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EVENIMENTE INTERNE 
 
- Uniunea Europeană 
* Bruxelles: Experți din partea Comisiei Europene și a statelor membre, printre care și România se 
reunesc pentru a accelera modalitățile de programare, precum și punerea în practică a inițiativei 
„Locuri de muncă pentru tineri”, în cadrul unui seminar special organizat de Comisie. Obiectivul 
seminarului este de a colabora în ceea ce privește programarea măsurilor finanțate în cadrul inițiativei 
„Locuri de muncă pentru tineri”, astfel încât toate statele membre eligibile să poată începe să 
primească fonduri cât mai curând posibil 
 
- Justiţie 
* Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă cererea lui Dan Voiculescu de strămutare a dosarului 
privind privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare de la Curtea de Apel Bucureşti la altă instanţă 
din ţară 
 
- Învăţământ, Cercetare 
* Are loc afişarea rezultatelor finale la examenul de bacalaureat 
 
- Cultură 
* Filmul „Canibal” în regia lui Manuel Martín Cuenca, pentru care actriţa Olimpia Melinte a fost 
nominalizată la prestigioasele Premii Goya (categoria „Revelaţia anului”), va fi prezentat, în premieră 
de gală, cu participarea protagonistei – ora 9:00, la Cinema Studio  
 
Aniversări - Comemorări 
 
- Sf. Benedict, abate, patron al Europei (Calendarul Romano-Catolic 2014) 
 
- 1428: Prima atestare a Mănăstirii Horaiţa (din judeţul Neamţ), emisă de cancelaria lui Alexandru cel 
Bun, domnul Moldovei (1400-1432)  
 



 2 

- 1714: Dimitrie Cantemir (cărturar, umanist, domn al Moldovei/martie-aprilie 1693, 1710-1711) este 
ales membru al Academiei din Berlin, la propunerea filosofului german Gottfried Wilhelm Leibniz - 300 
de ani   
 
- 1780: A apărut, în limba latină, prima gramatică a limbii române - "Elementa linguae daco-romanae 
sive valachicae" de Samuil Micu şi Gheorghe Şincai   
 
- 1917, 11/24.VII - 1/14.VIII: Bătălia de la Mărăşti; puternică ofensivă a Armatei a II-a române, 
comandată de generalul Alexandru Averescu, în cooperare cu Armata a IX-a rusă, soldată cu o 
importantă victorie împotriva armatei germane     
 
- 1947: S-a născut Victor Surdu, de profesie inginer horticultor, a fost, între 1989 şi 1990, ministru al 
Agriculturii; între 1990 şi 1996 a fost preşedinte al Partidului Democrat Agrar (PDAR); din 2001, era 
membru al PSD, iar din 2008, deputat de Neamţ (m. 2011)   
 
- 1949: S-a născut Liliana Ursu, poetă, prozatoare şi traducătoare; din 1981 a lucrat la 
Radiodifuziunea Română ca realizatoare de emisiuni culturale - 65 de ani  
 
- 2011: A murit artistul plastic Alexandru Chira; a realizat ansamblul monumental "De-semne spre 
cer, pentru ploaie şi curcubeu", de la Tăuşeni, judeţul Cluj, considerat de critica de specialitate ca 
fiind cea mai importantă lucrare contemporană de această factură din România (n. 1947) 
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
An iversări - Comemorări 
 
- "Ziua Mondială a Ciocolatei", a fost declarată în 1995 de către francezi. Ciocolata, aşa cum o ştim 
noi azi, în formă de baton, a fost invenţia lui Joseph Fry, din Londra, în 1847. Ciocolata se folosea 
deja de mii de ani, însă sub altă formă; în 1519, conchistadorul Hernán Cortés a descoperit că 
Montezuma, conducătorul aztecilor, obişnuia să bea o băutură preparată din seminţe de cacao, 
numită “chocolatl”   
 
- "Ziua Mondială a Populaţiei"; se celebrează anual, la recomandarea din iunie 1989 a Consiliului 
Director al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare – PNUD; marchează "Ziua celor cinci 
miliarde" de locuitori ai Terrei, celebrată în întreaga lume la 11 iulie 1987. NOTĂ: pe 12 octombrie 
1999 s-a atins cifra de 6 miliarde de locuitori, iar pe 31 octombrie 2011, cifra de 7 miliarde  
 
- 1934: S-a născut Giorgio Armani, creator de modă şi întreprinzător italian - 80 de ani   
 
- 1959: S-a născut Richie Sambora, chitarist american (component al trupei Bon Jovi) – 55 de ani 
 
- 1989: A murit Sir Laurence Olivier, actor şi regizor englez de teatru şi film; reprezentant ilustru al 
şcolii teatrale engleze, în primul rând shakespeariene (n. 1907) - 25 de ani   
 
- 1994: Yasser Arafat (1929-2004), şeful Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei din 1968 îşi 
stabileşte reşedinţa în Gaza şi devine conducătorul Autorităţii Naţionale Palestiniene (Arafat a revenit 
în teritoriile palestiniene cu câteva zile mai devreme, la 1 iulie, după 27 de ani de exil) – 20 de ani    
 
- 1995: A avut loc Masacrul de la Srebrenica, în estul Bosniei, când 8.000 de musulmani au fost ucişi 
de forţele sârbe bosniace, în timpul războiului bosniac (martie 1992 - noiembrie 1995); este cel mai 
sângeros episod pe care l-a cunoscut Europa după cel de-al doilea Război Mondial     
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