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EVENIMENTE INTERNE 
 
- Istorie 
* Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial, are loc o ceremonie 
organizată la Mausoleul italian și român din Cimitirul Militar Ghencea, în prezența corpului 
diplomatic și militar, precum a reprezentanţilor autorităţilor române - ora 9:15, Bd. Ghencea 
 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon (Calendarul Creştin-Ortodox 2014) 
 
- Începe (la asfinţitul soarelui) Eid al-Fitr, sărbătoarea care încheie Ramadanul, luna postului 
musulman (început în seara zilei de 27 iunie); timp de trei zile, în perioada 28 - 30 iulie, se 
sărbătoreşte Ramazan Bayramul   
 
- 1862, 27.VII / 8.VIII: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza semnează Decretul nr.168 privind 
înfiinţarea Departamentului Trebilor Străine, precursor al Ministerului Afacerilor Externe de astăzi. 
Decretul a fost publicat la 1 august 1862 în „Monitorul. Jurnal Oficial al Principatelor Unite”   
 
- 1944, 27/28: Consfătuire secretă la care au participat Lucreţiu Pătrăşcanu şi Emil Bodnăraş 
(PCR), generalii Constantin Sănătescu şi Constantin Vasiliu-Răşcanu (reprezentând Palatul Regal 
şi, respectiv, Armata), precum şi Grigore Niculescu-Buzeşti (PNŢ); s-a decis ca mareşalul Ion 
Antonescu să fie înlăturat de la putere la 15 august, dată schimbată ulterior - 70 de ani   
 
- 1956: România devine membru al UNESCO - Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, 
Ştiinţă şi Cultură, agenţie specializată a ONU (înfiinţată la 16.XI.1945, cu sediul la Paris)   
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- 2000: A murit Eugen Preda, publicist şi comentator de radio; primul director general al 
Radiodifuziunii Române după decembrie 1989 (ianuarie 1990 - septembrie 1994); a lucrat la 
Radiodifuziune din martie 1950; a scris cărţi de istorie a politicii şi a economiei contemporane, 
precum şi cărţi de evaluare a contextelor militare postbelice; după 1990 întreaga sa energie s-a 
concentrat asupra reorganizării Radiodifuziunii (n. 1929)   
 
- 2007: A murit Victor Frunză, prozator, eseist, editor; redactor la Radioteleviziunea Română între 
anii 1958 şi 1971; în urma unei scrisori deschise difuzate de agenţia Reuters (1978), în care 
critica politica PCR, suferă persecuţii şi este silit să se expatrieze, stabilindu-se, în 1980, în 
Danemarca; aici va publica, în 1984, prima ediţie a unei istorii a comunismului românesc (n. 
1935)     
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Montréal: Cea de-a 15-a ediţie a Campionatelor Mondiale de Nataţie (27 iul. – 10 aug.) 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- 1824: S-a născut Alexandre Dumas-fiul, romancier şi dramaturg francez (m. 1895) - 190 de ani   
 
- 1844: A murit John Dalton, fizician şi chimist englez; a descoperit legea proporţiilor multiple, 
care stă la baza teoriei atomice; a studiat defectul de vedere de care suferea el însuşi, cunoscut 
de atunci sub numele de "daltonism" (n. 1776) - 170 de ani. NOTĂ: Dicţionarul de istorie 
universală (1968) dă ca dată a morţii 20.V.1844 
 
- 1875: S-a născut Paul Gore, istoric şi publicist din R. Moldova; contribuţii la studiul istoriei 
românilor basarabeni; a susţinut mişcarea de eliberare a Basarabiei şi de unire a acesteia cu 
România; membru de onoare al Academiei Române din 1919 (m. 1927)    
 
- 1930: S-a născut, în comuna Mihăileni din judeţul Bălţi (Republica Moldova) lingvistul Valentin 
Mândâcanu, cunoscut ca luptător înflăcărat pentru revenirea la alfabetul latin (m. 2012) 
 
- 2003: A murit Bob Hope, actor de film american de origine britanică; cu Bing Crosby şi Dorothy 
Lamour au format un trio celebru al anilor ’40-’50 ai secolului al XX-lea (n. 1903)   
 
- 2009: A murit George Russell, pianist, compozitor şi teoretician de jazz american (n. 1923) - 5 
ani   
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