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EVENIMENTE INTERNE 
 
 
 
 
- Manifestări prilejuite de sărbătorirea „Zilei Imnului Naţional” 
* Forţele Navale Române vor participa, alături de structuri reprezentative ale autorităţilor locale 
şi centrale, la ceremonii militare şi religioase organizate cu prilejul sărbătoririi „Zilei Imnului 
Naţional” 
* Baia Mare: Ziua Imnului Naţional al Romaniei va fi marcată printr-o serie de acţiuni în 
organizarea Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş, Primăriei municipiului şi Garnizoanei Baia 
Mare. Ceremonia va începe la ora 10:00, în Piaţa Tricolorului, pe platoul din faţa Palatului 
Administrativ 
* Bistriţa: Acţiuni prilejuite de sărbătorirea „Zilei Imnului Naţional” – ora 12:00, în Piaţa Centrală; 
se va da onorul militar, va avea loc un ceremonial religios, apoi se vor executa salutul Drapelului 
de Luptă, primirea şi înălţarea Drapelului Naţional, urmate de defilarea Gărzii de Onoare. Fanfara 
Municipală Baia Mare va susţine un program artistic, ceremonia încheindu-se cu defilarea 
Detaşamentului de Onoare 
 
- Cultură 
* Actriţa Maria Dinulescu se va întâlni cu publicul bucureștean, de la ora 19:00, la Institutul 
Cultural Român (Aleea Alexandru nr. 38), pentru a le explica studenților la actorie, dar și tuturor 
celor interesați de domeniul cinematografiei, cum funcționează sistemul american de film la 
Hollywood, după o perioadă petrecută în SUA. Alături de actriță, la dezbatere vor fi prezente 
Florina Pînzaru, specialist în marketing și management strategic și Denissa Scutaru, expert PR 
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- Diverse 
* Gradina Zoologică Băneasa organizează „Ziua Internaţională a Tigrului” (29 iulie), în cadrul 
căreia au loc activităţi asupra problemei dispariţiei tigrilor - ora 9:00. Începând cu ora 10:00, se 
va organiza un seminar pentru copii cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani, care se va desfăşura în 
faţa zonei în care sunt concentraţi tigrii, şi va fi susţinut de biologul Georgeta Motea  
 
Aniversări - Comemorări 
 
- "Ziua Imnului Naţional al României - Deşteaptă-te, române!", sărbătorită, anual, începând din 
1998, ca urmare a unei hotărâri a Senatului României; la 29.VII.1848, în parcul Zăvoi din 
Râmnicu Vâlcea, în faţa unei numeroase asistenţe, după ce s-a citit noua Constituţie, un grup de 
tineri, avându-l în frunte pe Anton Pann, a intonat pentru prima oară imnul Revoluţiei paşoptiste, 
"Deşteaptă-te române", devenit după Revoluţia anticomunistă din decembrie 1989 imnul naţional 
al României   
 
- 1893: S-a născut Demostene Botez, scriitor şi publicist; membru corespondent al Academiei 
Române din 1963 (m. 1973). NOTĂ: Unele surse dau ca dată a naşterii 2.VII.1893 
 
- 1939: S-a născut Boros Zoltán, pianist şi compozitor de muzică uşoară, dirijor şi critic muzical - 
75 de ani   
 
- 1945: S-a născut Mircea Lucescu, fost fotbalist, fost antrenor al Naţionalei României şi al unor 
echipe din ţară şi din străinătate; în prezent este antrenorul echipei de fotbal Şahtior Doneţk, din 
Ucraina, echipă care a câştigat, sub conducerea sa, trofeul Cupei UEFA 2009, după ce i-au învins, 
în finala de la Istanbul, pe germanii de la Werder Bremen     
 
- 1952: Sportivul român Iosif Sârbu (tir) obţine prima medalie de aur cucerită de România la 
Jocurile Olimpice (ediţia a XV-a a J. O. de vară, de la Helsinki)     
 
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Bruxelles: Ambasadori din cele 28 de state membre ale UE urmează să ia o decizie, în cadrul 
unei reuniuni, asupra sancţiunilor economice împotriva Rusiei privind accesul la pieţele financiare 
şi vânzarea de arme 
 
- Bruxelles: Procurorul american, Clint Williamson, prezintă rezultatele anchetei asupra 
presupusului trafic de organe al prizonierilor sârbi în timpul războiului sârbo-kosovar din 1998-
1999, în care au fost implicaţi membri Armatei de eliberare din Kosovo (UÇK), inclusiv actualul 
premier Hashim Thaçi, fost lider al organizaţiei  
 
- Rusia: Observatori ai OSCE sunt aşteptaţi în regiunea Rostov (sud-est) unde vor vizita două 
posturi de frontieră cu Ucraina suspectate că servesc ca puncte de tranzit pentru livrări de arme 
rebelilor pro-ruşi 
 
- Washington: Reuniune a Comitetului de Politică Monetară al Băncii Centrale a SUA (29 şi 30 
iul.) 
 
- Kiev: ONU publică un nou raport privind situaţia drepturilor omului în Ucraina 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- “Ziua Constituţiei” în Republica Moldova. Constituţia Republicii Moldova a fost adoptată la data 
de 29 iulie 1994 (- 20 de ani), fiind publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 
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12.08.1994 şi intrând în vigoare la data de 27 august 1994. Constituția Republicii Moldova constă 
din 8 titluri, fiecare fiind împărțit în capitole și secțiuni. În preambulul Constituţiei se menţionează 
aspiraţiile seculare ale poporului de a trăi într-o ţară suverană, năzuinţele spre satisfacerea 
intereselor cetăţenilor, „continuitatea statalităţii poporului moldovenesc” în contextul istoric şi 
etnic al devenirii lui ca naţiune 
 
- „Ziua Internaţională a Tigrului” – este o sărbătoare anuală menită să atragă atenţia asupra 
conservării acestei specii din subfamilia felinelor mari, fiind instituită în anul 2010 la un summit 
dedicat tigrilor care a avut loc la Sankt Petersburg; dacă anul trecut puteau fi găsite în libertate 
3.200 de exemplare, anul acesta populația a ajuns la 3.000; specialiştii avertizează că, în acest 
ritm, toți tigrii aflați în libertate vor dispărea în următorii 5 ani, printre cauzele acestei situații 
tragice numărându-se pierderea habitatului natural, intervenția omului și schimbările climatice 
 
- 1834: A fost înregistrat primul accident rutier cu un vechicul autopropulsat. O diligență cu 
aburi, a inginerului Edinburg, a lovit o piatră pusă în mod intenționat în drum. Cazanul cu aburi a 
explodat provocând moartea a 5 persoane – 180 de ani 
 
- 1844: A murit Franz Xaver Wolfgang Mozart, compozitor şi pianist austriac, al şaselea fiu al lui 
Wolfgang Amadeus Mozart (n. 1791) – 170 de ani 
 
- 1890: A murit Vincent Van Gogh, pictor, desenator şi gravor olandez post-impresionist (n. 
1853)     
 
- 1970: A murit Sir John Barbirolli (născut Giovanni Battista Barbirolli), dirijor şi violoncelist 
englez (n. 1899)     
 
- 1979: A murit Herbert Marcuse, filosof şi sociolog german; stabilit din 1934 în SUA (n. 1898) - 
35 de ani   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * 


