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EVENIMENTE INTERNE 
 
- Guvern 
* Programul premierului Victor Ponta 
► Jud.Suceava 
• ora 9:45 - îl va premia pe Paul Croitoriu pentru descoperirea unui tezaur monetar geto-dacic 
constând în 309 monede vechi din argint brut şi 40 de fragmente monetare tot din argint cu vechime 
de peste 2300 de ani – la Centrul de afaceri multicultural din  comuna Cacica, Str. Principală, nr. 234 
• ora 10:45 - participă la evenimentul de inaugurare a Piaţetei Sfântul Papa Ioan Paul al-II-lea din 
comuna Cacica  
►Jud.Suceava 
• ora 12:50 - participă la slujba de Sfânta Maria - la Mănăstirea Putna 
►Jud.Cluj 
• ora 16:00 - participa la slujba de Sfânta Maria - la Mănastirea Nicula 
 
- 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, o serie de activităţi organizate de Forţele Navale Române. Din programul 
zilei: 
► Bucureşti:  
• ora 9:00 - ceremonial militar şi religios: va avea loc festivitatea de deschidere, ridicarea pavilionului 
şi a marelui pavoaz, în prezenţa Gărzii de Onoare şi a Fanfarei Militare, oficierea slujbei religioase de 
comemorare a marinarilor căzuţi la datorie precum şi parada vaporaşelor şi lansarea la apă a ancorei 
de flori – în Parcul Herăstrău, zona debarcader 
• ora 12:00 - jocuri marinăreşti tradiţionale – în Parcul Herăstrău, zona debarcader  
• ora 12:00 - bucureştenii se vor putea plimba gratuit cu cele şapte vaporaşe pe lacul Herăstrău  
• ora 18:00 - concert de fanfară, la foişor 
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► Constanţa:  
• ora 10:00 - Ziua Marinei Române: ceremonial militar şi religios; sosirea Zeului Neptun; Exerciţiul 
Naval FNR 2014; parada navală – la Comandamentul Flotei. Participă Ministrul Apărării Naţionale, 
Mircea Duşa 
• ora 13:00 - jocuri marinăreşti – în Portul Tomis 
• ora 19:00 - concert oferit de Asociaţia 'Litoral - Delta Dunării - în Portul Tomis 
• ora 20:15 - ceremonial coborârea pavilionul, geacul şi Marele Pavoaz - în Portul Tomis 
• ora 21:00 - concert AMADEUS - în Portul Tomis 
• ora 22:00 - retragerea cu torţe - pe itinerariul Flota-Piaţa Ovidiu-Prefectura Constanţa 
► Brăila: 
• ora 9:00 - Exerciţiul FNR 14; sosirea Zeului Neptun, jocuri marinăreşti. Parada navală - pe faleza 
Dunării 
►Galaţi 
• ora ora 17:30 - ceremonial militar şi religios - la Gara Fluvială de pe faleză 
► Mangalia:  
• ora 10:00 - ceremonial militar şi religios; sosirea Zeului Neptun; prezentare Exerciţiul FNR 14 
Mangalia; jocuri marinăreşti – pe faleză 
• ora 11:30 - ateliere interactive faleză – pe faleză 
• ora 20:00 - spectacol fanfară – pe faleză 
• ora 21:00 - retragerea cu torţe – pe faleză 
• ora 22.00 - foc de artificii – pe faleză 
► Sulina: 
• ora 9:00 - ceremonial militar şi religios  
• or 16:00 - vizitarea navelor de către populaţia civilă 
► Timişoara: 
• ora 10:00 - ceremonial militar şi religios – pe faleza Canalului Bega 
• ora 11:00 - ateliere interactive de noduri marinăreşti şi lucrări de matelotaj – pe faleza Canalului 
Bega 
► Tulcea: 
• ora 10:00 - ceremonie militară; sosirea Zeului Neptun; Exerciţiul FNR 14; parada navală; jocuri 
marinăreşti - pe faleză 
 
- Ministere 
* Bruxelles: Reuniune extraordinară a miniştrilor de externe din Uniunea Europeană, consacrată mai 
ales crizelor din Irak, Ucraina şi Gaza. Participă ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean 
 
- Culte, Biserică 
* Biserica Ortodoxă cinsteşte astăzi Adormirea Maicii Domnului, sărbătoare numită în popor şi 
Uspenia (termenul slav) sau Sfânta Maria Mare. De la ora 8:00 se va oficia Ceasul I, de la ora 8:30, 
Acatistul Adormirii Maicii Domnului, iar mai apoi, de la ora 9:30 Sfânta Liturghie - la Catedrala 
Patriarhală 
* Jud. Suceava: Mii de pelerini iau parte, în zilele de 14 şi 15 august, la Sanctuarul Naţional Marian 
de la Cacica, cu ocazia sărbătorii Adormirea Maicii Domnului. Astăzi, în ziua de hram, vor avea loc, la 
ora 6:00, sfânta Liturghie în limba română, iar la ora 7:30 sfânta Liturghie greco-catolică. Liturghia în 
limba maghiară, prezidată de PS József Tamás (episcop auxiliar al Arhidiecezei de Alba Iulia), va fi la 
ora 8:30, iar Liturghiile în limba polonă şi în limba germană, la ora 9:15. La ora 10:45, va fi 
inaugurată Piaţa “Sfântul Ioan Paul al II-lea” din faţa bazilicii. În centrul sărbătorii Adormirii Maicii 
Domnului este Liturghia de hram celebrată la ora 11:00 de episcopul de Iaşi, care va ţine şi cuvântul 
de învăţătură. ÎPS Stanisław Nowak (episcop de Czestochowa - Polonia) va avea un mesaj special 
pentru pelerini la sfârşitul Liturghiei. La Liturghie vor concelebra episcopi şi peste 100 de preoţi din 
ţară şi din străinătate. La final icoana va fi purtată în procesiune în jurul bisericii şi vor fi 
binecuvântate florile şi obiectele religioase aduse de pelerini 
 
 
 
 



 3 

- Diplomaţie 
* Jud. Vrancea: Ambasadorul Franţei, Francois Saint-Paul participă la ceremonia de comemorare a 
împlinirii a 100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial – ora 11:00, în faţa Monumentului 
Eroilor din comuna Băleşti 
 
- Minorităţi 
* Jud. Satu Mare: Forumul Democrat al Germanilor din județ, împreună cu FDG local din Beltiug, FDG 
din Transilvania de Nord și Primăria din Beltiug organizează anul acesta cea de-a 25-a ediție a serbării 
populare „Schwabentreffen” (Întâlnirea șvabilor sătmăreni) în zilele de 15 şi 16 august în Beltiug și 
Satu Mare. Sub moto-ul „Die Wurzeln nicht vergesen” („Să nu ne uităm rădăcinile”) formații șvăbești 
de cor, fanfară și dans din regiunea Transilvania de Nord, Ungaria, Germania și Polonia susţine o 
serie de concerte 
 
- Economic 
* Constanţa: În perioada 15-17 august se desfăşoară „Festivalul Naţional al Peştelui - Pescia 2014”- 
în Pavilionul Expoziţional din municipiu 
 
- Cultură 
* Arad: Primăria Municipiului organizează, în perioada 15 - 24 august, un maraton de evenimente 
cultural-artistice și recreative dedicate arădenilor, pentru sărbătorirea „Zilei Municipiului Arad”, pe 22 
august, zi care marchează momentul istoric din anul 1834 când Aradul a obținut statutul de Oraș 
Liber Regesc 
* Jud. Bistriţa Năsăud: Asociaţia Aripi Folktime din Prundu-Bârgăului şi Primăria Bistriţa-Bârgăului 
organizează, în zilele de 15 şi 16 august, a III-a ediţie a evenimentului cultural „Colibiţa Folk Fest”, pe 
scena amenajată pe malul lacului Colibiţa, în campingul Pensiunii „Ariniş” – ora 18:00 
* Jud. Braşov: Cea de-a II-a ediţie a Săptămânii Culturale Haferland se va desfăşura, în perioada 15 - 
24 august, în sate din “Ţara Ovăzului” – Buneşti, Crit, Mesendorf, Viscri 
* Chitila: Cea de-a IV-a ediţie a Chitila Film Fest, o competiţie de filme documentare şi scurtmetraje 
de ficţiune dedicate regizorilor români, se va desfăşura în perioada 15 - 17 august pe malul lacului 
din Chitila, singura rezervaţie de nuferi din zona de sud a României. Chitila Film Fest 2014 se va 
desfăşura cu sprijinul Sprint Media Group, Primăriei Chitila, Temple Media şi Centrului Cultural al 
Consiliului Judeţean Ilfov 
* Oradea: Teatrul „Regina Maria” din municipiu va oferi, în premieră, o microstagiune estivală, în 
perioada 15 august - 15 septembrie, reluându-şi activitatea după o vacanţă de o lună. Trupele „Iosif 
Vulcan” (secţia română a teatrului) şi „Arcadia” (teatrul pentru copii şi tineret) vor prezenta în 
microstagiunea estivală opt spectacole  
* Petreşti, jud. Alba: În perioada 15 - 17 august, fanfara din localitate sărbătoreşte 135 de ani se 
existenţă. În aceeaşi perioadă, are loc şi întâlnirea Fiilor Petreştiului. Cu această ocazie, va fi 
inaugurat şi Muzeul Fanfarei, iar fanfara copiilor va primi numele „Danil Opincariu“. Sunt pregătite trei 
zile de concerte de muzică populară şi uşoară, de cameră şi, nu în ultimul rând, de fanfară, dar şi 
discotecă în aer liber, paradă cu torţe şi foc de artificii. Evenimentul este organizat de Asociaţia 
“Fanfara Petreşti”, Primăria şi Consiliul Local Sebeş şi Centrul de Cultură “Lucian Blaga” Sebeş 
* Sibiu: În perioada 15-17 august are loc „Târgul Creatorilor Populari din România”, ediţia a XXXI-a - 
la Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului  
* Sibiu: În perioada 15-17 august are loc „Festivalul Naţional al Tradiţiilor Populare”, ediţia a XII-a - 
la Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului 
* Vaslui: Primăria oraşului organizează, în perioada 15 – 17 august, „Zilele Municipiului Vaslui”, un 
program din care nu vor lipsi spectacolele pentru copii, concertele de tot felul, expoziţiile şi lansările 
de carte, „Cupa municipiului la handbal” şi simpozioanele. Deschiderea evenimentului va avea loc la 
ora 10:00      
 
- Sport 
* Conferinţă de presă organizată de FC Rapid Bucureşti  - ora 12:00, la Baza Pro Rapid 
* Meciul de fotbal din etapa a IV-a a Ligii I dintre echipele Gaz Metan Mediaş – CS Universitatea 
Craiova – ora 18:30, pe stadionul Gaz Metan 
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* Baia Mare: HCM Baia Mare organizează, în perioada 15 – 17 august, prima ediţie a turneului 
internaţional „Baia Mare Champions Trophy”. Şase dintre cele mai bune echipe de handbal feminin 
din Europa vor concura timp de trei zile în Sala Polivalentă „Lascăr Pană” din localitate  
* Polonia: Handbal masculin, România- Croaţia la Campionatul European Under-18 - ora 16:30, la 
Gdynia 
 
- Diverse 
* Constanţa: În zilele de 15 și 16 august, pe Plaja Modern din localitate, începând cu ora 17:00, are 
loc evenimentul „Zilele Prieteniei Bergenbier” 
* Satul Ianculeşti, Carei, jud. Satu Mare: Cea de-a XV-a ediție a Festivalului „Zilele Iancului” se va 
desfășura în perioada 15 - 19 august. Astăzi, va avea loc tradiţionala Cupă “Avram Iancu” la fotbal cu 
echipele din Ianculești, Marna Nouă și Căuaș, cu începere de la orele 18:00 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- Adormirea Maicii Domnului (Calendarul Creştin-Ortodox 2014; Calendarul Bisericii Române Unite cu 
Roma, Greco-Catolice 2014; Calendarul Romano-Catolic 2014) 
 
- "Ziua Marinei Române"; se sărbătoreşte, din anul 1902, de Ziua Sfintei Fecioare Maria, protectoarea 
marinarilor   
 
- 1714, 15/26: A fost ucis (decapitat), la Constantinopol, chiar în ziua în care împlinea 60 de ani, 
voievodul Constantin Brâncoveanu, deoarece a refuzat să trădeze religia strămoşilor şi să se 
convertească la islamism; alături de el şi-au pierdut viaţa şi cei patru fii ai săi (Constantin, Ştefan, 
Radu şi Matei), precum şi sfetnicul Ianache; domn al Ţării Româneşti între anii 1688 şi 1714, 
Constantin Brâncoveanu a reuşit, pe plan extern, timp de un sfert de veac, să menţină o poziţie de 
echilibru a ţării între Imperiul Otoman, Rusia şi Imperiul Habsburgic; domnia sa s-a caracterizat 
printr-o deosebită înflorire a culturii şi artei (în timpul său creându-se şi dezvoltându-se "stilul 
brâncovenesc"); osemintele domnitorului sunt înmormântate în biserica Sf. Gheorghe Nou din 
Bucureşti, biserică ctitorită de familia Brâncoveanu între anii 1705-1707 (n. 1654) - 300 de ani de la 
moarte şi 360 de la naştere. NOTĂ: Datorită râvnei sale pentru apărarea Ortodoxiei, Biserica 
Ortodoxă Română l-a canonizat în anul 1992, fiind prăznuit a doua zi după data morţii sale, la 16 
august. În contextul împlinirii a 300 de ani de la martiriul Sfinţilor Brâncoveni, în Patriarhia Română 
anul 2014 este „Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”   
 
- 1869: S-a născut Victor - Vartan Mestugean, prozator şi publicist; între anii 1924 şi 1942 a editat 
revista culturală armeană în limba română "Ararat"; director al Şcolii armene din Bucureşti (din 1920) 
(m. 1942) - 145 de ani   
 
- 1877: S-a născut Francisc Şirato, pictor, grafician şi critic de artă (m. 1953)   
 
- 1883: S-a născut Corneliu Moldovanu (pseudonimul lui Corneliu Dumitrache), poet, prozator şi 
dramaturg; membru fondator al Societăţii Scriitorilor Români, al cărui preşedinte a fost (1921-1923; 
1933-1935); a făcut parte din mai multe Consilii de Administraţie ale SRR şi a colaborat constant la 
emisiunea "Universitatea Radio"; director general al Teatrului Naţional din Bucureşti şi director 
general al teatrelor (1924-1926; 1927-1928) (m. 1952)     
 
- 1888: A apărut, la Bucureşti, cotidianul "Adevărul" (1888-1916; 1919-1937; 1946-1951); primul 
director - Alexandru V. Beldiman (la 25.XII.1989 apare primul număr al noii serii a ziarului)     
 
- 1894: S-a născut Ion Chinezu, critic literar şi traducător (între anii 1949 şi 1964 a tradus din 
literatura maghiară clasică şi contemporană); a colaborat la realizarea unora dintre lucrările iniţiate de 
Muzeul Limbii Române din Cluj ("Dicţionarul limbii române", "Atlasul lingvistic al României" şi 
"Bibliografiile Dacoromaniei"); între anii 1935 şi 1940 a condus cea mai prestigioasă revistă 
transilvăneană interbelică, "Gând românesc" (m. 1966) – 120 de ani   
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- 1896: S-a născut regizorul Sică Alexandrescu (m. 1973, la Cannes)     
 
- 1903: S-a născut Ştefan-Marius Milcu, medic, biolog şi antropolog; creatorul endocrinologiei 
moderne în România; considerat pionier al aplicării izotopilor radioactivi în endocrinologie; a introdus 
în antropologie metoda de investigare medico-socială; membru titular al Academiei Române din 1948, 
vicepreşedinte al acestui for (1963-1974) (m. 1997)     
 
- 1916, 15/28: Germania declară război României (în prima conflagraţie mondială). NOTĂ: La 
14/27.VIII.1916 România declarase război Austro-Ungariei 
 
- 1929: S-a născut Marius Petre Visarion, inginer geofizician; s-a axat pe prospectarea geofizică a 
subsolului României; membru corespondent al Academiei Române din 1991 (m. 2006) - 85 de ani   
 
- 1944: A murit Ştefania Mărăcineanu, chimist şi fizician de renume internaţional, care a formulat 
teorii despre radioactivitate, radioactivitatea artificială (1924) şi procedeul de declanşare artificială a 
ploii (1931); a organizat primul Laborator de Radioactivitate din România la Facultatea de Ştiinţe din 
Bucureşti (n. 1882) – 70 de ani   
 
- 1956: A murit Victor Papilian, prozator, dramaturg, eseist şi memorialist; medic şi profesor de 
anatomie la Universitatea din Cluj (n. 1888)       
 
- 2009: A murit compozitorul de muzică uşoară Florin Bogardo (n. 1942) - 5 ani  
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Toulon, Franța: Au loc festivități la aniversarea a 70 de ani de la debarcarea Aliaților în Provence, în 
prezența președintelui francez, Francois Hollande, și a unor șefi de stat din Africa 
 
- Irlanda: Festivalul Internaţional "Rose of Tralee", în cadrul căruia participanţii se pot bucura de 
divertisment în aer liber, parade, teatru, muzică live, festivităţi şi focuri de artificii, concerte şi 
prezentări de modă  
 
Aniversări - Comemorări 
 
- Ziua Independenţei statului Liechtenstein; ocupat de trupele franceze şi ruseşti în timpul războaielor 
napoleoniene, a devenit un stat suveran în 1806 şi a aderat la Confederaţia Germanică în 1815. 
Liechtenstein a devenit un stat complet independent în 1866 când Confederaţia s-a dizolvat 
 
- Ziua Naţională a Republicii Congo; aniversarea proclamării independenţei - 1960   
 
- Ziua Naţională a Republicii Coreea; eliberarea de sub dominaţia colonială japoneză - 1945   
 
- Ziua independenţei Indiei - 1947. Sărbătoare Naţională   
 
- 1534: Călugărul spaniol Ignaţiu de Loyola întemeiază "Societatea lui Isus" (Ordinul Iezuiţilor), ordin 
călugăresc catolic ce-şi propunea combaterea Reformei şi întărirea puterii papale; aprobat pe 27 
septembrie 1540 de papa Paul al III-lea, prin bula „Regimini militantis Ecclesiae” - 480 de ani   
 
- 1769: S-a născut Napoleon I Bonaparte, împărat al Franţei (1804-1814 şi 1815); a fost unul dintre 
cei mai străluciţi comandanţi militari din istorie; de numele său se leagă Codurile civil (1804), 
comercial (1808) şi penal (1810), ce au dat o nouă bază relaţiilor juridice; politica sa externă s-a 
bazat pe un lung şir de războaie ("războaiele napoleoniene") pentru hegemonie în Europa; după 
prima abdicare (1814) şi primul exil, revine în Franţa la 1.III.1815 ("cele 100 de zile"), dar este 
înfrânt de armata anglo-prusacă şi silit din nou să abdice; va fi exilat pe insula Sf. Elena din Oceanul 
Atlantic, unde va şi muri (m. 1821) - 245 de ani   
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- 1890: S-a născut compozitorul francez Jacques Ibert (m. 1962)     
 
- 1892: S-a născut fizicianul francez Louis de Broglie; de numele său se leagă punerea bazelor 
mecanicii ondulatorii (1924); membru de onoare străin al Academiei Române din 1957 (m. 1987)     
 
- 1893: S-a născut Alexandr Gauk, dirijor şi pedagog rus (m. 1963)      
 
- 1907: A murit Joseph Joachim, violonist şi compozitor austriac de origine maghiară (n. 1831)     
 
- 1912: S-a născut Julia Child ( pe numele său adevărat Julia Carolyn McWilliams), bucătar american, 
autor, şi personalitate de televiziune. Ea este recunoscută pentru introducerea bucătăriei franceze în 
rândul publicului american şi realizarea ulterioară a propriei emisiuni  de televiziune (m. 2004)   
 
- 1914: Inaugurarea oficială a Canalului Panama (canal ce traversează istmul Panama, din America 
Centrală, şi leagă oceanele Atlantic şi Pacific); începute în 1881 de către francezul Ferdinand Lesseps, 
cel care a realizat şi Canalul de Suez, lucrările de construcţie ale canalului au fost terminate la 
3.VIII.1914; după falimentul Companiei Lesseps (1892), lucrările au fost cedate Statelor Unite; la 
18.XI.1903, guvernul panamez a concesionat pe timp "nelimitat" SUA construirea, exploatarea şi 
controlul asupra zonei canalului interoceanic, fapt ce i-a nemulţumit pe panamezi şi a determinat 
derularea, de-a lungul anilor, a numeroase negocieri; pe baza tratatelor Torrijos-Carter (semnate la 
7.IX.1977, la Washington), Canalul Panama a trecut, la 31.XII.1999, sub deplina suveranitate a 
Republicii Panama - 100 de ani   
 
- 1969, 15-18: S-a desfăşurat, la New York (SUA), prima ediţie a festivalului de muzică rock 
"Woodstock", punct de referinţă în cariera a numeroşi muzicieni; în opinia multora, ediţia din 1969 a 
fost cel mai reprezentativ moment al mişcării "flower power" - 45 de ani   
 
- 1972: S-a născut Ben Affleck, actor, scenarist, producător și regizor de film american  
 
- 1982: A murit biochimistul suedez Axel (Hugo Theodor) Theorell; cercetări asupra enzimelor 
respiratorii; a descoperit natura enzimelor oxidative şi modul lor de acţiune; Premiul Nobel pentru 
Medicină în anul 1955 (n. 1903)     
 
- 2012: A murit Harry Harrison, autor american de literatură ştiinţifico-fantastică; este cunoscut 
pentru personajul Stainless Steel Rat şi pentru romanul său „Make Room! Make Room!” (1966), după 
care s-a realizat filmul Soylent Green (1973) (n. 1925)   
 
 

* * * * * * * 
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