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EVENIMENTE INTERNE 
 
- Economic 
* Craiova: Corpul Experților în Accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune Europene, în 
parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Societatea 
Națională a Apelor Minerale S.A. şi Centrul de Formare Profesională, Orientare, Consiliere și Plasare 
a Forței de Muncă ”Formatemp”, organizează, de la ora 10:00, conferința de lansare a proiectului 
”Restart pe Piața Muncii”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – la Hotel Lido, Str. Constantin Brâncuși nr. 10 
 
- Cultură 
* Dream Theater, trupă americană de progressive rock, revine în România după 12 ani, pentru a 
susţine un concert în organizarea Phoenix Entertainment, show-ul făcând parte dintr-un amplu 
turneu, intitulat „An evening with Dream Theater – Along for the Ride Tour 2014”  – ora 20:00, la 
Romexpo 
* Fundaţia Calea Victoriei organizează, în perioada 28 iulie – 1 august, un curs de vară dedicat 
Şcolii de la Păltiniş - „Prelegeri despre paradisul culturii”,  susţinut de Alex Păun – ora 19:00, Str. 
Popa Soare nr. 40, etaj 1 
* Alba Iulia: În perioada 28 iulie – 1 august, peste 100 de fotografi din întreaga ţară se întâlnesc la 
prima ediţie a Festivalului-concurs „Alba sub lumini de Oscar”. Timp de cinci zile, Cetatea Alba 
Carolina și zona Șureanu – Valea Frumoasei vor fi ținta obiectivelor și blițurilor celor mai apreciați 
fotografi din România, iar cele mai frumoase imagini vor fi premiate în cadrul unui concurs jurizat 
de fotografi profesioniști consacrați la nivel național și internațional 
* Iaşi: Academia Română organizează conferința cu tema „Cultură, Identitate”, susținută de Mircea 
Diaconu - ora 12:00, în Aula Filialei Iași a Academiei Române 
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Aniversări - Comemorări 
 
- Ziua Morţilor (Calendarul Arhiepiscopiei Bisericii Ortodoxe Armene din România - Sărbători 
principale 2014) 
 
- Eid al-Fitr, sărbătoarea care încheie Ramadanul, luna postului musulman (început în seara zilei de 
27 iulie); timp de trei zile, în perioada 28 - 30 iulie, se sărbătoreşte Ramazan Bayramul   
 
- 1896: S-a născut Eugen Filotti, publicist şi traducător, diplomat; a participat la toate şedinţele 
Societăţii Naţiunilor (Liga Naţiunilor) între anii 1928 şi 1935; a fost membru în delegaţia română la 
Conferinţa de Pace de la Paris, din 1946, alături de Lucreţiu Pătrăşcanu şi Mihail Ralea (m. 1975). 
NOTĂ: Unele surse menţionează ca dată a naşterii şi stilul vechi – 17 iulie 1896, iar altele doar 
data de 15 iulie 1896 
 
- 1912: S-a născut Elisabeta Rizea, din satul Nucşoara/Argeş, devenită un simbol al rezistenţei 
anticomuniste; ca urmare a sprijinului pe care l-a oferit imediat după război grupului Arsenescu-
Arnăuţoiu, grup de rezistenţă anticomunistă armată din munţii Făgăraş, a fost condamnată de 
comunişti la moarte; ulterior pedeapsa i-a fost transformată în 14 ani de temniţă grea, ani 
petrecuţi în penitenciarele pentru femei de la Miercurea Ciuc şi Mislea (m. 2003). NOTĂ: Unele 
surse dau ca dată a naşterii 28 iunie 1912    
 
- 1971: S-a născut pianistul Horia Mihail, unul dintre cei mai apreciaţi pianişti români ai 
momentului, numărând de-a lungul carierei sale mai bine de 1000 de concerte cu majoritatea 
orchestrelor simfonice din România, cu importante orchestre europene şi americane     
 
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Atena: Vizita preşedintelui cipriot, Nicos Anastasiades, în cadrul căreia va avea o întrevedere cu 
premierul grec, Antonis Samaras 
 
- Moscova: Conferinţă de presă susţinută de ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în contextul 
în care Rusia este din ce în ce mai izolată pe plan internaţional, din cauza conflictului din estul 
Ucrainei 
 
- Paris: De astăzi, timp de trei zile, drapelele vor fi coborâte în bernă, pe toate clădirile publice din 
Franţa, în semn de doliu după prăbuşirea avionului companiei Air Algerie în Mali (28 – 30 iul.) 
 
- Moscova: Vizita şefului diplomaţiei israeliene, Avigdor Lieberman, pentru discuţii în legătură cu 
operaţiunea militară în Fâşia Gaza, în condiţiile în care Rusia a cerut încetarea focului 
 
 
 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- "Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei" a fost stabilită printr-o rezoluţie aprobată de Alianţa 
Mondială pentru Hepatită. Această rezoluţie a fost semnată de 193 ţări, printre care şi România, 
ziua fiind marcată pentru prima dată în 2008 ( - 5 ani). Data a fost stabilită după ziua de naştere a 
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doctorului american Baruch Blumberg (28.VII.1925 – 5.IV.2011), cel care a descoperit virusul 
hepatic B, în anul 1967 şi doi ani mai târziu a creat şi vaccinul împotriva hepatitei B   
 
- 1741: A murit compozitorul italian Antonio Vivaldi; considerat drept cel mai de seamă 
reprezentant al barocului muzical venețian (n. 1678)     
 
- 1750: A murit compozitorul german Johann Sebastian Bach; considerat ca unul dintre cei mai 
mari muzicieni ai lumii (n. 1685)     
 
- 1914: Austro-Ungaria declară război Serbiei. Începutul primului război mondial (28.VII.1914 - 
11.XI.1918) – 100 de ani. NOTĂ: La 28 iunie 1914, moştenitorul tronului austro-ungar, Arhiducele 
Franz Ferdinand era asasinat la Sarajevo (Bosnia), de un student sârb. O lună mai târziu debuta 
prima conflagraţie mondială, care se va încheia oficial la 11 noiembrie 1918, curmând vieţile a zece 
milioane de militari şi cel puţin şapte milioane de civili 
 
- 1951: A fost adoptată Convenţia Naţiunilor Unite privind statutul refugiaţilor (a intrat în vigoare la 
21 aprilie 1954 şi a fost completată cu un Protocol adiţional în octombrie 1967; România a aderat 
la această Convenţie prin Legea nr. 46/4.VII.1991)     
 
- 1954: S-a născut preşedintele venezuelean Hugo Chávez, cel de-al 56-lea şef al statului în 
perioada februarie 1999 – martie 2013 (m. 2013) – 60 de ani 
 
 
 
 
 

* * * * * * * 


