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VINERI, 4 IULIE 2014 
 

EVENIMENTE INTERNE 
 
 
- Senat 
* Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu are o întrevedere cu Michaëlle Jean, fost 
Guvernator General al Canadei, trimis special al UNESCO pentru Haiti şi candidat al Canadei, al 
Québec-ului şi al Noului Brunswick pentru postul de secretar general al Organizaţiei 
Internaţionale a Francofoniei - ora 9:30, la cabinet   
 
- Camera Deputaţilor 
* Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, are o întrevedere cu Michaëlle Jean, trimis 
special al UNESCO pentru Haiti şi candidat al Canadei, al Québec-ului şi al Noului Brunswick 
pentru postul de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei - ora 11:00, la 
cabinet, nivel P1 
* Activitate în Comisii: 
• Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi – la Sala Mihai Viteazul, nivel P1 
• Comisia pentru industrii şi servicii – la sala 25, etaj 2, corp B4 
• Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor   
 
- Guvern 
* Marea Britanie: De la ora 10:00 (ora României), premierul Victor Ponta deschide şedinţa Bursei 
de la Londra în care vor fi listate certificatele globale de depozit (GDR) emise în cadrul ofertei 
publice iniţiale Electrica; participă şi ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu  
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- Ministere 
* Primirea de către ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean, a ambasadorului Regatului 
Hașemit al Iordaniei la București,  Munther Said Qabba’ah, în vizită de rămas bun - ora 9:30, la 
sediul MAE 
* Primirea de către ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean, a ambasadorului Republicii 
Algeriene Democratice şi Populare la București, Taous Djellouli, în vizită de prezentare - ora 
10:15, la sediul MAE 
* Ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, Bogdan Stanoevici, îl primeşte pe 
ambasadorul Tunisiei în România, Boutheina Labidi - ora 11:00, la sediul MAE 
* Secretarul de stat pentru analiză politică şi relaţia cu Parlamentul, Radu Podgorean, prezidează 
reuniunea Consiliului Consultativ în domeniul asistenţei oficiale pentru dezvoltare - ora 14:00, la 
sediul MAE 
* Erevan, Armenia: Au loc consultări ale secretarului de stat pentru afaceri strategice, din cadrul 
MAE, Bogdan Aurescu cu adjunctul ministrului afacerilor externe al Republicii Armenia, Garen 
Nazarian  
 
- Învăţământ, Cercetare 
* În cadrul examenului de Bacalaureat 2014, sesiunea iunie-iulie, are loc proba la alegere a 
profilului şi specializării – proba E)d) – examen scris 
* În perioada 4 - 8 iulie, absolvenţii clasei a VIII-a vor completa în fişele de înscriere, opţiunile 
pentru unitatea de învăţământ în care doresc să-şi continue studiile 
 
- Cultură 
* Dezbatere dedicată Discului Românesc de Jazz, eveniment organizat cu prilejul „Bucharest Jazz 
Festival 2014” – ora 12:00, la Hanul Gabroveni   
* Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” găzduieşte vernisajul expoziţiei de pictură şi grafică 
„Mărgăritare Brâncoveneşti” de Elena Murariu închinată Sfinţilor Martiri Brâncoveni - ora 13:00, în 
sala „Gheorghe Focşa”, Şos. Kiseleff nr. 28. Expoziţia poate fi vizitată în perioada 4 – 26 iulie  
* Poetul Theodor Răpan lansează cărţile: „Orb în lumină – Poeme alese. Antologie de autor”, 
editura „eLiteratura”, 2014 şi „Fără de moarte – De trei ori 60 + 1 Iconosonete”, editura 
„Semne”, cu opere grafice de Damian Petrescu, 2014 - ora 14:00, la Muzeul Naţional „George 
Enescu” – Palatul Cantacuzino, Calea Victoriei, nr. 141, sect. 1  
* Caravana LecTura de Vacanţă (4 – 5 iul.) porneşte din Parcul Izvor - ora 18:00, spaţiu unde 
bucureştenii vor putea face schimb de cărţi, vor avea sală de lectură în aer liber şi concursuri cu 
premii. Prima zi a LecTurii de Vacanţă va fi dedicată unei lecturi de seară iar participanţii vor 
avea la dispoziţie saltele, noptiere şi veioze, pentru o experienţă cât mai autentică. Cititorii vor 
putea împrumuta cărţi pe toată durata serii de pe rafturile special amenajate. Sâmbătă, 5 iulie, 
de la ora 15:00, spaţiul din Parcul Izvor va fi împărţit în trei zone: zona de schimb de cărţi, unde 
participanţii au posibilitatea de a aduce o carte din propria lor bibliotecă şi de a pleca acasă cu 
alta, nouă; zona de activităţi, în care vor avea loc workshopuri şi concursuri cu premii în cărţi; 
zona de lectură şi relaxare, dedicată cititului 
 
Aniversări - Comemorări  
 
- "Ziua Crucii Roşii Române"; la 4/16.VII.1876 s-a înfiinţat, la Bucureşti, Societatea "Crucea 
Roşie" din România, prin hotărârea principelui Ghica de organizare a unei societăţi de ajutor 
pentru militarii răniţi în război, România fiind printre primele ţări din lume care a aderat la 
Convenţiile de la Geneva   
 
- "Ziua Naţională a Medicului de Familie " - stabilită, prin Statut, de Societatea de Medicină de 
Familie/Medicină Generală, începând cu anul 1999 – 15 ani 
- 1854: S-a născut Victor Babeș, bacteriolog și morfopatolog, fondator al școlii românești de 
microbiologie, membru titular al Academiei Române din 1893; în colaborare cu Victor Andre 
Cornil, este autorul primului tratat de bacteriologie din lume (“Bacteriile şi rolul lor în anatomia şi 
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histologia patologică a bolilor infecţioase”), prin care a pus bazele moderne ale acestei ştiinţe (m. 
1926) – 160 de ani. NOTĂ: Unele surse dau ca dată a naşterii 28 iulie 1854  
 
- 1864, 4/16: Apare Decretul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza nr. 765 privind înfiinţarea 
Universităţii din Bucureşti, prin reunirea celor trei facultăţi existente: Facultatea de Drept, 
Facultatea de Ştiinţe şi Facultatea de Litere şi Filozofie; clădirea, considerată monument 
arhitectonic, a fost construită după planurile arhitectului Alexandru Orăscu (la vremea aceea 
arhitectul oraşului Bucureşti), fiind inaugurată oficial la 14.XII.1869; primul rector a fost juristul 
Gheorghe Costa-Foru - 150 de ani   
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Paris: Preşedintele François Hollande organizează o seară a prieteniei franco-germane, la 
Elysée, cu prilejul disputării sferturilor de finală dintre selecţionatele de fotbal ale celor două ţări, 
la Campionatul Mondial din Brazilia 
 
- Sihanoukville, Cambodgia: Primul termen al procesului oligarhului rus, Serghei Polonski, acuzat 
că, alături de alte două persoane de origine rusă, au ameninţat cu arme albe echipajul unei 
ambarcaţiuni  
 
- Franţa: Cea de-a 68-a ediţie a Festivalului Internaţional al Artelor de la Avignon (4 – 27 iul.) 
 
 
Aniversări - Comemorări  
 
- Sărbătoarea Naţională a Statelor Unite ale Americii; aniversarea proclamării independenţei; la 4 
iulie 1776 a fost adoptată "Declaraţia de Independenţă" (redactată de Thomas Jefferson, 
Benjamin Franklin şi John Adams) şi votată de reprezentanţii celor 13 colonii engleze din America 
de Nord; "Declaraţia" făcea un aspru rechizitoriu politicii britanice în colonii şi justifica 
desprinderea acestora de Marea Britanie (neatârnare recunoscută prin Tratatul de pace de la 
Paris din 3.IX.1783); 4 iulie 1776 marchează încheierea primei perioade a Războiului de 
independenţă al coloniilor engleze din America de Nord (1775-1783)   
 
- 1884: Poporul francez a dăruit Statelor Unite, ca semn de prietenie între cele două naţiuni, 
statuia "Libertatea luminând lumea" (Miss Liberty); realizată de sculptorul francez Auguste 
Bartholdi, statuia a fost instalată pe Liberty Island, la gura de vărsare a fluviului Hudson în 
Oceanul Atlantic, şi domină oraşul New York (Miss Liberty a fost dezvelită la 28.X.1886 şi a fost 
declarată monument al SUA la 15.X.1924) - 130 de ani   
 
 
 

SÂMBĂTĂ, 5 IULIE 2014 
 

EVENIMENTE INTERNE 
 
 
- Învăţământ, Cercetare 
* Suceava: Are loc dechiderea primei ediții a Festivalului Internațional al Școlilor de Teatru - ora 
18:30, la Casa de Cultură a Sindicatelor, când va putea fi vizionat spectacolul „Stele în lumina 
dimineţii”, al masteranzilor de la UNATC „I. L. Caragiale”. Festivalul se desfăşoară în perioada 5 - 
12 iulie şi a fost structurat ca un laborator de creaţie şi cercetare teatrală, în cadrul căruia sunt 
reunite spectacole reprezentative ale unor şcoli de teatru din ţară şi din străinătate. Acesta 
cuprinde trei secţiuni: Spectacole, Ateliere, Întâlniri cu publicul. Şcolile care prezintă cele mai 



 4 

bune spectacole vor fi premiate. Vor fi acordate şi premii speciale ale jurului pentru interpretare 
– cel mai bun actor şi cea mai buna actriţă 
 
- Cultură 
* Concertul trupei americane Thirty Seconds To Mars, în organizarea D&D East Entertainment şi 
East European Production – ora 21:00, la Romexpo  
* Ploieşti: În zilele de 5 şi 6 iulie are loc evenimentul muzical „Zilele Prieteniei Bergenbier” - ora 
19:00, în Parcul Olimpia 
* Germania: Cântăreaţa Oana Cătălina Chiţu şi ansamblul său muzical format din şapte 
instrumentişti susţin astăzi un concert de gală, cu romanţe şi cântece tradiţionale româneşti, din 
repetoriul Mariei Tănase, în cadrul celei de-a 9-a ediţii a festivalului internaţional „Donaufest” (4 - 
13 iul.) - ora 19:00, în sala mare a centrului Edwin - Scharff – Haus, din localitatea Neu-Ulm 
(Bavaria). Institutul Cultural Român din Berlin este partener al festivalului  
* Portugalia: În perioada 5 - 13 iulie se desfăşoară a 22-a ediţie a Festivalului Internațional de 
Scurt Metraje Curtas Vila do Conde 2014. Cinematografia românească va fi reprezentată de 
unsprezece producţii, repartizate pe trei secţiuni diferite: Competiție Internațională, Off side și 
Panorama Europeană. La invitația organizatorilor și cu sprijinul ICR Lisabona va fi prezent la 
festival regizorul Paul Negoescu, care va face parte din juriul festivalului 
* Ungaria: Cu sprijinul Institutului Cultural Român Budapesta are loc concertul de muzică clasică 
intitulat „100 de violoncele” - ora 20:00, în Piaţa Szent István. Concertul este organizat de 
Institutul Italian de Cultură din Budapesta şi este dedicat preluării Preşedinţiei Uniunii Europene 
de către Italia. Participă violoncelişti din Ungaria, Italia, România şi alte ţări membre ale Uniunii 
Europene 
 
- Sport 
* În perioada 5-13 iulie, Federaţia Română de Tenis va organiza, la „Arenele BNR”, „BRD 
Bucharest Open”, competiţie care va reuni la start 64 din cele mai importante jucătoare ale 
tenisului mondial 
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Campobasso şi Isernia, Italia: Vizita pastorală a Papei Francisc în regiunea Molise  
 
- Nouakchott, Mauritania: Al doilea tur al alegerilor prezidenţiale 
 
- Cairo: Este aşteptat verdictul în procesul liderului spiritual al „Fraţilor Musulmani”, Mohamed 
Badie, şi al altor 37 de co-acuzaţi, judecaţi violenţe soldate cu 2 morţi în iulie 2013, la câteva zile 
după demiterea preşedintelui islamist Mohamed Morsi 
 
 

DUMINICĂ, 6 IULIE 2014 
 

EVENIMENTE INTERNE 
 
 
- Uniunea Europeană 
* Jud. Iaşi: În perioada 6 - 8 iulie, şeful Reprezentanței Comisiei Europene, Angela Filote 
efectuează o vizită în județ, unde se va întâlni cu reprezentanți ai autorităților locale și va vizita 
proiecte cu finanțare europeană. De asemenea, va participa la un seminar organizat cu presa 
locală și regională, în cadrul programului „Bursele Europene: Jurnaliști în dialog”, și la conferința 
regională din cadrul proiectului „Succesul e molipsitor”, având ca scop promovarea proiectelor de 
succes realizate cu fonduri europene  
 
- Cultură 
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* Sfântu Gheorghe: Asociaţia Culturală şi de Tineret „Mukkk” din localitate va organiza a VIII-a 
ediţie a Taberei internaţionale de jazz şi muzică improvizată, la care au fost invitaţi cunoscuţi 
muzicieni din ţară şi străinătate (6 - 13 iul.) 
 
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Spania: Au loc cursele cu tauri de la Pamplona, care fac parte din festivalul anual dedicat 
Sfântului Fermin, sau Sanfermines cum îl numesc localnicii. Festivalul începe astăzi, după ce 
primarul anunţă oficial deschiderea, de la balconul primăriei. Cursele cu tauri vor începe pe data 
de 7 iulie, la ora 8:00 şi se vor repeta în fiecare zi, până pe 14 iulie. Pe curajoşi îi aşteaptă o 
cursă de 825 de metri, care durează, în medie, trei minute  
 
- Paris: Defilarea Haute Couture pentru sezonul toamnă - iarnă 2014-2015 (6 – 11 iul.) 
 
 
 

* * * * * * * 
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