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EVENIMENTE INTERNE 
 
 
- Manifestări organizate cu ocazia Zilei Marinei Române  
* Cu ocazia Zilei Marinei Române, ajunsă la cea de-a 112-a aniversare, în Bucureşti şi în ţară au 
loc, în perioada 8 - 15 august, activităţi organizate de Forţele Navale Române. Din programul 
zilei: 
► Constanţa: 
• ora 10:00 - Ziua Recunoştinţei: ceremonie de acordare diplome, disticţii, medalii – pe faleza din 
faţa Comandamentului Flotei 
• ora 11:30 - ceremonie de depuneri coroane de flori în memoria eroilor marinari - la 
Monumentul „Crucea Marinerilor” 
• ora 17:00 - şedinţa extraordinară a Cenaclului Literar „Mihail Sadoveanu” - la Cercul Militar 
Constanţa 
► Mangalia: 
• ora 10.00 - ceremonie militară şi religioasă; depunere coroane de flori - la Monumentul 
Marinarului Erou 
• ora 12:00 - repetiţie generală pentru Exerciţiul FNR 14 Mangalia – în portul civil 
• ora 20:00 - spectacol artistic al muzicii militare – pe faleză 
• ora 19:00 - Lansarea volumului de studii ştiinţifice despre istoria cetății Callatis - „Kallatida”, 
coordonat de dr. Ion Pâslaru, dr. Sorin Marcel Colesniuc şi dr. Todor Dimov – la Cercul Militar din 
Mangalia. Lansarea editorială este prilejuită de Ziua Marinei Române, fiind organizată de 
Asociația „ProActiv pentru Comunitate” Mangalia, Cercul Militar Mangalia și Asociația Națională a 
Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere Filiala Mangalia 
► Brăila: 
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• ora 10:00 - simpozion tematică de marină – la sediul Serviciului Fluvial 
► Tulcea: 
• ora 10:00 - ceremonie militară şi religioasă de depuneri de coroane de flori în memoria eroilor 
marinari - la Cimitirul Eroilor 
► Sulina: 
• ora 16:00 - proiecţie film de prezentare a Forţelor Navale Române. Ateliere interactive noduri şi 
jocuri marinăreşti – pe faleză  
 
- Culte, Biserică 
* Biserica Ortodoxă cinsteşte la 15 august Adormirea Maicii Domnului, sărbătoare numită în 
popor şi Uspenia (termenul slav) sau Sfânta Maria Mare. La Catedrala Patriarhală se va oficia, 
astăzi, în ajunul sărbătorii, începând cu ora 16:00, Vecernia mare şi Litia, apoi, de la ora 17:30, 
Slujba Utreniei cu slujba Prohodului Maicii Domnului 
 
- Cultură 
 
* Începând de astăzi, în fiecare joi, de la ora 19:00, timp de 6 ediții, Agenția AdLittera 
organizează, în sediul central al Bibliotecii Metropolitane București, „Lectura de Joi”, un program 
cultural organizat printr-o serie de 6 întâlniri, într-un cadru colocvial și informal, pentru publicul 
rezident bucureștean cu scriitorii consacrați şi debutanți. În cadrul ediţiei de astăzi, în „Grădina 
de citit” a Bibliotecii Metropolitane București, vor lectura pentru public scriitoarea Doina Ruști, 
poetul Sorin Lucaci și actrița Daniela Nedelcu 
 
* Constanţa: Cea de-a VI-a ediţie estivală a Târgului GAUDEAMUS va avea loc între 14 şi 18 
august, într-un pavilion expoziţional amplasat în imediata vecinătate a City Park Mall – latura 
dinspre Bd. Alexandru Lăpuşneanu. Târgul GAUDEAMUS Constanţa este organizat de Radio 
România, prin Centrul Cultural Media Radio România şi Radio România Constanţa. Deschiderea 
oficială a ediţiei va avea loc astăzi, de la ora 18:00, târgul urmând să fie deschis zilnic între orele 
15:00 şi 23:00 
 
* Râşnov: În perioada 14 – 16 august, se desfăşoară evenimentul de muzică rock - Rockstadt 
Extreme Fest, a cărui ediţie este îmbogăţită, anul acesta, cu un program destinat celor pasionaţi 
de arta cinematografică, pus la dispoziţie în colaborare cu Dracula Film – „Dracula Film: Horror 
and Fantasy Festival”. Proiecţiile vor avea loc într-un cort special amenajat  
 
- Diverse 
* Timişoara: De la ora 21:30, Pelicula Culturală organizează un eveniment inedit - picnic 
cinematografic sub ploaia de stele a Perseidelor, la Observatorul Astronomic din Str. Axente 
Sever nr. 1, aflat în zona Piaţa Bălcescu - Str. Feldioara, urmat de observaţii astronomice. Seara 
va începe cu vizionarea filmului documentar „Exploratorul”, în regia lui Titus Muntean şi Xantus 
Gabor, pus la dispoziţie de Fundaţia Arte Vizuale. Filmul va fi urmat de observaţii astronomice, 
folosindu-se echipamentul pus la dispoziţie de Observatorul Astronomic şi de astro-cluburile 
timişorene Antares şi Altair, partenere la eveniment 
 
Aniversări - Comemorări 
 
 
- 1864, 14/26: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat Legea rurală (intrată în vigoare la 
23.IV/5.V.1865); Legea elibera pe ţărani de sarcinile boiereşti şi-i împroprietărea, prin 
răscumpărare, cu loturile de pământ pe care le aveau în folosinţă; reforma agrară din 1864 a 
însemnat un moment important, deschizând calea dezvoltării într-un ritm mai viu a capitalismului 
în România - 150 de ani   
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- 1916, 14/27: România declară război Austro-Ungariei, intrând în prima conflagraţie mondială; 
începe războiul de eliberare şi întregire naţională (1916-1919). NOTĂ: La 4/17.VIII.1916 fusese 
semnat, la Bucureşti, Tratatul de alianţă între România, de o parte, şi Rusia, Franţa, Marea 
Britanie şi Italia, pe de altă parte, pentru intrarea ţării noastre în război de partea Antantei 
 
- 1996: A murit, în Franţa, dirijorul de origine română Sergiu Celibidache; a dirijat pe toate marile 
scene ale lumii; director al mai multor orchestre de prestigiu: Berlin (1945-1950), Stockholm 
(1962-1971), Stuttgart (1972-1982) şi München (1979-1996); membru de onoare din străinătate 
al Academiei Române din 1992 (n. 1912) 
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Bruxelles: Experţii ai UE din domeniul agricol şi cel comercial au o serie de reuniuni tehnice, 
pentru o primă evaluare a impactului sancţiunilor comerciale impuse Rusiei asupra produselor 
agroalimentare din UE 
 
- Ialta: Preşedintele rus, Vladimir Putin şi premierul Dmitri Medvedev au o întrevedere cu 
deputaţii Dumei din Crimeea (camera inferioară a Parlamentului rus), și membri ai Consiliului 
Federației din Ialta, pentru dezbaterea unor probleme de politică externă şi de buget  
 
- Seul: Sosirea Papei Francisc în Coreea de Sud, vizită axată pe omagiul martirilor Bisericii 
coreene, reconcilierii intercoreene şi întâlnirea cu tinerii asiatici (14 – 18 aug.) 
 
- Kiev: Parlamentul ucrainean examinează, într-o nouă lectură, un proiect de lege care să 
deschidă calea către o serie de sancţiuni  
împotriva persoanelor fizice și juridice, în mare parte din Rusia, acuzate de sprijinirea anexării 
Crimeii sau de finanţarea insurgenței pro-ruse, în estul ţării 
 
Aniversări - Comemorări 
 
 
- 1867: S-a născut scriitorul englez John Galsworthy; Premiul Nobel pentru Literatură în anul 
1932 (m. 1933)    
 
- 1945: S-a născut Steve Martin, actor american de comedie   
 
- 1951: A murit publicistul american William Randolph Hearst; a creat cel mai mare lanţ naţional 
de ziare; metodele sale de lucru, considerate extrem de moderne, au influenţat profund 
jurnalismul american de-a lungul timpului (n. 1863)     
 
- 1956: A murit Bertolt Brecht (născut Eugen Berthold Friedrich Brecht), dramaturg, poet, regizor 
de origine germană, iniţial expresionist, întemeietor al instituţiei teatrale "Berliner Ensemble", 
iniţiator al "teatrului epic"; a promovat o nouă teorie şi practică a teatrului, bazate pe efectul 
distanţării epice; a fost unul dintre cei care au revoluţionat teatrul secolului XX (n. 1898)     
 
- 1960: S-a născut Sarah Brightman, cântăreaţă de crossover clasic, compozitoare, actriţă şi 
dansatoare britanică 
 
- 1988: A murit Enzo Ferrari, pilot şi constructor de automobile italian; numele său este legat de 
istoria curselor automobilistice; în 1929 a fondat, la Modena, firma care-i poartă numele (n. 
1898)     
 
 

* * * * * * * 
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