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LUNI, 7 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.  
 
- Ministere 
* Ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean, alături de ambasadorul Franţei în România, 
François Saint-Paul participă la inaugurarea sediului Centrului regional francofon de studii 
avansate în ştiinţe sociale (CeReFREA) Bucureşti – ora 15:00, la Vila Noël, Str. Emile Zola, nr. 6, 
lângă Piaţa Dorobanţi; printre invitaţi: ministrul educației naționale, Remus Pricopie, ministrul 
delegat pentru Învățământul Superior, Cercetare Ştiințifică și Dezvoltare Tehnologică, Mihnea 
Costoiu,  și primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu 
 
- Cultură 
* În perioada 7 - 13 iulie, în cadrul proiectului „Crângaşi Parc Cinema”, au loc proiecţii de film – 
ora 22:00, în Parcul Crângaşi. Astăzi, va fi proiectat filmul fraţilor Joel şi Ethan Coen, „Adevăratul 
Curaj/ True Grit” 
* Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” organizează, în perioada 7 iulie - 16 august, cea de-
a XXI-a ediţie a Taberei de creaţie „Vara pe uliţă”. Proiectul oferă copiilor şi tinerilor şansa să 
petreacă o vacanţă de neuitat descoperind cu ajutorul unor cunoscuţi creatori populari, în cadrul 
atelierelor de creaţie, tainele unor străvechi meşteşuguri şi activităţi de divertisment şi socializare 
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* În cadrul „Cinema-Edu de vacanţă”, vor fi proiectate o serie de filme – pe terasa de la 
Promenada Mall. Astăzi, de la ora 21:00, va fi proiectat filmul „Inside Llewyn Davis”,  regia 
Ethan&Joel Coen 
* Serbia: Teatrul Masca susține pentru românii din Voivodina, o reprezentație cu piesa „Parcul” în 
regia lui Mihai Mălaimare, iar Vlad Miriță va interpreta piese de pe albumul „Iubesc femeia – 
povestea bărbatului interbelic” - ora 19:30, la Casa de Cultură din Petrovasâla (Vladimirovac). 
Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român, prin Direcţia Români din Afara 
Granițelor Țării și Limba Română, în parteneriat cu Comunitatea Românilor din Serbia 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- 1857, 7/19: Au început în Moldova alegerile pentru Adunarea ad-hoc (convocate prin hotărârea 
Congresului de pace de la Paris, 1856), falsificate de ultraconservatorul Nicolae Conachi-
Vogoride, ostil unirii Moldovei cu Ţara Românească. NOTĂ: La 24 iulie/5 august Franţa, Rusia, 
Prusia şi Regatul Sardiniei decid ruperea legăturilor cu Poarta Otomană, care refuzase să anuleze 
alegerile falsificate din Moldova; ca urmare a întrevederii dintre Napoleon al III-lea şi regina 
Victoria (din 25 iulie/6 august), se ajunge la o soluţie de compromis: Marea Britanie acceptă 
anularea alegerilor (falsificate) din Moldova, iar Franţa se mulţumeşte cu o unire parţială, Ţara 
Românească şi Moldova urmând să aibă instituţii similare, renunţând însă la proiectul privind 
unirea Principatelor sub un principe străin; aceste hotărâri marchează, pe plan diplomatic, un 
moment important în realizarea statului român. La 7/19.IX.1857 vor începe alegerile pentru 
Adunarea ad-hoc a Ţării Româneşti (câştigate de unionişti) 
 
- 1886: S-a născut (la Paris) compozitorul Ion Hartulary-Darclée; fiul sopranei Hariclea Hartulary-
Darclée (m. 1969)     
 
- 1906: S-a născut matematicianul Gheorghe Mihoc; a fost considerat, împreună cu Octav 
Onicescu, creatorul şcolii româneşti de teoria probabilităţilor şi statistică matematică; membru 
titular al Academiei Române din 1963, preşedinte al acestui for (martie 1980 - decembrie 1981) 
(m. 1981)    
 
- 1923: S-a născut Liviu Ciulei, regizor de teatru şi film, actor, scenograf şi arhitect; considerat 
părintele teatrului românesc modern; membru corespondent al Academiei Române din 1992 (m. 
2011)     
 
- 1993, 7-11: Are loc prima ediţie a Salonului Internaţional Automobilistic al României (Bucureşti)     
 
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Bruxelles: Reuniune a miniştrilor de finanţe din zona euro                    
 
- Luxemburg: Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, este convocat în fața 
Tribunalului Uniunii Europene pentru a depune mărturie în dosarul Dalli, după numele fostului 
comisar european maltez, John Dalli, forțat să demisioneze în octombrie 2012 ca urmare a unei 
presupuse afaceri de corupție având legătură cu industria tutunului 
 
- Burxelles: Comisia Europeană urmează să propună o directivă privind timpul de lucru pentru 
lucrătorii din sectorul transporturilor pe căile navigabile interioare 
 
- Lisabona: Vizita regelui spaniol Felipe al VI-lea, însoțit de regina Letizia, în Portugalia 
 
- Buenos Aires: Preşedintele armean, Serzh Sargsian, se întâlneşte cu preşedintele argentinian, 
Cristina Fernandez 
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Aniversări - Comemorări 
 
- Japonia: "Sărbătoarea Stelelor"; conform tradiţiei nipone, stelele Vega şi Altair au în fiecare an, 
la această dată, o întâlnire romantică pe Calea Lactee   
 
- Insulele Solomon: aniversarea proclamării independenţei - 1978. Ziua Naţională   
 
- 1816: A murit Richard Brinsley Sheridan, autor dramatic irlandez şi om politic (n. 1751)     
 
- 1843: S-a născut Camillo Golgi, histolog şi patolog italian; contribuţii în domeniul microscopiei 
sistemului nervos şi al metodelor de colorare a ţesuturilor; a descris granulaţiile din citoplasmă şi 
corpusculii tactili speciali care-i poartă numele; Premiul Nobel pentru Medicină în 1906, împreună 
cu medicul spaniol Santiago Ramón y Cajal (m. 1926)     
 
- 1860: S-a născut Gustav Mahler, compozitor şi dirijor austriac; unul dintre cei mai importanți 
dirijori ai generației sale (m. 1911)  
 
- 1893: S-a născut Miroslav Krleža, prozator, poet şi dramaturg croat; a pus bazele romanului 
croat modern (m. 1981)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * 


