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MARŢI, 5 AUGUST 2014 
 

EVENIMENTE INTERNE 
 
 
- Justiţie 
* La Curtea de Apel Bucureşti se vor relua dezbaterile în dosarul privind privatizarea Institutului 
pentru Cercetări Alimentare (ICA), după ce judecătorii au respins luni, 4 august, cererile 
avocaților privind administrarea unor probe 
 
- Cultură 
* Vernisajul expoziţiei „Tablouri de Vis III - Spectacolul continuă” – ora 18:00, la Palatul 
Parlamentului, sala „Constantin Brâncuşi” (intrarea Izvor) 
* Cea de-a III-a ediţie a evenimentului „Cinema în aer liber”, parte a proiectului „Caravana 
Metropolis”, se va desfăşura în perioada 5 august - 14 septembrie, în Parcul „Alexandru Ioan 
Cuza”, unde vor fi proiectate cele mai bune 12 filme europene şi de autor ale momentului, 
precum şi o selecţie de pelicule clasice. Astăzi, are loc proiecţia filmului „Kon-Tiki” – ora 21:30, 
pe Insula Pensionarilor, Parcul „Alexandru Ioan Cuza” 
* Evenimentul „Jazzulescu la Kretzulescu” - o săptămână de live act-uri - va avea loc pe terasa 
Librăriei Humanitas Kretzulescu, în perioada 5 - 8 august – ora 20:00 
* Compania de teatru D′Aya prezintă un spectacol scris şi regizat de Chris Simion – „Şapte 
Blesteme … cerute, făcute şi legate”, fiind inspirat din blesteme, vrăji și descântece din folclorul 
românesc – ora 20:00, la Godot Cafe-Teatru, Str. Blănari nr. 14 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- Înainte-prăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; Sf. Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ 
(Calendarul Creştin-Ortodox 2014) 
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- Sărbătoare mozaică: Tisha BeAv, zi de post şi de doliu pentru a comemora multe tragedii care 
s-au abătut asupra poporului evreu, majoritatea petrecute în această zi (prima distrugere a 
Templului din Ierusalim, de către babilonieni, în anul 586 î.H., a doua distrugere a Templului, de 
către romani, din anul 70 d.H. sau expulzarea evreilor din Spania, în anul 1492). NOTĂ: 
sărbătoarea începe în seara zilei precedente (4 august) 
 
- 1424: Prima menţiune documentară a vămii de la Calafat; prin acest punct se realiza o parte 
din comerţul Ţării Româneşti cu Peninsula Balcanică - 590 de ani   
 
- 1838: S-a născut istoricul Constantin Erbiceanu; s-a preocupat de punerea în valoare a 
manuscriselor greceşti din arhivele şi bibliotecile din România; a scris, cu precădere, lucrări de 
istorie a Bisericii Ortodoxe Române; membru titular al Academiei Române din 1899, 
vicepreşedinte al acestui for (1904-1907) (m. 1913)     
 
- 1922: S-a născut scriitorul Marin Preda; a tradus, singur sau în colaborare, romanele "Străinul" 
şi "Ciuma" de Albert Camus şi "Demonii" de Fiodor Dostoievski; membru corespondent din 1974, 
şi membru titular post-mortem, din 1990, al Academiei Române (m. 1980)     
 
- 1929: S-a născut muzicianul Virgil Oniţiu; fost consilier artistic în Comisia de ascultare a 
producţiilor muzicale ale Radiodifuziunii Române (m. 1996) - 85 de ani   
 
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Sofia: Președintele bulgar, Rosen Plevneliev, va prezenta guvernul interimar, al cărui scop va fi 
pregătirea alegerilor anticipate 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- "Ziua Internaţională a Berii", sărbătorită prima oară în 2007, în Santa Cruz, California   
 
- Ziua Naţională a Republicii Burkina Faso (fosta Volta Superioară); la 5 august 1960 şi-a 
dobândit independenţa completă faţă de Franţa; tot la această dată se marchează aniversarea 
Revoluţiei democratice şi populare din 5 august 1983. NOTĂ: La 11 decembrie se marchează 
Ziua Republicii, ziua în care Volta Superioară a dobândit, în 1958, statutul de autoguvenare, 
devenind republică şi membră a Comunităţii Franco-Africane  
 
- 1827: S-a născut Manoel Deodoro da Fonseca, mareșal și un om politic brazilian, primul 
preșendinte al acestei țări între anii 1889 - 1891 (m. 1892) 
 
- 1858: Industriaşul american Cyrus W. Field (1819-1892), proprietar al companiei "Atlantic 
Telegraph", a terminat instalarea primului cablu telegrafic subacvatic care făcea legătura între 
Europa (Anglia) şi SUA     
 
- 1895: A murit Friedrich Engels, filosof şi om politic german; întemeietor, împreună cu Karl 
Marx, al "socialismului ştiinţific"; a elaborat (în 1848), împreună cu acesta, "Manifestul Partidului 
Comunist" (programul mişcării comuniste) (n. 1820)  
 
 
 
 
 

* * * * * * * 


