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VINERI, 25 IULIE 2014 
 

EVENIMENTE INTERNE 
 
 
 
 
- Uniunea Europeană 
* Sighetu Marmației: Europarlamentarul Monica Macovei participă la Școala de vară a 
Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei, fiind invitată să susțină o prelegere cu 
tema „Justiția ca formă de memorie” - ora 16:00 
 
- Justiţie 
* Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă cererea fostului ministru al Comunicaţiilor, Sorin 
Pantiş, de strămutare a dosarului privind privatizarea Institutului pentru Cercetări Alimentare 
(ICA). Pantiş doreşte mutarea dosarului ICA de la Curtea de Apel Bucureşti la altă instanţă din 
ţară, invocând presiunea mediatică şi lipsa de imparţialitate a judecătorilor de la CAB  
 
- Mediu 
* Galaţi: Conferinţa de lansare a proiectului „Dezvoltarea durabilă a pescăriei în zona Lunca 
Prutului Inferior - Dunărea Inferioară” – ora 11:00 
 
- Cultură 
* În perioada 25 iulie – 3 august, are loc prima ediţie a „Zilelor Teatrului - UNTEATRU”, 
eveniment realizat în coproducţie cu Primăria Sectorului 3 şi Centrul Cultural "Casa Artelor", care 
marchează 4 ani de existenţă a „teatrului de cărămidă” - în Str. Ilfov nr. 1, în spatele CEC-ului de 
pe Calea Victoriei  
* În perioada 25 - 27 iulie, în Gara de Nord din București se va desfășura ediția a II-a a „Train 
Delivery”, organizată de Fundaţia Cărtureşti şi CFR S.A. şi finanţat de ArCuB. Timp de trei zile, un 
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tren special va fi garat pe linia 14, unde vizitatorii vor avea ocazia să admire spectacole, expoziţii, 
un restaurant pe şine, filme şi alte instalaţii urbane  
* Pentru prima oară în România, fanii K Pop (Korean Pop) sunt aşteptaţi la un eveniment dedicat 
acestui fenomen cultural, spectacolul incluzând o varietate de manifestări artistice şi de 
divertisment, precum şi concertul trupei sud-coreene, Lunafly – ora 20:30, la Casa de Cultură a 
Studenţilor  
* Retrospectiva Festivalul Internațional de Foarte Scurtmetraj „Très Court” – ora 21:30, în 
grădina Institutului Francez, la Bistro Chez Elvire 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- Adormirea Sfintei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (Calendarul Creştin-Ortodox 
2014; Calendarul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice 2014) 
 
- "Ziua Radiolocaţiei" (marchează debutul existenţei radiolocaţiei ca armă distinctă în cadrul 
Armatei române, la 25.VII.1955)  
 
- 1941: Potrivit unui comunicat militar oficial, a fost încheiată campania militară purtată de 
Armata română, alături de cea germană, pentru eliberarea Basarabiei şi a nordului Bucovinei 
(declanşată la 22 iunie în acelaşi an)  
 
- 1964: A murit sculptorul Cornel Medrea; membru corespondent al Academiei Române din 1955 
(n. 1889) - 50 de ani. NOTĂ: Dicţionarul artiştilor români contemporani de Octavian Barbosa dă 
ca an al naşterii 1888  
 
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Mexic/ Trinidad şi Tobago/ Columbia/ Chile/ Brazilia: Turneu al premierului japonez, Shinzo Abe 
(25 iul. – 4 aug.) 
 
- Tokyo: Preşedintele sud-coreean, Park Geun Hye are o întrevedere cu guvernatorul Yoichi 
Masuzoe 
 
- Tirana: Ministrul italian al afacerilor externe, Federica Mogherini, efectuează o vizită oficială în 
Albania 
 
- Bamako: Zi de doliu naţional în Mali, un omagiu adus victimelor din Fâşia Gaza în semn de 
solidaritate cu poporul palestinian 
 
- Germania: Festivalul de la Bayreuth, dedicat exclusiv activităţii unuia dintre cei mai de seamă 
reprezentanți ai romantismului muzical, Richard Wagner (25 iul. - 28 aug.) 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- 1794: A murit Andre de Chénier, poet francez, considerat precursor al romantismului (n. 1742, 
la Istanbul) – 220 de ani 
 
- 1834: A murit Samuel Taylor Coleridge, poet, estetician şi critic literar englez; fondator, alături 
de William Wordsworth, al "Şcolii lacurilor" (n. 1772) - 180 de ani  
 
- 1848: S-a născut Arthur James Balfour, filosof şi om politic conservator britanic; prim-ministru 
(1902-1905) şi ministru de externe (1916-1919); autor al unei declaraţii (1917) în care afirma 
sprijinul guvernului britanic pentru crearea unei "patrii" pentru evrei în Palestina (m. 1930)     
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- 1874: S-a născut chimistul rus Serghei Lebedev, creatorul cauciucului sintetic industrial (m. 
1934) - 140 de ani   
 
- 1905: S-a născut (la Ruse/Bulgaria, într-o familie de evrei spanioli) Elias Canetti, prozator, 
dramaturg şi eseist britanic de limbă germană; Premiul Nobel pentru Literatură în anul 1981 (m. 
1994)    
 
- 1909: Louis Blériot (1872-1936), aviator şi constructor francez de avioane, a realizat, în 
premieră, un zbor între Europa continentală şi Marea Britanie (a traversat Canalul Mânecii cu 
avionul, de la Calais la Dover) - 105 ani   
 
 
 
 

* * * * * * * 


