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MARŢI, 8 IULIE 2014 

 
EVENIMENTE INTERNE 

 
 
- Uniunea Europeană 
* Confindustria România organizează, în parteneriat cu Ambasada Italiei la Bucureşti şi 
Ministerul Fondurilor Europene, forumul cu tema „Programarea fondurilor structurale 
pentru perioada 2014-2020 şi oportunităţile pentru mediul antreprenorial” -  la Grand 
Hotel 5* Marriott, Sala Constanţa, Calea 13 Septembrie nr. 90.  
 
- Justiţie 
* Tribunalul Bucureşti urmează să ia în discuţie contestaţia preşedintelui fondator al PC, 
Dan Voiculescu, la măsura controlului judiciar dispusă de procurorii anticorupţie în dosarul 
în care este acuzat de şantaj prin constrângere în scopul dobândirii, în mod injust, a unui 
folos patrimonial 
 
- Organizaţii 
* Fundaţia Konrad Adenauer sărbătoreşte 15 ani de activitate neîntreruptă în România, 
eveniment la care participă Hans-Gert Pöttering, preşedinte al Fundaţiei Konrad Adenauer, 
fost preşedinte al Parlamentului European.  
 
- Cultură 
* „Salon BD, Poveşti din Bucureşti în Benzi Desenate” - o manifestare inedită care include 
lansări de carte, conferinţe, ateliere pentru copii şi o mini şcoală de vară, îşi va deschide 
porţile în perioada 8 iulie - 10 august, la Muzeul Municipiului Bucureşti, Palatul Suţu. 
Astăzi are loc vernisajul expoziţiei de benzi desenate în cadrul căreia expun artiştii Puiu 



 2 

Manu, Şerban Andreescu, Mihai Ionuţ Grăjdeanu, Alin Teodor Ivan, Alexandru Ciubotariu 
şi Octav Ungureanu - ora 19:00 
* În perioada 8–25 iulie, la Biblioteca Metropolitană București, sediul central, Str. Tache 
Ionescu nr. 4, va putea fi vizitată expoziția de pictură a Ecaterinei Niță, „Lumea văzută la 
88 de ani”. Vernisajul expoziţiei - ora 17:30. Prezintă: Alexandru Ghilduș 
* Craiova: Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” găzduiește lansarea volumului 
„Se întorc morţii acasă”, autor Cornel Constantin Ciomâzgă, carte apărută la Editura 
Cartea Actuală 3C. Momentul va fi precedat de proiecția unui film-eseu, semnat de 
regizoarea Cristina Chirvasie. În cadrul acestui eveniment sunt invitați prof. univ. dr. 
Mihaela Albu şi prof. Liliana Hinoveanu, redactor Radio Oltenia Craiova 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- Sf. Mucenici Epictet preotul şi Astion monahul (Calendarul Creştin-Ortodox 2014; 
Calendarul Romano-Catolic 2014) 
 
- 1392: Menţionarea prezenţei monedelor emise de Ţara Românească în Pera 
Constantinopolului; era atestată, astfel, circulaţia monedei româneşti în comerţul sud-est 
european   
 
- 1711, 8-12: Bătălia de la Stănileşti pe Prut; forţele ruso-moldovene sunt încercuite de 
turci, iar ţarul Petru I este constrâns să semneze pacea la Vadu Huşilor; ia sfârşit domnia 
lui Dimitrie Cantemir în Moldova (începută la 23.XI.1710); Cantemir se refugiază în Rusia, 
unde  devine consilierul apropiat al ţarului    
 
- 1869: La Timişoara a fost inaugurată prima linie de tramvai cu cai din ţară, de 6 
kilometri lungime. Astfel, Timişoara devenea primul oraş din ţară şi al cincilea din lume 
care folosea tramvaiele ca mijloc de transport în comun – 145 de ani   
 
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Bruxelles: Creştin-democratul Jean-Claude Juncker, desemnat să prezideze Comisia 
Europeană, are programate întâlniri cu grupurile politice din Parlamentul European: cu 
socialiştii, cu liberalii şi cu conservatorii britanici, ostili candidaturii sale  
 
- Milano: Reuniune informală a miniştrilor europeni de interne şi ai justiţiei  
 
- Bruxelles: Comisarul european pentru concurenţă, Joaquín Almunia, vicepreşedinte al 
Comisiei, îl primeşte pe Petar Chobanov, ministrul finanţelor din Bulgaria  
 
- Veneţia: Comisarul european pentru agenda digitală, Neelie Kroes, vicepreşedinte al 
Comsiei, susţine un discurs în cadrul manifestării „Veneţia Digitală” 
 
- Bruxelles: Comisarul european pentru dezvoltare, Andris Piebalgs, se întâlneşte cu Yves 
Leterme, secretar general al Institutului Internaţional pentru Democraţie şi Asistenţă 
Electorală 
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Aniversări - Comemorări 
 
- 1497: Navigatorul şi exploratorul portughez Vasco da Gama (1469-1524) începe prima 
călătorie pe mare din Europa (Belem/Lisabona) până în India, înconjurând Africa, şi 
deschide, astfel, linia de navigaţie din Europa spre Asia     
 
- 1621: S-a născut fabulistul francez Jean de La Fontaine (m. 1695)     
 
- 1695: A murit Christiaan Huygens, fizician, matematician şi astronom olandez; a 
construit primul ceas cu pendul (1657) şi a elaborat teoria clasică a forţelor centrifuge şi a 
oscilaţiilor pendulului (1673); a emis principiul care explică propagarea undelor (principiul 
H) şi teoria ondulatorie a luminii; autor al primului tratat complet asupra calculului 
probabilităţilor (n. 1629) 
 
- 1822: A murit poetul englez Percy Bysshe Shelley; unul dintre cei mai importanți poeți ai 
romantismului englez, criticii considerându-l unul dintre cei mai de seamă lirici ai literaturii 
de limbă engleză (n. 1792)   
 
- 1958: S-a născut Kevin Bacon, regizor, actor şi producător american   
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