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SÂMBĂTĂ, 28 IUNIE 2014 
 

EVENIMENTE INTERNE 
 
- Guvern 
* Şedinţă extraordinară a Executivului pentru aprobarea proiectului de lege privind 
ratificarea Acordului de asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi 
adoptarea unei ordonanţe de urgenţă legată de activitatea gazoductulului Iaşi-Ungheni - 
ora 12:00, la Palatul Victoria 
 
- Ministere  
* Colocviul C.A.E.S.A.R. cu tema „Participarea României la Integrarea Europeană a 
Republicii Moldova”, organizat de Liga Studenţilor Români din Străinătate în colaborare cu 
Asociația Jeunes Moldaves - ora 10:00, la Grand Hotel Continental, Calea Victoriei nr. 56. 
Participă Mihnea Cosmin Costoiu, ministru delegat pentru învățământ superior, cercetare 
ştiințifică și dezvoltare tehnologică, Dan Iancu, director pe relația cu Republica Moldova, 
Ministerul Afacerilor Externe, Cristian Cosmin, secretar de stat, Ministerul Tineretului si 
Sportului şi ambasadorul Sergiu Celac 
* Cluj-Napoca: Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, inspectorul 
general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, eşalonul superior al ISU 
Cluj, Nicolae Cornea, prefectul judeţului Cluj, Gheorghe Ioan Vușcan şi primarul 
municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, participă la evenimentul „Aniversarea a 20 de ani 
SMURD Cluj" – ora 14:45, la Sala Vivaldi+Verdi, Grand Hotel Italia, Str. Trifoiului - Vasile 
Conta 
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- Apărare, Interne 
* Ceremonii de depunere a jurământului militar de către soldaţii profesionişti: 
• ora 9:00 - la Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică „General Constantin Zaharia” din Chitila 
- în Str. Crinului nr. 2 
• ora 10:00 - la Clubul Sportiv Steaua - în Bd. Ghencea nr. 35 
 
- Partide 
* În zilele de 27 şi 28 iunie, are loc Congresul PNL, în cadrul căruia, astăzi, se va alege 
noua conducere, candidaţi la funcţia de preşedinte fiind Klaus Iohannis şi Ioan Ghişe, iar 
iar pentru cele 31 de funcţii de vicepreşedinte au intrat în cursă 56 de liberali – ora 10:00, 
la Palatul Parlamentului, sala „Al. I. Cuza”  
 
- Casa Regală 
* Sinaia: Retromobil Club România organizează, sub Înaltul Patronaj al Regelui Mihai, cea 
de-a IV-a ediţie a Concursului de Eleganţă, la care vor participa 42 de vehicule istorice, în 
prezenţa Principilor Radu şi Nicolae - ora 10:00 
 
- Economic 
* Giurgiu: Conferinţă de presă organizată de ZIROM SA cu ocazia finalizării derulării 
proiectului „Consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin achiziţionarea de 
utilaje forjă”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza 
contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial 
„Creşterea Competitivităţii Economice” – ora 12:00, la sediul ZIROM, Şos. Sloboziei Km 4 
 
- Învăţământ, Cercetare 
* În cadrul Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, are loc depunerea 
contestaţiilor 
* Timişoara: Universitatea de Vest din Timişoara organizează lansarea proiectului 
„UNIVERSITARIA - Şcoală de didactică universitară şi cercetare ştiinţifică avansată”, în 
cadrul unei conferinţe de presă - ora 10:00, în Aula Magna a Universităţii 
 
- Cultură 
* Primăria Municipiului Bucureşti, prin Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului 
Turistic organizează, în perioada 28 iunie - 14 septembrie, cea de-a III-a ediţie a 
Festivalului “Bucureştii lui Caragiale”. Festivalul va debuta, începând cu ora 18:00, cu 
defilarea a două parade: Parada Circului de Stat Globus, care va porni din Piaţa Naţiunile 
Unite, către Centrul Istoric, şi Parada Teatrului Masca, aceasta având ca punct de plecare 
Strada Franceză. Punctul de întâlnire al celor două parade este intersecţia Străzii 
Stavropoleos cu Strada Poştei. Odată reunit, alaiul festiv se va îndrepta către scena 
festivalului amplasată în aer liber în Centrul Istoric, în Str. Franceză nr. 10 
* Cea de-a VI-a ediţie a evenimentului „Noaptea Lungă a Filmelor Scurte”, eveniment care 
aduce scurtmetraje premiate la marile festivaluri de film, în organizarea ShortsUP – ora 
20:00, la Grădina Botanică  
* Recital cameral susţinut de soprana Yolanda Constantinescu, pianiştii Violetta 
Ştefănescu şi Sandu Sandrin şi flautistul  Nicolae Maxim - ora 19:00, la Sala Mică a 
Ateneului Român 
* Orchestra Buena Vista Social Club va susține un concert din ultimul turneu mondial 
„Adios!” – ora 20:00, la Sala Palatului 
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* Muzicienii Ovidiu Lipan Ţăndărică şi Marius Mihalache susţin un concert în Piaţa 
Regiunilor, în cadrul seriei de evenimente desfăşurate sub titulatura „Arte în stradă”, 
organizate de Primăria sectorului 3 – ora 20:00, în Bd. Unirii 
* Cămăraşu, jud. Cluj: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Cluj, împreună cu Primăria şi Consiliul Local al Comunei Cămăraşu, 
organizează în zilele de 28 şi 29 iunie, manifestarea culturală “Fiii Comunei Cămăraşu”, 
ajunsă la cea de-a VIII-a ediţie. Ziua de astăzi va fi dedicată sportului-rege, fiind 
organizat un campionat intern de fotbal – „Cupa Târgului” la care vor putea participa toţi 
iubitorii acestui sport din raza teritorială a comunei 
 
- Sport 
* Adunarea Generală extraordinară a Federaţiei Române de Fotbal - ora 10:00, la Casa 
Fotbalului 
• de la ora 14:00 este programată şi şedinţa Comitetului Executiv al FRF - la Casa 
Fotbalului 
* Constanţa: Startul Regatei Lufthansa Regina Maria, peste 30 de yachturi întrecându-se 
într-o cursă care va parcurge litoralul de la nord la sud, pe traseul Tomis – Costineşti – 
Mangalia – Limanu – ora 11:30, în rada Portului Tomis   
 
- Diverse 
* Asociaţia Komunitas organizează, în Parcul Circului, cea de-a III-a ediţie a 
evenimentului “Ziua Cartierului Tei”, între orele 15:00-22:30. Evenimentul va începe cu un 
flash mob cu baloane de săpun, de la ora 15:30, urmând să aibă loc o serie de ateliere 
dedicate copiilor, care vor cuprinde activităţi ca drumming, pictură, origami, animaţie 
socio-educativă şi realizare de zmee. Evenimentul are loc pe aleea paralelă cu Bd. Lacul 
Tei (intrarea principală în parc dinspre Lacul Tei) 
* Primul târg de reciclare inteligentă şi design românesc, Play Design Fair, se va desfăşura 
sâmbătă şi duminică pe terasa Chez Elvire a Institutului Francez  
* Băile Figa, jud. Bistriţa-Năsăud: Cea de-a V-a ediţie a Festivalului Vânătoresc 
„Vânătoare la ceaun”, la care vor fi prezenţi vânători din judeţele Cluj, Maramureş, 
Suceava, Sibiu, Harghita, Alba şi Bistrita-Năsăud 
* Ciumbrud, jud. Alba: A XIII-a ediţie a evenimentului „Ziua Rozelor”, sărbătoare a celei 
mai mari comunităţi de cultivatori de trandafiri din judeţ 
* Drobeta-Turnu Severin: Are loc Ceremonia de înfiinţare a Legatului Severin din cadrul 
Consulatului România şi Moldova al „Ordo Equestris Vini Europae” („Cavalerii Vinului”) şi 
de acreditare a noilor membri – ora 16:45, la Hotel Continental, Bd. Carol I nr. 2 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- Inima Neprihănită a Mariei; Sf. Irineu, episcop martir (Calendarul Romano-Catolic 2014) 
 
- Sfinţii Nerses şi Hata (Calendarul Arhiepiscopiei Bisericii Ortodoxe Armene din România - 
Sărbători principale 2014) 
 
- Ramadanul, luna postului musulman (ţine 30 de zile, până la 27 iulie); conform 
calendarului musulman, Ramadanul a început la răsăritul stelelor în ziua precedentă, 27 
iunie. NOTĂ: În America de Nord, Ramadanul începe o zi mai târziu 
 
- 1358: Ludovic I de Anjou, regele Ungariei, acordă negustorilor braşoveni liberă trecere 
pentru negoţul lor cu Ţara Românească; se confirmă existenţa unui drum comercial ce 
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pornea din Transilvania şi continua pe Valea Prahovei şi a Buzăului spre Dunăre, drum 
care se va numi "drumul Brăilei"     
 
- 1837: S-a născut Petre P. Carp, publicist, cronicar literar şi dramatic, traducător şi om 
politic conservator; de mai multe ori ministru şi prim-ministru (1900-1901 şi 1910-1912); 
unul dintre întemeietorii societăţii literare ieşene „Junimea” (m. 1919). NOTĂ: Mai multe 
surse menţionează ca dată a naşterii 29 iunie 1837   
 
- 1871: S-a născut Ion D. Berindei, arhitect şi urbanist (printre lucrările sale, de factură 
neoclasică şi neobarocă, Palatul Culturii din Iaşi, Muzeul George Enescu din Bucureşti ş.a.) 
(m. 1928)     
 
- 1873: A murit Andrei Șaguna, unul dintre cei mai mari ierarhi ai Bisericii Ortodoxe 
Române din Transilvania, în decursul secolului al XIX-lea; în ziua de 21 iulie 2011, Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea mitropoliţilor Transilvaniei 
Andrei Şaguna (30 noiembrie) şi Simion Ştefan (24 aprilie) (n. 1809) 
 
- 1888: S-a născut generalul Paul Teodorescu; ministru al aerului şi marinei (1937-1940); 
trecut în rezervă (1940) de generalul Ion Antonescu pentru atitudinea sa de frondă; 
reprimit în 1944; condamnat, în 1948, la închisoare corecţională; autor al mai multor 
lucrări de teorie şi tactică militară; membru corespondent al Academiei Române din 1938 
(m. 1981)     
 
- 1901: S-a născut compozitorul Grigore Ghidionescu (m. 1968)     
 
- 1912: S-a născut Sergiu Celibidache, dirijor de notorietate mondială, profesor şi 
compozitor de origine română; a dirijat pe toate marile scene ale lumii; director al mai 
multor orchestre de prestigiu: Berlin (1945-1950), Stockholm (1962-1971), Stuttgart 
(1972-1982) şi München (1979-1996); membru de onoare din străinătate al Academiei 
Române din 1992 (m. 1996, la Neuville-sur-Essonne, Loiret, Franța) 
 
- 1916: A murit pictorul Ştefan Luchian (n. 1868)   
 
- 1928: S-a născut compozitorul Paul Urmuzescu, membru al Uniunii Compozitorilor şi 
Muzicologilor din România. A fost redactor de programe, maestru de sunet la 
Radiodifuziunea Română (1947-1964), realizator de spectacole şi emisiuni la Televiziunea 
Română (1964-1979) şi director muzical al primului Festival „Cerbul de Aur” de la Braşov     
 
- 1940: În urma notelor ultimative din 26 şi 27 iunie 1940 adresate României de către 
URSS, Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa (3.776.309 de locuitori şi o suprafaţă 
de 50.762 km2) sunt cedate sovieticilor   
 
- 1942: S-a născut Olga Morărescu Mărginean, artist plastic   
 
- 1951: S-a născut poetul Virgil Mihaiu; colaborator la diverse publicaţii din ţară şi de 
peste hotare (Austria, Polonia, SUA), cu articole despre literatură şi muzică, mai ales 
muzică de jazz, domeniu în care s-a specializat (fiind un jazzolog apreciat pe plan 
internaţional); a realizat şi emisiuni radiofonice; directorul Institutului Cultural Român de 
la Lisabona de la înfiinţare (2006)      
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- 1959: S-a născut Alex Leo Şerban, critic de film, eseist, prozator, traducător; unul dintre 
cei mai cunoscuţi critici de film ai României timp de aproape trei decenii (m. 2011) – 55 
de ani 
 
- 2012: A murit arhitectul Camil Roguski; a contribuit la realizarea a numeroase construcţii 
din Bucureşti sau din alte oraşe ale ţării; a fost în atenţia opiniei publice, însă, mai mult 
datorită faptului că era unul dintre cunoscătorii avizaţi ai cuplului Nicolae şi Elena 
Ceauşescu (n. 1925)     
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Antananarivo: Vizita directorului general adjunct al Fondului Monetar Internaţional, Min 
Zhu, în Madagascar, cu ocazia reînnoirii unui nou angajament între FMI şi această ţară 
(28 – 30 iun.) 
 
- Moscova: Ministrul de externe al Republicii Insulelor Fiji, Inoke Kubuabola, efectuează o 
vizită de lucru în Rusia (28 - 29 iun.) 
 
- Viena: Ceremonii de comemorare a Atentatului de la Sarajevo, la Palatul Schönbrunn, 
unde sunt înhumaţi arhiducele Franz-Ferdinand şi soţia sa, în prezenţa unor miniştri şi a 
cardinalului Vienei, Christoph Schönborn 
 
- Primele două meciuri din optimile de finală ale Campionatului Mondial de fotbal Brazilia 
2014: 
• ora 19:00 (ora României) - Brazilia - Chile (Belo Horizonte) 
• ora 23:00 - Columbia - Uruguay (Rio de Janeiro) 
 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- „Ziua Constituţiei Ucrainei” - sărbătoarea naţională; în această zi, cu 18 ani în urmă, 
Rada Supremă a Ucrainei a adoptat o nouă Lege de bază a ţării – prima Constituţie a 
Statului ucrainean independent. Constituţia a întărit baza legală a Ucrainei independente, 
suveranitatea şi integritatea teritorială 
 
- 1577: S-a născut, în Germania, pictorul flamand Peter Paul Rubens (m. 1640)     
 
- 1712: S-a născut Jean-Jacques Rousseau, scriitor, filosof şi muzician francez, unul dintre 
cei mai iluştri gânditori ai Iluminismului; a influenţat hotărâtor, alături de Voltaire şi 
Diderot, spiritul revoluţionar, principiile de drept şi conştiinţa socială a epocii; ideile lui se 
regăsesc masiv în schimbările promovate de Revoluţia franceză din 1789 (m. 1778)     
 
- 1870: S-a născut poetul spaniol José Maria Gabriel Y Galán (m. 1905)     
 
- 1875: S-a născut matematicianul francez Henri Leon Lebesgue, unul dintre fondatorii 
teoriei moderne a funcţiilor reale (m. 1941)   
 
- 1926: S-a născut Mel Brooks, actor de film, scenarist, producător şi regizor american     
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- 1927: S-a născut chimistul american Frank Sherwood Rowland, laureat al Premiului 
Nobel pentru Chimie în anul 1995 (pentru că a explicat cum este format stratul de ozon şi 
cum este descompus prin intermediul proceselor chimice din atmosferă) (m. 2012) 
 
- 1928: S-a născut Harold Evans, unul dintre cei mai renumiţi ziarişti britanici, figură 
emblematică a ziarului "Sunday Times" (1967-1981), un inovator al reportajului de 
investigaţie din Marea Britanie şi din lume     
 
- 1966: S-a născut actorul american de film John Cusack      
 
- 1989: A murit regizorul olandez de film documentar Joris Ivens (n. 1898) - 25 de ani   
 
- 1991: Ultima sesiune a CAER (Consiliul de Ajutor Economic Reciproc), de la Budapesta, 
la care au participat Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, Mongolia, Polonia, România, Ungaria, 
URSS şi Vietnam, adoptă Protocolul privind desfiinţarea organizaţiei, urmând ca hotărârea 
să intre în vigoare la 90 de zile de la ratificarea acestuia. NOTĂ: CAER a fost creat la 
25.I.1949, la Varşovia, de şase ţări socialiste: Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, România, 
Ungaria şi URSS; au mai devenit membre ale CAER: RDG - 1950; Mongolia - 1962; Cuba - 
1972; RS Vietnam - 1978 
 
- 1992: A murit campionul mondial rus de şah Mihail Tal (n. 1936)   
 
- 1993: A murit basul bulgar Boris Christoff (n. 1914)     
 
 

* * * * * 
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