
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CALENDARUL ZILEI  
 
Centrul de Documentare „Dimitrie Gusti”  

 
24 iulie 2014 

 
 
 

JOI, 24 IULIE 2014 
 

EVENIMENTE INTERNE 
 
 
- Guvern, Ministere 
* Întrevederea ministrului afacerilor externe, Titus Corlăţean, cu preşedintele celei de a 
68-a sesiuni a Adunării Generale O.N.U., John W. Ashe - ora 11:00, la sediul MAE 
* Primirea de către ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean, a directorului pentru 
programe arhivistice al Muzeului Memorial al Holocaustului din Washington, Radu Ioanid - 
ora 12:30, la sediul MAE 
 
- Justiţie 
* Curtea de Apel Bucureşti urmează să se pronunţe asupra cererii lui Dan Voiculescu de 
ridicare a controlului judiciar impus de procurorii DNA 
 
* Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă un nou termen în procesul în care senatorul 
PSD Gabriela Firea contestă decizia Parchetului General de suspendare a anchetării 
preşedintelui Traian Băsescu pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj în legătură cu 
declaraţiile pe care acesta le-a făcut în cadrul unei emisiuni televizate 
 
- Cultură 
* Ediţie specială/de vară a „Cafenelei critice” - evocarea unei personalităţi culturale: 
„Martha Bibescu - Biografia internaţională a unei prinţese românce” - ora 19:30, la 
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Sala Carol I, Corpul Fundaţie. Invitate: Magda 
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Răduţă şi Ana Maria Teodorescu (lector dr. la Facultatea de Litere, directoarea Şcolii de 
vară), amfitrion: Ion Bogdan Lefter 
* Muzeul Naţional de Artă al României organizează evenimentul “Lăutul” de Ștefan 
Luchian, în programul “Opera sub clar de... lupă” – ora 17:30, la Muzeul K.H. Zambaccian, 
Str. Muzeul Zambaccian nr. 21A 
* Concert Zdob si Zdub şi Cuibul – ora 19:00, la Grădina Verona, Str. Arthur Verona nr. 
13-15 
* Maria Răducanu îşi va încânta fanii cu fado, bucăţi din repertoriul Mariei Tănase şi 
melodii de jazz, acompaniată de Pedro Negrescu, compozitor, profesor, dirijor şi 
contrabasist - ora 20:00, la Green Hours 
 
- Diverse 
* Haţeg: Un dinozaur în mărime naturală “Magyarosaurus dacus” va parcurge un traseu 
prin mai multe localităţi din ţară: Braşov, Sărata Monteoru (judeţul Buzău), Tulcea, 
Constanţa şi Bucureşti, într-un turneu de promovare a Geoparcului Dinozaurilor Ţara 
Haţegului. Călătoria dinozaurului se va încheia, astăzi, în Haţeg, unde va fi expus la 
Centrul de Ştiinţe şi Arte din comuna General Berthelot. “Magyarosaurus dacus” este un 
dinozaur unicat la nivel mondial, a cărui prezenţă a fost atestată până acum doar în 
Bazinul Haţeg 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- "Ziua Poliţiei de Frontieră Române", instituţie care a luat fiinţă la 1.VII.1999, prin 
unificarea fostului Comandament Naţional al Grănicerilor cu Direcţia Poliţiei de Frontieră; 
până în anul 1998, la această dată s-a sărbătorit "Ziua grănicerilor" (care marca 
constituirea primului corp unificat al grănicerilor din România: la 24.VII.1864 domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza i-a unificat pe grănicerii munteni şi moldoveni, punând bazele 
instituţiei moderne de pază a frontierelor ţării - 150 de ani); data de 24 iulie a fost 
desemnată ca "Ziua Poliţiei de Frontieră Române" prin articolul nr. 45 din OUG 
nr.104/27.VI.2001   
 
- 1601, 24.VII / 3.VIII: Lupta de la Guruslău (Gorăslău); forţele unite ale lui Mihai Viteazul 
şi ale generalului Gheorghe Basta înfrâng armata condusă de Sigismund Bathori; câteva 
zile mai târziu (9/19 august) domnul român va fi ucis, pe Câmpia Turzii, din ordinul lui 
Basta  
 
- 1886: S-a născut Mişu Fotino, actor şi animator de teatru; fondator al Teatrului de Stat 
din Braşov (m. 1970). NOTĂ: “Scânteia” din 6.I.1970 dă naşterea la 25.VII.1886, iar alte 
surse,  la 21 iunie 1886 
 
- 1990: Senatul României adoptă un proiect de lege prin care se instituie ca sărbătoare 
națională a României ziua 1 Decembrie, zi în care, în anul 1918, prin unirea Transilvaniei 
cu România, s–a încheiat procesul constituirii statului național unitar român 
 
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Bruxelles: Ambasadorii ţărilor membre ale Uniunii Europene discută posibile sancţiuni 
împotriva Rusiei, în cazul implicării în conflictul din Ucraina 
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- Quito: Comisarul european pentru dezvoltare, Andris Piebalgs efectuează o vizită în 
Ecuador (24 - 25 iul.) 
 
- Atena: Comisarul european pentru afaceri maritime şi pescuit, Maria Damanaki, se 
întâlneşte cu Dimitris Karavelas, director general al World Wildlife Fund Grecia 
 
- Bruxelles: Comisarul european pentru energie, Günther H. Oettinger, se întâlneşte cu 
ministrul spaniol al energiei, industriei şi turismului, José Manuel Soria López 
 
- Larissa, Grecia: Comisarul european pentru politica regională, Johannes Hahn, se 
întâlneşte cu administratorii regiunii şi vizitează obiective turistice din zonă (24 - 25 iul) 
 
- Bruxelles: Comisarul european pentru extindere şi politica de vecinătate, Štefan Füle, 
participă la Consiliul de Stabilizare şi Asociere cu Fosta Republică Iugoslavă Macedoniei 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- 1739: A murit Benedetto Marcello, compozitor şi scriitor italian (n. 1686) - 275 de ani   
 
- 1769, 24.VII / 4.VIII: S-a născut arhitectul rus Vasili Stasov, reprezentant de seamă al 
neoclasicismului rus (m. 1848) - 245 de ani   
 
- 1783: S-a născut (în Columbia) Simón Bolívar, general şi om politic sud-american, unul 
dintre conducătorii mişcării de eliberare a popoarelor din America Latină (1810-1826) de 
sub dominaţia spaniolă; preşedinte al Republicii Federative Marea Columbie (1819-1830); 
proclamat, în 1813, de Congresul Naţional din Venezuela, "El Libertador" (m. 1830)  
 
- 1802: S-a născut scriitorul francez Alexandre Dumas-tatăl (Dumas Davy de la Pailleterie) 
(m. 1870)     
 
- 1803: S-a născut compozitorul francez Adolphe Adam (m. 1856)  
 
- 1840: S-a născut Abraham (Avram) Goldfaden, poet, dramaturg, regizor și actor evreu 
de limbă idiș şi ebraică, originar din Ucraina, autor a 40 de piese de teatru, considerat 
părintele teatrului evreiesc modern; în anul 1876, Avram Goldfaden a fondat în Iaşi primul 
teatru profesionist în limba idiș din întreaga lume; de semenea, este autorul primei piese 
în limba ebraică jucată în SUA (m. 1908, la New York) 
 
- 1921: S-a născut cântăreţul italian de operă Giuseppe Di Stefano (m. 2008)  
 
- 1929: S-a născut Peter Yates, regizor, producător, actor şi scenarist britanic de film (m. 
2011) - 85 de ani   
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