\rea înot la Por]ile de Fier. A fost de]inut politic trei ani, [i a emigrat în 
SUA în 1981. S-a implicat în via]a cultural\ [i academic\ din State, a predat 
la universit\]ile din Texas [i California. Dup\ Revolu]ie a revenit în ]ar\, 
unde este numit director al Teatrului Na]ional „Vasile Alecsandri“ [i a 
continuat s\ predea la universitate. 
 
95. Vasiliu, Haralamb (1880 - 1954) - Haralamb Vasiliu este unul dintre cei 
mai proeminen]i agrochimi[ti români, numit post-mortem membru al 
Academiei Române. Absolvent al Liceului Internat din Ia[i, acesta s-a 
specializat la Universitatea din Ia[i, de unde, în urma rezultatelor foarte 
bune, pleac\ în Germania [i Polonia unde î[i definitiveaz\ preg\tirea. Întors 
în ]ar\, devine profesor plin al Universit\]ii din Ia[i [i începe demersurile 



pentru înfiin]area primei Facult\]i de Agronomie din Moldova, reu[ind acest 
lucru în 1933, când a fost [i numit primul decan al Facult\]ii de {tiin]e 
Agricole din Chi[in\u. 
 
96. Vâlcu, Teofil (1931 - 1993) - Cu peste 300 de roluri jucate în cei 30 de 
ani petrecu]i pe scena Teatrului Na]ional din Ia[i, dar [i în film [i în 
televiziune, Teofil Vâlcu se remarc\ ca fiind unul dintre cei mai prolifici 
actori ie[eni. Acesta este ]inut minte în special pentru rolul domnitorului 
{tefan cel Mare din piesa „Apus de soare“, de Barbu Delavrancea. Timp de 
opt a condus Teatrul Na]ional [i din func]ia de director, între 1972 - 1979, 
murind la vârsta de 63 de ani. 
 
97. Xenopol, Al. D. (1847 - 1920) - Al\turi de Nicolae Iorga, A.D. Xenopol 
este considerat a fi unul dintre cei mai mari istorici români, fiind autorul 
primei sinteze a istoriei românilor publicat\ vreodat\. Acesta s-a n\scut la 
Ia[i, a predat la Universitatea din Ia[i, al c\rei rector a fost timp de trei ani, 
[i a fost membru activ al Academiei Române. Activitatea sa nu s-a m\surat 
doar la domeniul istoriei, fiind un intelectual complet, specializat [i în 
filosofie, pedagogie, economie, sociologie, având publicate [i o serie de 
lucr\ri de beletristic\, iar cu studiile sale în drept, a fost [i prim-procuror al 
Tribunalului din Ia[i.  
 
98. Zane, Gheorghe (1897 - 1978) - Membru titular al Academiei Române, 
Gheorghe Zane a predat timp de 25 de ani economie politic\, istorie 
economic\, istoria doctrinelor economice, finan]e publice etc. la 
Universitatea din Ia[i, la multiplele sale facult\]i, fiind [i decan al Facult\]ii 
de Drept. Acesta este considerat unul dintre economi[tii inovatori români, 
introducând metoda [tiin]ific\ în studiile economice [i formând numero[i 
economi[ti de excep]ie ai ]\rii. „Cursul de economie politic\” publicat la Ia[i, 
în 1937, este considerat revolu]ionar în analizarea economiei române[ti.  
 
99. Zelea Codreanu, Corneliu (1899 - 1938) - „C\pitanul” a condus 
„c\m\[ile verzi” într-una dintre cele mai sângeroase mi[c\ri politice din 
România. Fondator al extremei drepte fasciste, al partidului Garda de Fier, 
al cunoscutei mi[c\ri paramilitare „Legiunea Arhanghelului Mihail” din 
perioada interbelic\, Corneliu Zelea Codreanu, Zeliniski dup\ numele de la 
na[tere, a manifestat înc\ din studen]ie afinit\]i pentru propaganda nazist\. 



A impus în forma]iunile sale un stil care promova ultra-ortodoxismul, dorea 
transformarea României într-un stat fascist, dup\ modelul Italiei, iar politica 
de stat a legionarilor a presupus asasinate politice [i haos, Corneliu Zelea 
Codreanu sfâr[ind la rândul s\u ucis. 
 
100. Zotta, Sever (1874 - 1943) - N\scut la Cern\u]i [i cu studiile finalizate 
la Viena, Sever Zotta se stabile[te în 1911 la Ia[i unde devine unul dintre 
cei mai aprecia]i genealogi[ti români. Istoricii Dimitrie Onciul [i Nicolae 
Iorga l-au apreciat pentru studiile sale în domeniu, acesta fiind [i arhivar, 
reputat istoric [i publicist român. A fost unul dintre fondatorii „Societ\]ii de 
Istorie [i Arheologie”, iar moartea sa a fost considerat\ una tragic\: surprins 
de retragerea trupelor în 1940, a refuzat s\ î[i p\r\seasc\ biblioteca din 
localitatea aflat\ ast\zi pe teritoriul Ucrainei, fiind arestat de trupele ruse[ti 
[i dus în lag\r, unde a murit.  


