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EVENIMENTE INTERNE 

  
- Guvern 
* Jud. Satu Mare: Vizita premierului Victor Ponta în oraşul Negreşti-Oaş, unde va participa, alături de 
vicepremierul Liviu Dragnea la Festivalul Patrimoniului Ţării Oaşului „Zestrea Oaşului” 
 
- Partide 
* Prim-vicepreședintele PDL, Cătălin Predoiu, susține o conferință de presă pe teme electorale - ora 
13:00, la sediul Alianței Creștin-Liberale, Str. Modrogan nr. 1, 
 
- Administraţie 
* Primarul sectorului 4, Cristian Popescu-Piedone, inaugurează un loc de joacă în aer liber – ora 
11:00, în Parcul Lumea Copiilor   
 
- Cultură 
* Muzeul Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa”, alături de Compania de teatru Lupeto, 
organizează, începând cu ora 11:00, în grădina de vară a Muzeului “Antipa”, spectacolul de teatru 
“Punguţa cu doi bani”, ce face parte din proiectul educațional, interdisciplinar, “ZooMonetar – Fauna 
lumii pe bancnote și monede”, organizat de Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, 
împreună cu Banca Naţională a României 
* Republica Moldova: Prima ediţie a Festivalului de Film Românesc “Trei culori, o singură fiinţă”, 
organizat de Uniunea Autorilor şi Realizatorilor de Film din România (UARF) şi Uniunea Cineaştilor din 
Moldova (UCM), va avea loc în perioada 24 - 31 august, evenimentul susţinut de Ministerul Afacerilor 
Externe - Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, desfăşurându-se în Piaţa 
Catedralei Sfânta Teodora de la Sihla din Chişinău şi, în paralel, în localităţile Ulmu (28 august) şi 
Căuşeni (29 - 30 august), unde vor avea loc manifestări cultural-artistice, însoţite tot de proiecţii 
cinematografice celebre 
* Iowa, SUA: De la ora 12:15, la Iowa Public Library, va avea loc o discuţie despre şi cu pictoriţa 
Frida Kahlo 
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- Sport 
* Sibiu: Are loc Cupa Sibiului la Skandenberg – ora 13:00, la Shopping City  
* Olanda: Se desfăşoară Campionatele Mondiale de canotaj de la Amsterdam, la care sunt prezenţi şi 
sportivi din România (24 - 31 aug.) 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- Sf. Bartolomeu, Apostol (Calendarul Romano-Catolic 2014) 
 
- 1820: A murit Ioan Budai-Deleanu, scriitor, istoric şi cărturar iluminist; reprezentant al Şcolii 
ardelene (n. 1760 sau 1763)     
 
- 1868: A murit Costache Negruzzi, prozator, poet, dramaturg şi traducător din literaturile germană, 
engleză şi rusă (considerat unul dintre cei mai buni traducători în versuri din prima jumătate a 
secolului al XIX-lea); ziarist, om politic; membru fondator al Societăţii Academice Române din 1867 
(n. 1808)  
 
- 1872: S-a născut Raicu Ionescu-Rion (numele la naştere: Raicu Ionescu), critic literar şi publicist 
(m. 1895)     
 
- 1884: A murit medicul român de origine franceză Carol Davila; a venit în Ţara Românească în 1853 
pentru a organiza serviciul sanitar militar şi ocrotirea sănătăţii publice; împreună cu dr. Nicolae 
Kretzulescu, a pus bazele învăţământului medical românesc; în 1855 a înfiinţat Şcoala de Mică 
Chirurgie, devenită, în 1857, Şcoala Naţională de Medicină şi Farmacie, iar mai târziu, în 1869, 
Facultatea de Medicină şi Farmacie din Bucureşti (facultate ce astăzi îi poartă numele); a fondat 
numeroase societăţi şi reviste de specialitate, printre care Societatea medicală (1857), Societatea 
Naţională de Cruce Roşie (1876), Gazeta medicală (1865); a înfiinţat, în 1860, împreună cu 
horticultorul austriac Ulrich Hoffmann, Grădina Botanică din Bucureşti (n. 1828, în Italia) - 130 de ani. 
NOTĂ: Alte surse (Calendar UNESCO 1984 sau Academica 7.V.1993) dau ca dată a morţii 
26.VIII.1884 
 
- 1885: S-a născut inginerul Ion S. Gheorghiu; contribuţii la elaborarea unei teorii generale a 
maşinilor electrice (a introdus noţiunea de generator unic); a realizat proiectele de electrificare a unor 
căi ferate (Ploieşti-Braşov, Târgovişte-Bucureşti); membru titular al Academiei Române din 1952, 
vicepreşedinte al acestui for (1959-1963) (m. 1968)     
 
- 1902: S-a născut inginerul Martin Bercovici, unul dintre pionierii planurilor de electrificare a ţării; 
membru titular al Academiei Române din 1963 (m. 1971)   
 
- 1909: A murit (la Viena) prozatorul Iuliu Traian Mera, de profesie medic; membru şi apoi preşedinte 
al societăţii "România Jună" din Viena; animator al mişcării artistice de amatori din zona Aradului; 
membru al Comitetului Central al Partidului Naţional Român care a elaborat "Memorandumul", fiind 
inculpat în celebrul proces de la Cluj; şi-a donat averea "pentru scopuri culturale româneşti" (n. 1861) 
- 105 ani   
 
- 1918, 24.VIII / 6.IX: Se constituie, la Paris, Consiliul Naţional Român Provizoriu, care proclamă, la 
20.IX/3.X.1918, formarea Consiliului Naţional al Unităţii Române, organ reprezentativ al poporului 
român, având în conducere pe Take Ionescu (preşedinte), Vasile Lucaciu, Octavian Goga, dr. 
Constantin Angelescu şi Ioan T. Florescu (vicepreşedinţi); Consiliul va fi recunoscut ulterior de 
guvernele Franţei, SUA, Marii Britanii şi Italiei drept exponent al intereselor poporului român  
 
- 1932: A murit compozitorul Gheorghe Cucu, cunoscut mai ales datorită muzicii corale şi prelucrărilor 
de folclor (n. 1882)     
 
- 1942: S-a născut actriţa de naţionalitate maghiară Ana Széles; stabilită, din 1989, la Budapesta     
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- 1944: Trupele germane din nordul Capitalei lansează un atac, sprijinit de aviaţie, pentru ocuparea 
Bucureştiului; în timp ce atacurile aeriene se succed rapid, lovind mai ales centrul oraşului, trupele 
atacatoare sunt oprite la podul Băneasa; bombardamentele aviaţiei naziste s-au soldat cu distrugerea 
Teatrului Naţional, o parte a Palatului Regal şi cu zeci de victime - 70 de ani   
 
- 1944: La Radiodifuziune este difuzată (la orele 16:30) declaraţia oficială a Guvernului român privind 
existenţa stării de beligeranţă cu Germania, ca urmare a deschiderii ostilităţilor de către trupele 
germane; declaraţia va fi publicată în presa din 25 august - 70 de ani   
 
- 1947: S-a născut Victor Ivanovici, critic literar, traducător (din şi în limbile română, greacă şi 
spaniolă); stabilit din 1984 la Atena    
 
- 1954: S-a născut graficianul Adrian Timar - 60 de ani   
 
- 1960: A murit (la New York) Vespasian V. Pella, jurist şi diplomat; raportor (1925) la Conferinţa 
interparlamentară de la Washington; preşedintele grupului român la Conferinţele balcanice; delegat al 
României la Conferinţa pentru dezarmare; contribuţii la crearea instituţiilor de drept internaţional; 
lucrări de drept şi procedură penală; membru corespondent al Academiei Române din 1941 (n. 1897)     
 
 

EVENIMENTE EXTERNE 
  
- Santiago de Compostela, Spania: Şeful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, primeşte vizita 
cancelarului german, Angela Merkel pentru o reuniune de lucru, urmată de o conferinţă comună de 
presă (24 şi 25 aug.) 
 
- Beijing: Vizita preşedintelui Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe (24 – 28 aug.) 
 
- Polonia: Marcarea a 25 de ani de la crearea primului guvern post-comunist în 1989  
 
- Londra: Carnavalul Notting Hill, cel mai mare festival de stradă din Europa, care are loc în fiecare an 
în ultima duminică și ultima zi de luni din august şi care sărbătorește cultura din Caraibe (24 şi 25 
aug.) 
 
- Inglewood, California: Decernarea premiilor pentru cele mai bune videoclipuri muzicale, Gala MTV 
Video Music Awards 2014 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- Ziua Naţională a Ucrainei; aniversarea Declaraţiei de independenţă din 24.VIII.1991 (aprobată prin 
referendumul din 1.XII.1991)  
 
- 79 d.H: Erupe vulcanul Vezuviu, din Peninsula Italică; oraşele Pompei, Herculanum şi Stabiae sunt 
acoperite de lavă; la Stabiae moare şi enciclopedistul Plinius Secundus (n. 23 d.H.), autorul "Istoriei 
naturale", aflat în apropiere pentru cercetarea fenomenului - 1935 de ani   
 
- 1848, 24.VIII / 5. IX: A murit arhitectul rus Vasili Stasov, care a dezvoltat tradiţia clasicismului rus 
(n. 1769)     
 
- 1856: S-a născut dirijorul şi compozitorul austriac Felix Mottl (m. 1911)    
 
- 1899: S-a născut scriitorul argentinian Jorge Luis Borges (m. 1986) - 115 ani   
 
- 1917: A murit (pe front, ca preot militar) poetul basarabean Alexei Mateevici; a rămas în istoria 
literaturii române prin poezia "Limba noastră", care a dobândit o adevărată valoare de simbol (n. 
1888)  
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- 1929: S-a născut Yasser Arafat, om politic palestinian; ales, în 1968, preşedinte al Organizaţie 
pentru Eliberarea Palestinei, iar în 1994, preşedintele Autorităţii Naţionale Palestiniene; Premiul Nobel 
pentru pace pe 1994, împreună cu premierul israelian Yitzhak Rabin şi cu Shimon Peres, ministrul de 
externe israelian, pentru progresul (din acea perioadă) în negocierile de pace din Orientul Mijlociu (m. 
2004) - 85 de ani. NOTĂ: Data de 24 august este trecută în certificatul său de naştere înregistrat la 
Cairo, Egipt; după alte surse, s-ar fi născut la 4 sau 27 august 1929 
 
- 1947: S-a născut scriitorul brazilian Paulo Coelho   
 
- 1948: S-a născut compozitorul francez de muzică electronică Jean Michel Jarre (fiul compozitorului 
de muzică de film Maurice Jarre); considerat unul dintre pionierii muzicii electronice, al genurilor 
synthpop şi New Age   
 

* * * * * * * 
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