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EVENIMENTE INTERNE 

 
 
- Cultură 
* Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR), sub patronajul Ministerului Culturii, în colaborare cu 
Muzeul Naţional Peleş, Muzeul Naţional Cotroceni, Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul 
Ceasului „Nicolae Simache” Ploieşti şi Muzeul Municipiului Bucureşti, vernisează expoziţia temporară 
„Genio Gallico. Ceasuri istorice franceze din colecţii muzeale româneşti”. Evenimentul are loc la 
sediul MNIR, Calea Victoriei nr. 12, şi se va ţine în prezenţa Excelenţei Sale François Saint-Paul, 
ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Franţei în România şi a dr. Ernest Oberländer-
Târnoveanu, director general al MNIR. Expoziţia este deschisă în perioada 23 iulie - 31 august şi 
poate fi vizitată de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00 – 18:00 
* Între 23 şi 25 iulie, Caravana Muzeelor va organiza atelierul de educaţie cultural artistică „Foişorul 
de Foc şi destinul pompierilor”,  coordonat de Global Mindscape – ora 10:00, la Muzeul Naţional al 
Pompierilor 
* Are loc o dezbatere cu privire la viața doamnei Oscar Wilde – ora 19:00, la Librăria Humanitas de la 
Cişmigiu, Bd. Regina Elisabeta, nr. 38. La eveniment vor participa Sandra Ecobescu, preşedinte al 
Fundaţiei Calea Victoriei, Alexandra Rusu, editor Booktopia.ro, Andreea Răsuceanu, critic literar şi 
Radu Paraschivescu. Dezbaterea va pleca de la impresionanta biografie semnată de Franny Moyle – 
„Constance. Tragica şi scandaloasa viaţă a doamnei Oscar Wilde”, recent apărută la editura 
Humanitas în colecţia „Convorbiri. Corespondenţă. Portrete” 
* Lanto Communication organizează ediţia a III-a a manifestării „Festivalul Internațional “Vară 
magică” – București 555” (9 iul. – 27 aug.) - la Ateneul Român. Astăzi, de la ora 19:00, va avea loc 
concertul „Magia marilor artişti români” susţinut de Valentin Gheorghiu – pian, Roxana Gheorghiu – 
pian, Mihaela Martin – vioară, Marin Cazacu – violoncel 
* Arad: Lansarea cărții „Îngerii sufletului meu”, de Mihaela Livia Popa – ora 19:00, la librăria Scienta, 
Str. Vasile Alecsandri nr. 1 
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* Braşov: Sala Festivă a Bisericii Negre va găzdui un recital de pian cu muzică de Beethoven, 
Schubert, Chopin şi Skriabin susţinut de pianistul braşovean stabilit în Haga (Olanda), Johann Markel 
- ora 19:00, P-ţa Sfatului, nr. 18 
* Biertan, jud. Sibiu: Cea de-a 3-a ediţie a Festivalului de Film Horror & Fantastic „Lună Plină”, primul 
festival din România dedicat exclusiv cinema-ului de gen, are loc în perioada 23 - 27 iulie. Festivalul 
de Film Horror şi Fantastic „Lună Plină” este organizat de Asociaţia pentru Promovarea Filmului 
Românesc şi Asociaţia Victoria Film 
* Cluj – Napoca: Opera Naţională Română din localitate va susţine de la ora 20:30, o nouă Serată 
lirică excepţională, în curtea interioară a Palatului Bánffy, pe terasa-restaurant La Palat. Evenimentul 
marchează cea de-a doua reprezentaţie a Operei Naţionale Clujene la Muzeul de artă, dintr-o serie de 
şase astfel de evenimente estivale, desfăşurate în perioada iulie - septembrie 
* Craiova: Conferinţă de presă organizată de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Dolj – ora 11:00 
* Jud. Dâmboviţa: În perioada 23 – 27 iulie, se desfăşoară cea de-a V-a ediţie a Padina Fest - pe 
Platoul Padina, Munţii Bucegi. Pe lângă variaţia de stiluri muzicale, multitudinea de activităţi şi 
competiţii sportive, ediţia 2014 va aduce o puternică componentă culturală prin reprezentaţii de 
teatru în aer liber 
* Galaţi: Vernisajul expoziţiei de grafică „Variaţiuni pe teme vechi” – ora 18:00, la Muzeul de Artă 
Vizuală 
* Iaşi: Vernisajul expoziției „Vechile blazoane vorbesc…” – ora 18:00, la Muzeul Unirii, Str. Alexandru 
Lăpușneanu, nr. 14. Curatori: Sorin Iftimi și Aurica Ichim. Expoziţia poate fi vizitată în perioada 23 
iulie – 24 august 
* Viena: La sediul Institutului Cultural Român are loc piesa-performance Things That Don't Matter cu 
artista Larisa Crunţeanu - ora 19:00 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- Sf. Brigitta, călugăriţă, patroană a Europei (Calendarul Romano-Catolic 2014) 
 
- 23/24: Noaptea Revelării Coranului către Profetul Mohamed sau Noaptea Puterii (Kadir Gecesi); este 
noaptea de 26/27 din luna Ramazan  
 
- "Ziua Presei Militare Române"; la 23.VII.1859 a apărut (până la 3.XII.1859), la Bucureşti, prima 
publicaţie a Armatei române, "Observatorul militar, diariu politicu şi scientificu" ("Observatorul militar" 
de azi) - 155 de ani. NOTĂ: Din 22.VII.1994 apare seria nouă – 20 de ani 
 
- 1601: Mihai Viteazul dictează memoriul către marele duce al Toscanei, Fernando I de Medici, 
păstrat numai în traducere italiană, considerat prima autobiografie din literatura română   
 
- 1848, 23.VII / 4.VIII: Peste 40.000 de oameni întruniţi pe Câmpia Libertăţii (Filaret) din Bucureşti 
proclamă "Locotenenţa domnească a Ţării Româneşti" (formată din şase membri ai Guvernului 
provizoriu); formula este, însă, respinsă de comisarul Porţii Otomane     
 
- 1862, 23.VII / 4.VIII: Serviciul de poştă intră în administraţia statului (se înfiinţează, la Bucureşti, 
Direcţia Centrală a Poştelor)  
 
- 1869: S-a născut Gheorghe Adamescu, istoric literar, bibliograf şi publicist; autor al unei lucrări 
unice în felul ei, de pionierat, "Contribuţiune la bibliografia românească" (volumele I-III, 1921-1928); 
membru corespondent al Academiei Române din 1921 (m. 1942) - 145 de ani  
 
- 1912: S-a născut Moses Rosen, şef-rabinul Cultului Mozaic din România şi preşedintele Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România în perioada iunie 1948 - mai 1994; fondator (1956) al "Revistei 
cultului mozaic din România"; a desfăşurat o bogată activitate publicistică şi eseistică; membru de 
onoare al Academiei Române din 1992 (m. 1994)   
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- 1913: S-a născut Gherasim Luca (pseudonimul lui Salman Locker), poet, prozator, eseist şi 
teoretician literar; fondator, împreună cu Gellu Naum, al "Grupului suprarealist român" (1940); în 
1951 a plecat din România în Israel, iar din 1952 a trăit la Paris (m. 1994, s-a sinucis)      
 
- 1921: A fost semnată Convenţia de la Paris (de către Belgia, Franţa, Marea Britanie, Grecia, Italia, 
România; ulterior aderă Italia şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, precum şi Cehoslovacia), care 
stabilea statutul definitiv al Dunării  
 
- 1925: S-a născut Nicolae Boşcaiu, biolog şi botanist; cercetări de botanică sistematică, fitogeografie, 
istoria florei şi vegetaţiei; membru titular al Academiei Române din 1991 (m. 2008)    
 
- 1955: A murit chimistul Gheorghe Spacu; creator de şcoală în domeniul chimiei anorganice şi 
analitice; membru titular al Academiei Române din 1936 (n. 1883)     
 
- 1971: A murit Iulia Soare (pseudonimul lui Lilly Sonnenfeld), prozatoare şi traducătoare (n. 1920)  
 
- 1991: Este semnat, la Bucureşti, Tratatul de prietenie şi colaborare între guvernele României şi 
Italiei (primul Tratat încheiat de România cu un stat occidental după decembrie 1989)  
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
 
- Bruxelles: Comisia Europeană va publica cel de al 6-lea raport privind coeziunea economică, socială 
și teritorială. Raportul analizează evoluția disparităților regionale din Uniune în ultimii patru ani și 
diferitele moduri în care statele membre au reușit să treacă peste criză 
 
- Olanda: Zi de doliu naţional; astăzi sunt aşteptate avioanele transportând rămăşiţele celor 298 de 
victime ale zborului MH17 Malaysia Airlines (în jurul orei 16.00 /14.00 GMT, la aeroportul Eindhoven) 
 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- Ziua Naţională a Republicii Arabe Egipt; aniversarea revoluţiei din 1952 (la 23 iulie a fost declanşată 
lovitura de stat antimonarhică a "ofiţerilor liberi", conduşi de Gamal Abdel Nasser, care a determinat 
abdicarea, la 26 iulie, a regelui Faruk; monarhia va fi abolită şi Egiptul se va proclama republică la 18 
iunie 1953)   
 
- 1829: William Austin Burt din Mount Vernon, Michigan, primea patentul pentru invenţia sa - maşina 
de scris. Totuşi, nu există doar o persoană căreia să-i fie atribuită inventarea maşinii de scris în forma 
sa standard, fiind numeroşi inventatorii care au pus bazele apariţiei acestui aparat. Printre cei care au 
realizat dispozitivul se numără Henry Mill, Pellegrino Turri şi William Austin Burt. Chiar dacă perioada 
sa de glorie a apus deja, maşina de scris se numără printre cele mai importante invenţii ale lumii 
moderne, mai ales pentru că stă la baza procesului de comunicare, iar acest lucru se întâmpla încă 
din secolul al XVIII-lea. Maşina de scris, dispozitiv mecanic care e folosit pentru dactilografierea 
textelor, a fost reinventată în toate formele şi mărimile de aproape 52 de ori. Momentul de vârf al 
maşinii de scris a fost în anii ′50, când media de vânzări a atins în S.U.A. 12 milioane de unităţi. În 
aprilie 2011, Godrej and Boyce, ultima companie care mai producea maşini de scris, şi-a închis fabrica 
din Mumbai, India, reprofilându-se – 185 de ani 
 
- 1906: S-a născut (la Sarajevo, Bosnia-Herţegovina) chimistul elveţian Vladimir Prelog; cercetări în 
domeniul asimetriei moleculare, cu consecinţe practice importante în sinteza unor hormoni, 
antibiotice; Premiul Nobel pentru Chimie în anul 1975, împreună cu britanicul John Warcup-Cornforth 
(m. 1998)  
 
- 1920: S-a născut cântăreaţa portugheză Amalia Rodrigues, considerată "regina fado-ului" (m. 1999)      
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- 1922: S-a născut Damiano Damiani, filmolog, regizor şi scenarist italian (m. 2013) 
 
- 1925: S-a născut Alain Decaux, istoric şi scriitor francez, cunoscut realizator de emisiuni radiofonice 
şi de televiziune; membru de onoare din străinătate al Academiei Române din 1990 
 
- 1961: S-a născut Martin Lee Gore, chitarist, clăpar şi compozitor britanic; membru fondator al trupei 
Depeche Mode 
 
- 1961: S-a născut actorul american Woody Harrelson 
 
- 1967: S-a născut Philip Seymour Hoffman, actor și regizor american; în 2006 a câștigat Premiul 
Oscar pentru cel mai bun actor, Premiul BAFTA pentru cel mai bun actor și Premiul Globul de Aur 
pentru cel mai bun actor într-o dramă, pentru rolul din filmul “Capote” (m. 2014) 
 
- 1989: S-a născut actorul britanic Daniel Radcliffe, cel care a interpretat personajul Harry Potter din 
seria cu acelaşi nume – 25 de ani 
 
- 2011: A murit cântăreaţa şi compozitoarea britanică Amy Winehouse (n. 1983)     
 
- 2012: A murit astronautul şi fizicianul american Sally Ride, prima femeie americană care a ajuns în 
spaţiu (în 1983) (n. 1951)  
 
 

* * * * * * * 
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