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VINERI, 18 IULIE 2014 
 

EVENIMENTE INTERNE 
 
 
- Preşedinţie 
* Preşedintele Traian Băsescu îi primeşte pe membrii Board-ului Băncii Europene pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare - ora 11:00, la Palatul Cotroceni, Salonul Albastru 
 
- Justiţie 
* Curtea de Apel Bucureşti judecă cererea DNA privind arestarea omului de afaceri Ilie Carabulea, 
trimis în judecată în dosarul ASF-Carpatica 
 
- Social 
* Bucureştenii îi vor întâlni la metrou pe „Eroii pentru o zi”, câteva persoane în scaune rulante care le 
vor aminti de problemele cu care se confruntă din cauza lipsei accesibilizării spaţiului public din 
Capitală. Melodia care va însoţi persoanele în scaune rulante şi pe voluntarii-însoţitori va fi „Heroes”, 
a lui David Bowie. Vlad Coman, absolvent al liceului „Dinu Lipatti”, va interpreta aceeaşi melodie la 
pianul din staţia de metrou Unirii 1 (ieşirea dinspre Hanul lui Manuc). Acţiunea este un preambul 
pentru marşul „Oraş accesibil” pentru oameni!”, organizat sâmbătă, 19 iulie, de la ora 11:00, pe 
traseul Piaţa Universităţii - Piaţa Victoriei 
 
- Cultură 
* Asociaţia Vatra Daciei organizează începând cu ora 19:00, la Palatul Şuţu (Muzeul Muncipiului 
Bucureşti), prezentarea volumului „Pe urmele geto-dacilor”, autor Valentin Roman 
* În zilele de 18 şi 19 iulie, Festivalul Internaţional de Muzică Clasică şi Contemporană Ţintea 
Muzicală în colaborare cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi cu Muzeul 
Municipiului Bucureşti, organizează concerte susţinute de doi dintre interpreţii de vârf ai scenei 
contemporane franceze: violonista Noemi Schindler şi violoncelistul Christophe Roy, ambii membri ai 
renumitului ansamblu Aleph. Astăzi, concertul va avea loc de la ora 19:00, la Palatul Cantacuzino 
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(Muzeul George Enescu), Calea Victoriei nr. 141, iar sâmbătă, 19 iulie, concertul va avea loc la Palatul 
Suţu, Bd. I. C. Brătianu nr.2 – ora 19:00 
* În perioada 18 – 27 iulie, are loc Festivalul de Teatru în aer liber, zece seri de teatru – pe terasa 
Promenada mall din Bucureşti. Accesul este gratuit iar piesele încep de la ora 20:30 
* Festivalul Naţional de Teatru organizează în zilele de 18 şi 19 iulie, o audiţie în vederea selecţiei 
pentru un workshop condus de Răzvan Mazilu - la Teatrul Naţional Bucureşti, Sala mică 
* Sibiu: Deschiderea expoziţiilor „Clipe din viaţa păsărilor” şi „Geologia de zi cu zi”, la Muzeul de 
Istorie Naturală din cadrul Muzeului Naţional Brukenthal 
* Techirghiol, jud. Constanţa: Consiliul Local şi Primăria oraşului Techirghiol împreună cu Casa de 
Cultură „Constantin Tănase” Techirghiol organizează în perioada  18 - 20 iulie, pe scena Teatrului de 
Vară „Jean Constantin” din localitate, Festivalul – Concurs naţional de interpretare  a  muzicii  uşoare  
româneşti  „Glasul Speranţelor”, ediţia a XIII-a. Printre partenerii media: Radio România Cultural,  
Radio România Regional,  Radio Vacanţa / Constanţa 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- Sf. Mucenic Emilian de la Durostor (Calendarul Creştin-Ortodox 2014; Calendarul Bisericii Române 
Unite cu Roma, Greco-Catolice 2014; Calendarul Romano-Catolic 2014) 
 
- 1711, 18 – 22: Marea confruntare de la Stănileşti/Vaslui dintre forţele ruso-române, conduse de 
ţarul Petru I şi Dimitrie Cantemir, domnul Moldovei, şi cele otomane; victoria turcilor l-a obligat pe 
Dimitrie Cantemir să părăsească tronul, iar în Moldova va fi introdus, la 6.X.1711, regimul fanariot    
 
- 1867: S-a născut chimistul Ştefan Minovici; în 1919 a fondat Societatea de Chimie a României; şi-a 
legat, totodată, numele de organizarea învăţământului farmaceutic românesc de rang universitar; 
membru corespondent al Academiei Române din 1925 (m. 1935)     
 
- 1976: Nadia Comăneci a obţinut prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice; la 14 ani, Nadia 
Comăneci a devenit o stea a Jocurilor Olimpice de Vară din 1976 de la Montreal, Québec, desfăşurate 
în perioada 17 iulie – 1 august; nu numai că a devenit prima gimnastă care a obţinut scorul perfect la 
olimpiadă (de şase ori), dar a şi câştigat trei medalii de aur (la individual compus, bârnă şi paralele), 
o medalie de argint (echipă compus) şi bronz (sol); acasă, succesul său i-a adus distincţia de „Erou al 
Muncii Socialiste” din partea autorităţilor comuniste, fiind cea mai tânără româncă distinsă cu acest 
titlu   
 
- 1988: A murit pictorul Aurel Ciupe (n. 1900)   
 
- 2009: A murit scriitorul Iuliu Raţiu, cunoscut în special ca autor şi promotor al literaturii şi presei 
pentru copii şi tineret (n. 1930) - 5 ani   
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Bruxelles: Negociatorii UE și SUA țin o conferință de presă după cea de-a șasea rundă de negocieri 
comerciale de la Bruxelles 
 
- Port-au-Prince: Vizita preşedintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy, în cadrul căreia va 
avea întrevederi cu preşedintele haitian Michel Martelly (18 şi 19 iul.)   
 
- Niamey, Niger: Vizita preşedintelui francez, François Hollande 
 
- Buenos Aires: Vizita preşedintelui chinez Xi Jinping 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- ''Ziua Mandela'' (Mandela Day) este marcată din 2010, anual, la iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor 
Unite, în ziua de naştere a omului politic sud-african Nelson Mandela (18.VII.1918-5.XII.2013); ONU 
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a lansat un apel mondial ca, în această zi, fiecare să consacre 67 de minute din timpul propriu pentru 
a-i ajuta pe alţii, în semn de omagiu faţă de valorile apărate de fostul preşedinte sud-african; cele 67 
de minute reprezintă anii consacraţi luptei politice de către Mandela. NOTĂ: Nelson Mandela, om 
politic sud-african, a fost una dintre personalităţile politice marcante ale secolului XX; lider al 
Congresului Naţional African şi al luptei împotriva apartheid-ului, a fost închis timp de 27 de ani 
(1962-1990); primul preşedinte de culoare al Republicii Africa de Sud, după primele alegeri 
multirasiale din aprilie 1994 (1994-1999), a devenit unul dintre promotorii procesului de reconciliere 
naţională; Premiul Nobel pentru pace pe 1993, împreună cu Frederik de Klerk (preşedinte al R. Africa 
de Sud între anii 1989 şi 1994); s-a retras din viaţa politică în 2004   
 
- 1937: S-a născut chimistul american de origine poloneză Roald Hoffmann; cunoscut pentru teoriile 
sale privind desfăşurarea reacţiilor chimice, dezvoltate independent şi de japonezul Kenchi Fukui; 
pentru aceste teorii, cei doi au primit Premiul Nobel pentru Chimie în anul 1981   
 
- 1949: A murit Vitĕzslav Novák, compozitor şi profesor ceh (n. 1870) - 65 de ani   
 
- 1955: A fost creată Adunarea Atlanticului de Nord (AAN), forumul interparlamentar al NATO; la 
14.XI.1998, AAN a decis modificarea titulaturii sale în Adunarea Parlamentară a NATO (la 17.IV.1991, 
delegaţiei Parlamentului României i s-a acordat statutul de "delegaţie asociată")   
 
- 1967: S-a născut actorul american Vin Diesel   
 
 
 

 
* * * * * * * 


