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MIERCURI, 30 IULIE 2014 

 
EVENIMENTE INTERNE 

 
- Senat 
* Ploieşti: Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, efectuează o vizită în judeţul Prahova, în 
cadrul căreia participă la ceremonia de omagiere a personalităţii lui I.G. Duca – ora 10:30; conferinţă 
de presă – ora 15:30 
 
- Apărare, Interne 
* Tulcea: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Delta” din judeţ este în acest an gazda şi 
organizatorul Concursurilor serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, etapa a III - a zonală. 
Competiţia va avea loc între 30 iulie - 1 august, iar probele se vor desfăşura atât la sediul 
inspectoratului, Str. 1848, nr. 16, cât şi pe Stadionul „Cosma Zaiţ” din municipiu. La start se vor alinia 
loturile reprezentative ale inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă din judeţele Tulcea, Constanţa, 
Călăraşi şi Ialomiţa 
 
- Culte, Biserică 
* Patriarhia Română comemorează şapte ani de la trecerea la cele veşnice a Patriarhului Teoctist, 
printr-o serie de solemnităţi ce vor fi organizate la Catedrala patriarhală. Sunt aşteptaţi să participe 
ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, stareţi şi stareţe din Arhiepiscopiile 
Bucureştilor, Iaşilor, Craiovei şi Aradului, eparhii unde a păstorit aproape şase decenii ierarhul 
Teoctist Arăpaşu, oficialităţi care l-au cunoscut, membrii Permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc 
şi Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, reprezentanţi ai familiei Patriarhului Teoctist, 
preoţi şi credincioşi din Bucureşti. Din program: 
• ora 9:00 - slujba Sfintei Liturghii şi Parastasului  
• ora 11:30 - slujba Parastasului 
• ora 12:15 - lansarea volumului comemorativ intitulat „Patriarhul Teoctist. In memoriam, 2007-2014”  
• cuvântul Patriarhului Daniel 
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* Baia Mare: Sesiunea de închidere a taberei de vară dedicată monahului Nicolae Steinhardt; 
vernisajul expoziţiei de icoane realizate pe durata taberei are loc astăzi – ora 11:00, la Catedrala 
Episcopală Ortodoxă Sfânta Treime  
 
 
- Istorie, Arhive 
* Braşov: Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale, Biblioteca Judeţeană Gheorghe Bariţiu şi Alianţa 
Franceză Braşov organizează deschiderea expoziţiei itinerante „Francezi şi Români în Primul Război 
Mondial!” – ora 15:00, la Casa Baiulescu 
 
- Cultură 
* În perioada 30 iulie - 8 august, Biblioteca „Ion Creangă”, filială a Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, 
organizează pentru elevi, părinţi şi bunici, o serie de evenimente concepute special pentru copii şi 
adolescenţi - ora 10:00, La Roata Mare, în Parcul Herăstrău (la fosta Roată Mare)  
* Vernisajul expoziţiei de pictură semnate de Alina Deică – ora 18:00, la Elite Art Gallery, Str. 
Academiei nr. 15. Scriitorul Florin Toma, redactor şi cronicar de artă plastică la revista „Viaţa 
Românească”, va avea cuvântul la deschiderea oficială a expoziţiei. Expoziţia poate fi vizitată în 
perioada 30 iulie - 9 august  
* Radu Iacoban joacă alături de actorul Tudor Istodor în satira contemporană „Carpathian Garden” - 
ora 20:00 
* Club Fabrica şi B52 sărbătoresc „Ziua Creativității”, cu o zi şi o noapte de petrecere care vor marca 
sărbătoarea internațională – Str. 11 Iunie nr. 50; Şuie Paparude - ora 22:00, B52; Ada Milea & BoBo - 
ora 20:00, la Terasă; E.M.I.L. - ora 21:00, Club Fabrica 
* Are loc evenimentul de închidere a expoziţiei de pictură cu tema „Insula Eternei Primăveri” - ora 
19:00, la Biblioteca Naţională a României (Bd. Unirii nr. 22), în spaţiul expoziţional Symposium; cu 
această ocazie se va desfăşura şi o conferinţă pe tema aplicaţiilor software culturale - invitat Leonard 
Velcescu 
* Între 30 iulie – 1 august, Caravana Muzeelor va organiza atelierul de educaţie cultural artistică „Arta 
contemporană pentru copii”  la Anaid Art Gallery 
* Lanto Communication organizează ediţia a III-a a manifestării „Festivalul Internațional „Vară 
magică” – București 555” (9 iul. – 27 aug.) - la Ateneul Român. Astăzi, de la ora 19:00, va avea loc 
concertul „Bijuterii Muzicale” cu Cvartetul Transilvan din care fac parte: Gabriel Croitoru – vioara 1, 
Nicuşor Silaghi – vioara 2, Marius Suărăşan – violă, Vasile Jucan - violoncel 
* Jud. Constanţa: De la ora 19:00, la Plaja de carte din Vama Veche, are loc a VII-a ediţie a „Nopţilor 
macedonskiene”, seria de evenimente itinerante dedicate împlinirii a 160 de ani de la naşterea 
scriitorului Alexandru Macedonski. Evenimentul dorește să apropie publicul de opera romancierului 
Alexandru Macedonski, prin prezentarea romanului „Thalassa – Epopeea simţurilor”. Vor participa 
scriitorul Angelo Mitchievici, Irina Macedonski, stră-strănepoata lui Alexandru Macedonski şi Mihai – 
Daniel Gheorghe, poet şi exeget macedonskian 
* Craiova: Caravana „LecTura de Vacanţă” va poposi în zilele de 30 şi 31 iulie în Parcul Teatrului din 
localitate. „LecTura de Vacanţă” preia şi promovează cauza câştigătoare a campaniei „Rebel cu 
cauză” desfăşurată în 2013 de Rock FM intitulată „Lectura este o formă a fericirii. Ultima la care vom 
renunţa” 
* Galați: În perioada 30 iulie – 3 august 2014,  se desfășoară a V-a ediție a Festivalului de Film 
„Future Movie” organizat de Centrul Cultural Dunărea de Jos și Uniunea Autorilor și Realizatorilor de 
Film (UARF). De la ora 20:30, va avea loc deschiderea oficială a festivalului, iar de la ora 21:00, va 
avea loc proiecţia în aer liber, „Selfie”, în regia Cristinei Iacob - în Grădina de vară a Teatrului Muzical 
„Nae Leonard”  
* Mediaş: Caravana Filmelor TIFF ajunge în localitate, în perioada 30 iulie – 1 august, când cinefilii 
vor avea ocazia să vadă trei dintre filmele de succes prezentate la TIFF 2014 – ora 21:45, la 
cinematograful în aer liber din Piaţa „Corneliu Coposu”. Cea de-a V-a ediţie a Caravanei TIFF are loc 
la Mediaş cu sprijinul Direcţiei Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret din localitate  
* Sibiu: Piața Mare din localitate va fi gazda celei de-a II-a ediții a proiectului muzical „Simply The 
Best - Povestea Naiului”. Naiul lui Radu Nechifor va fi elementul comun al evenimentului care 
reunește în acest an cinci genuri muzicale diferite: jazz, folclor, pop-rock, clasic și clubbing 
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* Chicago: Institutul Cultural Român din New York susţine participarea regizorului Ștefan 
Constantinescu, alături de Olga Ștefan, critic de film și curator de evenimente culturale, la Festivalul 
„Columbia College”. Ștefan Constantinescu ocupă un loc unic în creația multi-media și se bucură de o 
recunoaștere internațională, europeană și americană 
 
Aniversări - Comemorări 
 
 
- 1894: S-a născut Al.[exandru] O.[svald] Teodoreanu, cunoscut sub pseudonimul Păstorel, prozator, 
epigramist, poet, eseist şi traducător; fratele scriitorului Ionel Teodoreanu (m. 1964) – 120 de ani  
 
 
- 1948, 30.VII - 18.VIII: S-a desfăşurat, la Belgrad, o conferinţă internaţională care stabilea noul 
regim de navigaţie pe Dunăre între Ulm şi Marea Neagră, prin braţul Sulina, şi excluderea statelor 
neriverane din Comisia de Control a Dunării; au participat reprezentanţii guvernelor Austriei, 
Bulgariei, Cehoslovaciei, Franţei, Marii Britanii, României, SUA, Ucrainei, Ungariei şi URSS; s-a înfiinţat 
o nouă Comisie a Dunării (cu sediul la Galaţi şi apoi la Budapesta), alcătuită din reprezentanţii statelor 
riverane (care a început să funcţioneze la 11.V.1949)    
 
- 2007: A murit Prea Fericitul Părinte Teoctist (numele de mirean: Toader Arăpaşu), cel de-al cincilea 
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (din 9.XI.1986, întronizat câteva zile mai târziu, la 16 
noiembrie); membru de onoare al Academiei Române din 1999 (n. 1915)   
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 

- New Delhi: Secretarul american de stat, John Kerry, efectuează o vizită în India în perioada 30 iulie 
– 1 august, cu ocazia participării, în data de 31 iulie, la cea de-a V-a ediţie a Dialogului strategic India 
– SUA, pe care o va co-prezida împreună cu ministrul indian de externe, Sushma Swaraj; în cadrul 
vizitei, oficialul american are programată o întrevedere cu primul-ministru indian, Narendra Modi şi se 
va deplasa în Bangalore 
 
- Rabat, Maroc: Discursul Regelui Mohammed al VI-lea la marcarea a 15 ani de la întronizarea sa, cu 
ocazia Zilei Naţionale a Regatului 
- Madrid: Şeful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, şi şeful executivului regional catalan, Artur Mas, 
vor avea o reuniune la Palatul Moncloa, pentru a discuta despre situaţia actuală, pe fondul 
revendicărilor secesioniste din Catalonia 
 
- Santiago de Chile: Vizita premierului japonez, Shinzo Abe (30 şi 31 iul.) 
 
- Amsterdam: Vizita premierului malaysian, Najib Razak, în cadrul căreia va avea întrevederi cu 
omologul său olandez, Mark Rutte 
 
- Duşanbe, Tadjikistan: Reuniune a Consiliului Miniştrilor de Externe din cadrul Organizaţiei de 
Cooperare de la Shanghai, la care participă ministrul uzbek de externe, Abdulaziz Kamilov (30 şi 31 
iul.)  
 
Aniversări - Comemorări 
 
- Ziua Naţională a Regatului Maroc ("Sărbătoarea Tronului"); aniversarea ascensiunii la tron a regelui 
Mohamed al VI-lea (la 30.VII.1999 regele a pronunţat primul său "discurs al Tronului" şi a decis ca 
această zi să fie celebrată anual - 15 ani)   

* * * * * * * 
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