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SÂMBĂTĂ, 2 AUGUST 2014 
 

EVENIMENTE INTERNE 
 
 
- Ministere 
* Suceava: Deschiderea oficială a celei de-a VIII-a ediţii a Olimpiadei Internaţionale de 
Astronomie şi Astrofizică (1 - 15 august), cu un show spectaculos ce include, printre altele un 
spectacol de lumini, lasere, artificii şi jonglerii cu foc - ora 20:00; organizatori: Universitatea 
„Ştefan Cel Mare”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Societatea Ştiinţifică „Cygnus” şi 
Ministerul Educaţiei Naţionale; urmează să participe senatorul Partidului Social Democrat (PSD) 
Ecaterina Andronescu, fost ministru al educaţiei şi Mihnea Costoiu, ministru delegat pentru 
învăţământ superior 
 
- Administraţie 
* Timişoara: Între 1 şi 3 august, Primăria Municipiului Timişoara organizează „Ziua Timişoarei” 
pentru a marca ziua oraşului, reprezentând momentul intrării trupelor româneşti în Timişoara, la 
3 august 1919, şi instaurarea administraţiei româneşti. Din programul de astăzi: 
 
- Învăţământ, Cercetare 
* Constanţa: Volksbank România organizează „Sâmbăta Micilor Bancheri”, un proiect educațional 
destinat copiilor cu vârste cuprinse între 5 şi 12 ani, prin care aceștia învață, cu ajutorul 
poveștilor, primele noțiuni despre lumea finanțelor - ora 11:00, sucursala Volksbank din Str. 
Mircea cel Bătrân nr. 99 
 
- Cultură 
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* Cea de-a IV-a ediţie a Festivalului de muzică în aer liber Backyard Weekend se va desfăşura în 
Complexul Studenţesc Tei, în zilele de 2 şi 3 august 
* Amara: Consiliul Judeţean Ialomiţa, Consiliul Local Amara, Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa şi Centrul Cultural UNESCO „Ionel 
Perlea“ Ialomiţa organizează, în zilele de 2 şi 3 august, cea de-a 47-a ediţie a Festivalului-concurs 
naţional de interpretare a muzicii uşoare româneşti „Trofeul Tinereţii” 
* Braşov: În zilele de 2 și 3 august, în Piața Sfatului din localitate, începând cu ora 17:00, are loc 
evenimentul „Zilele Prieteniei Bergenbier!” 
* Fălticeni: În perioada 2 - 4 august, în Piaţa "Nada Florilor", vor fi proiectate, cu începere de la 
ora 21:45, filme de succes, premiate la TIFF, punându-se accent pe cele mai iubite filme 
româneşti ale anului, în cadrul Caravanei Filmelor TIFF. Proiecţiile vor avea loc în aer liber, 
intrarea fiind gratuită 
* Râşnov: În cadrul celei de-a V-a ediţii a Festivalului Musica Barcensis, ansamblul Penta Pneuma 
(din Chemnitz, Germania) prezintă un program special pentru copii: povestea muzicală „Petrică şi 
lupul” de Serghei Prokofiev, în aranjament pentru cvintet de suflători, avându-l ca narator pe 
Klaus Philippi - ora 18:00, la Biserica Evanghelică 
* Sinaia: De la ora 17:00, în sala de concerte a Castelului Peleş, continuă a IV-a ediţie a Stagiunii 
„Sunetul muzicii”, în cadrul căreia vor evolua trei jazzişti - pianistul Mircea Tiberian şi doi oaspeţi 
de origine americană stabiliţi în Europa - contrabasistul Chris Dahlgren şi percuţionistul John 
Betsch. Evenimentul este organizat de ExcesMusic şi Muzeul Naţional Peleş, în parteneriat cu 
Radio România 
* Timişoara: Caravana „LecTura de Vacanţă” va poposi, în zilele de 2 şi 3 august, în Str. 
Mărăşeşti 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” 
* Jud. Vâlcea: Artoteca şi Fundaţia Domeniul Otetelişanu propun, în cadrul programului „Artoteca 
de rezidențe etnografice”, o fuziune interculturală a artei, muzicii şi costumelor tradiţionale. Atât 
locuitorii satului Beneşti, cât şi turiştii care vizitează astăzi conacul Otetelişanu, vor putea admira 
o paradă de costume aduse din Turcia, Bulgaria şi din diferite zone ale României, o expoziţie de 
ebru (pictură turcească pe apă) şi o serie de piese reprezentative pentru ceramica de Oboga; de 
la ora 18:00, va avea loc un concert de muzică balcanică şi anatoliană, în curtea Conacului  
* Venus, Saturn: Europa fm organizează cea de-a III-a ediţie a evenimentului „Live pe Plajă”, în 
cadrul căruia vor concerta 3 Sud Est, Smiley, Holograf, Voltaj şi Ştefan Bănică, dar şi Oceana – 
ora 19:30 
* New York: 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 „Filmmakers Cooperative”. Ștefan Constantinescu ocupă un loc unic în creația multi-
media și se bucură de o recunoaștere internațională, europeană și americană 
* Trupul neînsufleţit al actorului Szobi Cseh va fi depus după ora 12:00, la capela Cimitirului 
Bellu, unde admiratorii îi pot aduce un ultim omagiu, iar înmormântarea va avea loc duminică - 
ora 15:00. Szobi Cseh, unul dintre cei mai mari cascadori ai României, a murit vineri, 1 august, la 
vârsta de 71 de ani 
 
 
Aniversări - Comemorări 
 
 
- 1891: S-a născut Mihail Jora, compozitor, pedagog şi dirijor; membru titular al Academiei 
Române din 1955 (m. 1971)     
 
- 1893: S-a născut Alfred Alessandrescu, compozitor, dirijor, pianist și critic muzical (m. 1959)     
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- 1943: S-a născut regizorul de film şi scenaristul Stere Gulea; fost director general interimar al 
Societăţii Române de Televiziune în perioada 19.XII.1996-8.VII.1998     
 
- 2012: A murit pianista Mihaela Ursuleasa (n. 1978). NOTĂ: Unele surse dau moartea la 
2.VIII.2012 
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Egipt: O delegaţie palestiniană, din care fac parte şi reprezentanţi ai Hamas, se află la Cairo, 
pentru discuţii cu reprezentanţi egipteni pe tema acordului de încetare a focului în Gaza 
 
- Moscova: Mii de ruşi sunt aşteptaţi să participe la o manifestaţie la care se va cere autorităţilor 
ruse să susţină regiunile separatiste din Ucraina 
 
- Honolulu, SUA: Are loc Convenţia Anuală a Asociaţiei Naţionale de Medicină şi Adunarea 
Ştiinţifică 2014 (2 – 6 aug.) 
 
- Insulele Wight, Marea Britanie: Are loc unul dintre cele mai longevive concursuri de 
ambarcaţiuni din lume, Regatta „Cowes Week” (2 - 9 aug.) 
 
- 1921: A murit tenorul italian Enrico Caruso; unul dintre cei mai faimoși tenori din istoria operei 
şi cel mai popular cântăreț în toate genurile muzicale ai primilor 20 de ani ai secolului al XX-lea 
(n. 1873)    
 
- 1922: A murit Alexander Graham Bell, inventator american de origine scoţiană; în anul 1876 a 
brevetat pentru prima dată în istorie un dispozitiv capabil să emită și să recepționeze cuvintele 
rostite (n. 1847)     
 

DUMINICĂ, 3 AUGUST 2014 
 

EVENIMENTE INTERNE 
 
 
- Culte, Biserică 
* Lansarea catalogului expoziţiei de pictură pe sticlă intitulat „Milostenia ca jertfă de sine” – ora 
12:00, la Biserica Sf. Pantelimon - Foişorul de Foc din Bucureşti. Catalogul, dedicat Anului 
comemorativ al Sfinţilor brâncoveni în Patriarhia Română, este destinat copiilor care participă la 
Şcoala de duminică „Hristos împărtăşit copiilor” cu scopul de a-i familiariza pe copii cu proiectele 
de tip Ateneu Parohial desfăşurate la parohia Sf. Pantelimon-Foişorul de Foc. Evenimentul 
precede lansării din data de 27 august, a cărţii „Ateneu Brâncovenesc” şi a vizionării trailer-ului 
piesei de teatru „Sfântul Vodă Brâncoveanu” 
 
- Cultură 
* Începând cu ora 17:00, la Muzeul Național al Țăranului Român, va avea loc vernisajul expoziției 
de pictură „Atinge pământul și respiră aerul” semnate de Andreea Costenco. Evenimentul se va 
desfășura sub forma unei instalații de artă contemporană prin implicarea lui Cătălin Crețu, 
compozitor și artist multimedia. Expoziția poate fi vizitată în perioada 3 – 11 august, la Muzeul 
Național al Țăranului Român, Sala Irina Nicolau, între orele 10:00 – 18:00 
* Spectacolul „Cui i-e frică de Virginia Woolf?”, de Edward Albee, semnat de Mariana Cămărăşan 
şi Alexandra Penciuc, revine de astăzi, la Godot Cafe-Teatru, de la ora 20:00 
* Un concert al trupei greceşti Imam Baildi, susţinut în premieră în România, în Parcul „Alexandru 
Ioan Cuza”, va marca deschiderea oficială a manifestării „Cinema în aer liber”, care se va 
desfăşura timp de şase săptămâni în perioada 5 august - 14 septembrie – ora 20:00, Insula 
Pensionarilor 
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* Festivalul de Film NexT se oprește astăzi, în grădina Casei de pe Chei (Spaiul Unirii nr. 195), 
pentru o seară de proiecții în aer liber. Începând cu ora 21:00, grădina va găzdui seria de scurt-
metraje ”NexT is Love”  
* Jud. Hunedoara: Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, în parteneriat cu Consiliul Judeţean 
Hunedoara, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, 
Primăria comunei Sarmizegetusa şi Rotary Club Haţeg organizează „Ziua Porţilor Deschise” la 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Astfel, cei care se vor afla astăzi, între orele 10:00 şi 16:00, în 
fostul amfiteatru roman sau printre ruinele anticei colonii vor putea vizita şantierul arheologic şi 
vor beneficia de ghidaje specializate la monumentele antice din sit. Tot cu acest prilej, publicul 
vizitator va putea asista la reconstituirea unei lupte între daci şi romani în amfiteatrul roman şi la 
o prezentare de artilerie antică 
* Sinaia: Ministerul Culturii, Muzeul Naţional Peleş şi Uniunea Criticilor Muzicali din România 
organizează, începând cu ora 16:00, un recital muzical cameral susţinut de pianistul Toma 
Popovici şi tenorul Silviu Alexandru Mihăilă - în Sala de Concerte a Castelului Peleş  
* Prejmer: În cadrul Festivalului Musica Barcensis, ediţia a V-a, Biserica fortificată va fi gazda 
primului concert din seria „Diletto Musicale” susţinut de tenorul Liviu Iftene, duo-ul Cell’Arpa şi 
Corul de Tineret Bach al Bisericii Negre (Jugendbachchor) sub conducerea muzicală a dirijorului 
Steffen Schlandt - ora 17:00. Programul conţine muzică romantică germană şi franceză pentru 
cor, solist, harpă, violoncel şi orgă, lucrarea principală a concertului fiind compoziţia „Otčenáš” 
(Tatăl nostru) a compozitorului ceh Leoš Janáček  
 
Aniversări - Comemorări 
 
- "Ziua Timişoarei"; marcată, din 1999 ( - 15 ani), la iniţiativa municipalităţii de pe Bega; este 
data la care, în anul 1919 ( - 95 de ani), batalioane de dorobanţi, conduse de generalul Virgil 
Economu, au intrat în oraş şi au instaurat prima administraţie română care a luat locul celei 
sârbeşti; o săptămână mai târziu, la 10.VIII.1919, bănăţenii votau unirea Banatului cu România  
 
- 1889: A murit Veronica Micle (numele la naştere: Ana Câmpeanu), poetă şi prozatoare (o mare 
dragoste o va lega până la moarte de poetul Mihai Eminescu) (n. 1850) - 125 de ani   
 
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Hartmannswiller, Franța: Președintele francez, François Hollande, și cel german, Joachim 
Gauck, marchează o sută de ani de la declarația de război a Germaniei împotriva Franţei,  în data 
de 3 august 1914 
 
- Glasgow: Are loc ceremonia de închidere a Jocurilor Commonwealth-ului - ora 21:00 (ora 
locală), pe Stadionul Hampden. Se estimează că aproximativ 40.000 de persoane vor fi prezente 
la acest eveniment, care va fi transmis în direct de BBC şi în 71 de ţări şi teritorii membre ale 
Commonwealth-ului  
 
Aniversări - Comemorări 
 
- 1492: Începe prima călătorie a navigatorului genovez Cristofor Columb (august 1492-martie 
1493), care-şi propusese să ajungă în Indii; din 1492 în serviciul Spaniei, Columb a întreprins, 
între anii 1492 şi 1504, patru călătorii, descoperind majoritatea insulelor din America Centrală şi 
atingând coastele Americii Centrale şi Americii de Sud; 12 octombrie 1492, când a descoperit 
insula Watling (San Salvador) din arhipelagul Bahamas, este considerată data descoperirii 
Americii     
 
 

* * * * * * * 
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