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EVENIMENTE INTERNE 
 
- Senat 
* De la ora 12:00, în Sala Avram Iancu, din incinta Senatului României, situată la nivelul P1, va 
avea loc prezentarea şi dezbaterea viziunii privind “Proiectul de Ţară“ care fundamentează 
proiectul de program politic al senatorului independent Ioan Ghişe, privind candidatura la 
Preşedinţia României 
 
- Ministere 
* Cea de-a XXII-a ediţie a Conferinţelor Focus Energetic cu tema „Finanţarea investiţiilor 
energetice în condiţiile noilor viziuni naţionale şi europene”, eveniment la care participă ministrul 
mediului, Atilla Korodi – ora 10:00, la Athenee Palace Hilton, sala „Regina Maria” 
* Ministerul Finanţelor Publice organizează licitaţie pentru o emisiune de certificate de trezorerie 
cu discont în sumă de 600 milioane lei 
 
- Apărare, Interne 
* Constanţa: Conferinţă de presă susţinută de reprezentanţii instituţiilor implicate în organizarea 
Zilei Marinei Române (15 august) – ora 12:00, la sediul Comandamentului Flotei 
 
- Partide 
* Purtătorul de cuvânt al PDL, Adriana Săftoiu şi vicepreşedintele PNL, Ludovic Orban susţin, de 
la ora 12:00, o conferinţă de presă la sediul PNL din Șos. Kiseleff nr. 57 
* Purtătorul de cuvânt al PSD, Dan Şova, susţine o conferinţă de presă, începând cu ora 12:30, 
la sediul PSD din Şos. Kiseleff nr. 10 
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- Justiţie 
* Curtea de Apel Bucureşti: Judecarea contestaţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, 
Nicuşor Constantinescu, faţă de arestarea preventivă dispusă de Tribunalul Bucureşti  
* Tribunalul Bucureşti judecă sesizarea primarului PNL din Pucioasa, Dănuţ Bădău, care contestă 
alegerea lui Klaus Iohannis în funcţia de preşedinte al PNL   
 
- Administraţie 
* Jud. Cluj: Primarul comunei Floreşti, Horia Şulea, susţine o conferinţă de presă privind 
demararea proiectului investiţional Centură Sud Floreşti – ora 14:30, la sediul Primăriei Floreşti, 
sala de şedinţe 
 
- Social 
* Jud. Bacău: Penitenciarul Spital Târgu-Ocna, împreună cu Centrul de Reeducare Târgu-Ocna, 
cu sprijinul celorlalte unităţi penitenciare din Regiunea Nord-Est organizează, în perioada 7 - 9 
august, la sediul Primăriei oraşului „Campania regională de sensibilizare a opiniei publice privind 
problematica reintegrării sociale a deţinuţilor” 
 
- Economic 
* Evenimentul de lansare a noilor routere TP-LINK Archer C2 şi Archer T4U bazate pe cel mai 
nou standard de comunicare Wi-Fi – ora 10:00, la ICONIC Health, Aleea Alexandru nr. 7; 
directorul general al TP-LINK Romania, Hermes Song, prezintă planurile de business ale 
producătorului chinez pentru următoarea perioadă şi detalii asupra investiţiei 
* Teleconferinţă organizată de Bursa de Valori Bucureşti pentru prezentarea rezultatelor 
financiare din primul semestru al acestui an – ora 16:00 
* Romfilatelia urmează să introducă în circulaţie emisiunea de mărci poștale „România în 
Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO” 
 
- Cultură 
* Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” găzduieşte, de la ora 17:00, la sala „Lena 
Constante”, vernisajul expoziţiei “Candela de veghe”. Organizată în colaborare cu Muzeul 
Judeţean Ialomiţa, expoziţia de icoane face parte dintr-o serie de proiecte culturale dedicate 
„Anului Omagial Euharistic şi Tricentenarului Sfinţilor Martiri Brâncoveni”. Expoziţia “Candela de 
veghe” poate fi vizitată în perioada 7 august – 8 septembrie, între orele 11:00 – 19:00, la sala 
„Lena Constante” şi în Foaier - Şos. Kiseleff nr. 30. Printre partenerii media se numără Radio 
România Cultural şi Radio România Actualităţi  
* Vernisajul expoziției „Peisajul unui vis”, semnate de artista Laura Lucia Mihalca – ora 18:00, la 
Centrul socio-cultural „Jean Louis Calderon” din București, Str. J. L. Calderon nr. 35. Vernisajul va 
fi deschis de Ligia Niculae, istoric și cercetător independent, redactor al revistei Art Out, 
organizatorul evenimentului. Expoziția poate fi vizitată în perioada 7 – 14 august 
* Chişinău: Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu" la Chișinău, în colaborare cu Asociația 
„Grigore Vieru – Soroca", Parohia „Sfinţii Martiri Brâncoveni" din Soroca, Biblioteca „Basarabia" 
din Soroca şi Muzeul de Istorie și Etnografie din Soroca organizează, în perioada 7 – 15 august, 
prima ediţie a Taberei de Pictură şi Grafică. Fondul plastic constituit va fi expus în viitorul sediu al 
Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu" la Chişinău. Evenimentul se încadrează în suita de 
manifestări organizate de ICR Chişinău la Soroca pentru a marca 300 de ani de la martiriul lui 
Constantin Brâncoveanu şi a fiilor săi 
 
 
- Sport 
* Clubul de fotbal Rapid Bucureşti organizează o conferinţă de presă – ora 12:00, la stadionul 
Giuleşti 
* Conferinţă de presă organizată de FC Viitorul Constanţa, la care vor fi prezenţi antrenorul 
Bogdan Stelea şi jucătorul Dragoş Nedelcu – ora 13:30, la sala de conferinţe a Hotelului 
Alexander, Şos. Pipera-Tunari nr. 1 
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* Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, Flavius Stoican, susţine o conferinţă de presă – 
ora 18:00, la stadionul Dinamo  
* Cluj-Napoca: Meciul de fotbal retur CFR Cluj - Dinamo Minsk, din manşa secundă a turului trei 
preliminar al Ligii Europa – ora 20:30, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” 
* Craiova: Echipa de fotbal CS Universitatea Craiova organizează o conferinţă de presă – ora 
11:30, la Sala Polivalentă 
 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- Sf. Cuvioasă Teodora de la Sihla (Calendarul Creştin-Ortodox 2014) 
 
- 1858, 7/19: Reprezentanţii celor şapte puteri (Marea Britanie, Franţa, Austria, Regatul Sardiniei, 
Prusia, Rusia, Imperiul Otoman) au semnat Convenţia de la Paris (în ultima zi a lucrărilor 
Conferinţei începute la 10/22 mai acelaşi an), potrivit căreia cele două Ţări Române urmau să 
poarte numele de Principatele Unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti (fiecare cu domn, guvern şi 
adunare legiuitoare proprii), rămânând sub suzeranitatea Porţii Otomane (Convenţia a devenit 
legea fundamentală a ţării până în 1864)  
 
- 1864, 7/19: A fost înfiinţată Primăria oraşului Bucureşti, după modelul francez, prin aplicarea 
noii legi comunale; întâiul primar ales a fost Barbu Vlădoianu - 150 de ani   
 
- 1866, 7/19: Guvernul Ion Ghica concesionează companiei engleze "John Trevor Barclay şi John 
Staniforth" construcţia căii ferate Bucureşti-Giurgiu, primul drum de fier din România   
 
- 1866, 7/19: A început construcţia căii ferate Bucureşti-Giurgiu, primul drum de fier din România   
 
- 1890: A murit N.[icolae] T. Orăşanu, poet, prozator şi publicist; împreună cu C. A. Rosetti a 
redactat (în 1859) foaia satirică "Ţânţarul"; ulterior şi-a asumat editarea, pe cont propriu, a altor 
foi satirice, pe rând suspendate şi reluate cu titluri schimbate, majoritatea având ingenioase 
denumiri demonice ("Spiriduş", "Nichipercea", "Sarsailă", "Urzicătorul") (n. ~1833)     
 
- 1904: S-a născut actorul Nicolae Brancomir (m. 1991) - 110 ani   
 
- 1907: S-a născut Ion Zamfirescu, eseist şi istoric al teatrului, personalitate marcantă a vieţii 
teatrale româneşti (m. 2001)   
 
- 1911: A murit Gheorghe Cârţan ("Badea" Cârţan), ţăran autodidact din Ţara Făgăraşului; a 
răspândit cărţi româneşti în satele transilvănene; a călătorit pe jos până la Roma pentru a vedea 
Columna lui Traian şi alte mărturii despre originea latină a poporului român (n. 1849)     
 
- 1922: S-a născut prozatorul Aurel Mihale (m. 2007)     
 
- 1931: S-a născut Emilia Căldăraru, poetă şi prozatoare; autoare, cu precădere, de literatură 
pentru copii (m. 1988)   
 
- 1937: S-a născut artistul plastic Vasile Socoliuc, nume de referinţă în grafica românească 
contemporană (m. 2008)    
 
- 1961: S-a născut Octavian Morariu, fost rugbist de performanţă, fost preşedinte al Comitetului 
Olimpic şi Sportiv Român; în iulie 2013 a devenit preşedintele Federaţiei Europene de Rugby, iar 
în luna septembrie a aceluiaşi an a fost ales membru al Comitetului Olimpic Internaţional cu 73 
de voturi pentru şi 14 împotrivă, devenind astfel al patrulea reprezentant al României în CIO 
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după Prinţul Bibescu (1899-1901), George A. Plagino (1909-1947) şi Alexandru Şiperco (1955-
1998)  
 
- 1961: A murit inginerul Tudor A. Tănăsescu; lui i se datorează, printre altele, dezvoltarea 
radiodifuziunii, precum şi începuturile industriei româneşti de electronică; membru corespondent 
al Academiei Române din 1952 (n. 1901)     
 
- 1983: A murit compozitorul, dirijorul şi omul de cultură Nicolae Brânzeu (n. 1907). NOTĂ: Unele 
surse dau ca dată a morţii 7 martie 1983 
 
- 1990: Apare Legea privind reorganizarea unităţilor de stat ca regii autonome şi societăţi 
comerciale, primul act normativ care a demarat reforma economică în România postcomunistă   
 
- 1993: A murit Vasile Spoială, prozator, traducător (de limbă germană) şi publicist (n. 1935)     
 
- 1999: S-a deschis Consulatul onorific al României la Detroit (SUA) - 15 ani   
 
- 2002: A murit Petru Vintilă, scriitor, ziarist şi pictor naiv (n. 1922)     
 
- 2009: A murit interpreta de muzică folk Tatiana Stepa (n. 1963) - 5 ani   
 
- 2013: A murit Petru Ursache, etnolog, estetician şi istoric literar (n. 1931) – 1 an   
 
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Paris: Primele elemente de informare asupra circumstanţelor în care s-a produs accidentul 
avionului AH5017 al Air Algérie în Mali, pe data de 24 iulie, care a făcut 116 morţi dintre care 54 
francezi, urmează să fie dezvăluite în cadrul unei conferinţe de presă 
 
- Frankfurt: Reuniune a Consiliului Guvernatorilor al Băncii Centrale Europene (BCE)  
 
- Freetown: Parlamentul Republicii Sierra-Leone se reuneşte pentru ratificarea stării de urgenţă 
decretate în lupta împotriva epidemiei cu virusul Ebola  
 
- Washington: Preşedintele american Barack Obama urmează să promulge o lege care să permită 
sutelor de mii de foşti combatanţi în războaiele din Irak şi Afganistan să beneficieze de un 
tratament mai bun din partea autorităţilor  
 
- Naypyidaw, Myanmar: Al 8-lea Forum pentru dezvoltare socială și reducerea sărăciei ASEAN - 
China (7 – 9 aug.)  
 
- Pretoria, Africa de Sud: Pledoariile finale în procesul campionului paralimpic Oscar Pistorius, 
acuzat, la începutul lunii martie, de uciderea prietenei sale în februarie 2013 (7 şi 8 aug.)  
 
- Marea Britanie: Festivalul internațional al baloanelor de la Bristol (7 – 10 aug.) 
                   
Aniversări - Comemorări 
 
- Ziua Naţională a Republicii Côte D'Ivoire; aniversarea proclamării independenţei - 1960   
 
- 1588, 7-8: Flota spaniolă (Invincibila Armada), trimisă de regele Filip al II-lea să cucerească 
Anglia, este înfrântă de flota engleză condusă de amiralul Charles Howard     
 



 5 

- 1779: S-a născut geograful german Carl Ritter, unul dintre fondatorii geografiei moderne; a 
susţinut influenţa factorilor geografici în decursul istoriei, subliniind relaţiile acesteia cu factorul 
uman şi cu natura (m. 1859) - 235 de ani  
 
- 1834: A murit Joseph Marie Charles, supranumit Jacquard, inventator francez, care a lăsat 
drept moștenire primul război de țesut semi-automat (n. 1752) – 180 de ani 
 
- 1848: A murit chimistul suedez Jöns Jacob Berzelius, inventator al notației chimice moderne, 
membru fondator al chimiei moderne, alături de John Dalton și Antoine Lavoisier; Berzelius a 
descoperit elementele siliciu, seleniu, toriu și ceriu (n. 1779)     
 
- 1867: S-a născut Emil Nolde, pictor şi grafician expresionist german (m. 1956)     
 
- 1876: S-a născut Mata Hari (numele real: Margaretha Geertruida Zelle), dansatoare olandeză; 
învinuită de Franţa de spionaj în favoarea Germaniei în timpul primului război mondial (m. 1917, 
a fost executată)     
 
- 1889: S-a născut fizicianul francez Léon Nicolas Brillouin; a adus contribuții în mecanica 
cuantică, propagarea undelor radio în atmosferă, fizica semiconductorilor, și teoria informației 
(m. 1969) – 125 de ani 
 
- 1941: A murit Rabindranath Tagore, scriitor şi filosof indian, supranumit “Sufletul Bengalului” și 
“Profetul Indiei moderne”; Premiul Nobel pentru Literatură în anul 1913 (n. 1861)     
 
- 1944: A murit medicul francez Émile Charles Achard; cercetări privind bolile datorate 
schimburilor nutritive viciate; membru de onoare din străinătate al Academiei Române din 1932 
(n. 1860) - 70 de ani   
 
- 1957: A murit actorul american de film Oliver Hardy; împreună cu Stan Laurel au format un 
cuplu celebru în lumea cinematografului ("Stan şi Bran") (n. 1892)     
 
- 1958: A murit criptologul american Herbert Osborne Yardley, care a organizat şi condus primele 
eforturi ale SUA de decriptare a codurilor inamice în timpul primului război mondial (n. 1889)     
 
- 1960: S-a născut David Duchovny, actor american, protagonist al serialului "X - Files", produs 
de Chris Carter   
 
- 1966: S-a născut Jimmy Donal Wales (numit şi Jimbo Wales), informatician şi om de afaceri 
american; specializat în domeniul companiilor Internet, este fondatorul, împreună cu Larry 
Sanger, al enciclopediei libere Wikipedia; preşedintele Fundaţiei Wikimedia     
 
- 1974: S-a născut Dana Dawson, cântăreață americană de muzică pop rock și rhythm and blues 
(m. 2010) – 40 de ani 
 
- 1975: S-a născut Charlize Theron actriţă americană originară din Africa de Sud, câştigătoare a 
premiului Oscar pentru cea mai bună actriţă în 2004, pentru rolul Aileen Wuornos din filmul 
„Monster”   
 
- 1985: A fost adoptat Tratatul de denuclearizare a Pacificului de Sud, "Tratatul de la Rarotonga" 
(insulă aparţinând Noii Zeelande) (a intrat în vigoare la 11.XII.1986)     
 
- 1995: A murit scriitoarea engleză Brigid Brophy (n. 1929)     
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- 1998: Au avut loc atentatele teroriste cu bombe asupra ambasadelor americane din Nairobi 
(Kenya) şi Dar-es-Salaam (Tanzania), soldate cu 224 de morţi şi 5.500 de răniţi     
 
- 2012: A murit jurnalista italiană de modă Anna Piaggi, cunoscută şi pentru stilul ei vestimentar 
nonconformist (n. 1931)    
 
 
 

* * * * * * * 
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