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EVENIMENTE INTERNE 

 
- Senat 
* ora 14:00  - ședința Biroului permanent  
* Lucrări în Comisiile permanente: 
• ora 9:30 - Comisia economică, industrii şi servicii - camera 4044, etaj 4     
• ora 12:00 - Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări - sala 5001, etajul 5     
• ora 13:30 - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi     
 
- Guvern 
* Programul premierului Victor Ponta: 
• ora 11:15 - susține declarații de presă alături de ministrul afacerilor externe Titus Corlățean - la 
sediul Ministerului Afacerilor Externe  din Aleea Alexandru nr. 31 
 
- Ministere 
* Jud. Covasna: Ministrul Mediului, Korodi Attila, participă la semnarea contractului pentru realizarea 
reţelelor de canalizare în comunele Brateş şi Vârghiş, contract finanţat din Fondul de Mediu – ora 
10:00, la Primăria Brateş 
* Jud. Maramureş şi Sălaj: Viceprim-ministrul Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, efectuează o vizită în judeţe. Din program: 
• Baia Mare:  Participare la predarea a 13 microbuze şcolare repartizate judeţului, din primul lot de 
600 achiziţionate de MDRAP pentru elevii din mediul rural, şi semnarea contractelor de finanţare 
pentru proiectele incluse în Programul Naţional de Dezvoltare Locală – ora 9:00, la Centrul vechi, 
lângă Sala Millennium 
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- Partide 
* Jud.Ialomiţa: Preşedintele PNL, Klaus Iohannis, şi liderii ACL Mihai-Răzvan Ungureanu, Ludovic 
Orban, Răducu Filipescu, Mircea Cazan, Cristina Pocora şi Renate Weber participă la întâlniri cu 
reprezentanţii PNL şi PDL din judeţ. Din program: 
• Slobozia: Delegaţia Permanentă a PNL Ialomiţa şi Consiliul de coordonare al PDL Ialomiţa – ora 
15:00, la Casa de Cultură a Municipiului Slobozia 
• Slobozia:Conferinţă de presă – ora 16:15, la Casa de Cultură a Municipiului Slobozia    
* Jud. Alba: Preşedintele PMP, Elena Udrea, candidatul partidului la Preşedinţia României, efectuează 
o vizită în judeţ; conferinţă de presă la sediul PMP din Alba-Iulia – ora 10:00 
 
- Justiţie 
* Magistraţii Tribunalului Bucureşti urmează să se pronunţe în dosarul Loteria I, în care este inculpat 
şi omul de afaceri George Copos    
* Magistraţii Tribunalului Bucureşti urmează să soluţioneze contestaţiile depuse de fiicele lui Dan 
Voiculescu în legătură cu sechestrul pus pe mai multe bunuri în dosarul ICA     
 
- Medicină, Sănătate 
* Conferinţă de presă organizată la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Marie Curie”, privind 
situaţia fetiţelor siameze născute la Maternitatea Braşov, separate în data de 12 august – ora 10:00, 
la sediul spitalului, Bd. C-tin Brâncoveanu nr. 20   
 
- Învăţământ, Cercetare 
* În perioada 18 august – 1 septembrie, se desfăşoară sesiunea august – septembrie a Examenului 
de Bacalaureat, în cadrul căreia astăzi, are loc proba scrisă la limba şi literatura română – proba E)a)  
 
- Cultură 
* Uniunea Editorilor din România (UER), sub egida Federaţiei Editorilor din România (FER), 
organizează, în perioada 25 august - 27 noiembrie, ediţia a III-a a Premiului literar „Augustin Frăţilă” 
- romanul anului 2013 
* Oradea: Conferinţă de presă organizată de Muzeul Ţării Crişurilor privind situaţia Rezervaţiei 
naturale Pîrîul Peţea din Băile 1 Mai – ora 11:00, la sediul Muzeului 
 
- Sport 
* Jud. Constanţa: Academia de fotbal „Gheorghe Hagi” organizează a IV-a ediţie a turneului de 
juniori „Talent Cup”, competiţie care se va desfăşura în perioada 25 - 27 august, pe terenul central al 
academiei, de la Ovidiu şi la care vor participa echipele Steaua Bucureşti, FC Braşov, Universitatea 
Craiova şi Academia Hagi  
 
- Diverse 
* În perioada 25 august – 5 septembrie se desfăşoară ultimul modul al Şcolii de Vară, intitulat 
„Lumea insectelor” - ora  12:00, la Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- 1849: S-a născut G. Dem. Teodorescu, folclorist, publicist, profesor şi om politic; contribuţii la 
introducerea criteriilor ştiinţifice de culegere şi interpretare a folclorului; autorul unei importante 
colecţii de folclor, "Poezii populare române"; de numele său se leagă întemeierea Fundaţiei 
Universitare Carol I (m. 1900) - 165 de ani   
 
- 1862, 25.VIII / 6.IX: Unificarea serviciilor sanitare din Moldova şi din Ţara Românească, 
administrarea lor fiind încredinţată medicului Carol Davila 
 
- 1873: S-a născut Lucia Sturdza Bulandra, actriţă, directoare de teatru şi profesoară (m. 1961)     
 
- 1902, 25.VIII / 7.IX: S-a născut Camil Baltazar, poet, memorialist, publicist, eseist şi traducător (m. 
1977)     
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- 1905: S-a născut Ion Nestor, arheolog şi istoric al antichităţii; în paralel cu activitatea în domeniul 
arheologiei, s-a ocupat şi de problemele fundamentale ale procesului de formare a poporului român, 
întregind rezultatele săpăturilor arheologice cu interpretarea informaţiilor transmise de istoricii 
bizantini; membru corespondent al Academiei Române din 1955 (m. 1974)     
 
- 1907: A murit Bogdan-Petriceicu Hasdeu, filolog, scriitor, folclorist, istoric şi publicist; îi revine 
meritul de a fi aşezat pe baze ştiinţifice filologia românească; a relevat fondul autohton al limbii 
române (substratul dacic); a proiectat un vast dicţionar al limbii române (Etymologicum Magnum 
Romaniae, elaborat până la cuvântul "bărbat"), conceput ca o enciclopedie de cunoştinţe lingvistice, 
filologice, folclorice, istorice, geografice şi literare; unul dintre fondatorii folcloristicii comparate în 
România; membru titular al Academiei Române din 1877, vicepreşedinte al acestui for în mai multe 
rânduri (n. 1838, la Cristineşti/Hotin, azi în Ucraina)   
 
- 1917: S-a născut Ion Diaconescu, om politic creştin-democrat; preşedinte interimar al PNŢCD după 
moartea lui Corneliu Coposu (noiembrie 1995 - ianuarie 1996), preşedinte al partidului (ianuarie 1996 
- ianuarie 2001); preşedinte al Camerei Deputaţilor (decembrie 1996 - decembrie 2000) (m. 2011)     
 
- 1935: S-a născut (la Cernăuţi, azi în Ucraina) Mihail Sabin (pseudonimul lui Mişu Sachter), poet, 
dramaturg şi publicist (m. 1975)     
 
- 1936: S-a născut actorul Sebastian Papaiani   
 
- 1940: S-a născut (la Cernăuţi, azi în Ucraina) Mihai Pelin, istoric, prozator şi publicist (m. 2007) 
 
- 1945: S-a născut Ion Petreuş, interpret al cântecului popular maramureşean (m. 2002)  
 
- 1977: A murit actorul Dorin Sireteanu (n. 1901)     
 
- 1980: A murit filosoful Dumitru D. Roşca; membru titular al Academiei Române din 1974 (n. 1895)   
 
- 2007: A murit Valeriu Condurache, scriitor, publicist şi cercetător ştiinţific; fost director al 
Complexului Muzeal "Moldova" din Iaşi (n. 1950)   
 
- 2010: A murit scriitorul Baruţu T. Arghezi, fiul lui Tudor Arghezi (n. 1925)    
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Washington: Vizita preşedintelui mexican Enrique Pena Nieto 
 
- Minsk: Preşedintele rus, Vladimir Putin, şi preşedintele ucrainean, Petro Poroşenko, se întâlnesc cu 
oficiali UE şi cu Înaltul reprezentant al UE pentru politica externă, Catherine Ashton, pentru a discuta 
despre criza din Ucraina 
 
- Paris: Au loc ceremonii la 70 de ani de la eliberarea Parisului, de către trupele aliate, de sub 
ocupaţia nazistă. Participă preşedintele francez, Francois Hollande, şi primarul oraşului Paris, Anne 
Hidalgo 
 
- Islamabad: Secretarul indian de stat pentru afaceri externe, Sujatha Singh, se va întâlni cu 
omologul său pakistanez, Aizaz Ahmad Chaudhry  
 
- Cairo: Miniştrii de externe ai Libiei şi ai şase ţări vecine - Egipt, Algeria, Tunisia, Sudan, Ciad şi Niger 
- se vor reuni astăzi în oraşul Cairo, într-o perioadă în care miliţiile islamiste îşi multiplică atacurile 
împotriva autorităţilor de la Tripoli cărora le contestă legitimitatea 
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- New Delhi: Vizita vicepremierului britanic, Nick Clegg, în India, care va include oraşele New Delhi, 
Bangalore, Mumbai (25 - 27 aug.) 
 
- California: Cea de-a 66-a gală de decernare a Primetime Emmy Awards, care premiază cele mai 
bune producţii de televiziune, va avea loc la Nokia Theatre din Los Angeles. Seria „Game of Thrones” 
(„Urzeala tronurilor”), o adaptare după romanele lui George R. R. Martin realizate de canalul HBO, a 
obţinut 19 nominalizări, fiind principala favorită la această ediţie  
 
- Cape Canaveral: Lansarea unei rachete de către compania privată SpaceX, care va trimite pe orbită 
un satelit de comunicații 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- Ziua Naţională a Republicii Uruguay; aniversarea proclamării independenţei - 1825   
 
- 1530: S-a născut Ivan al IV-lea (supranumit "cel Groaznic"), mare cneaz al Moscovei şi al întregii 
Rusii (1533-1547), primul ţar al Rusiei (1547-1584) (m. 1584)     
 
- 1609: Astronomul italian Galileo Galilei a prezentat primul telescop optic în fața dogilor venețieni; în 
construcția telescopului său, cu care a studiat Luna văzând-o de 30 de ori mai aproape față de 
privirea cu ochiul liber, Galilei folosește o serie de lentile, idee  preluată și îmbunătățită de Issac 
Newton, care construiește primul telescop cu oglindă – 405 ani 
 
- 1744: S-a născut Johann Gottfried Herder, scriitor şi filosof german; a creat premisele ideologice ale 
curentului "Sturm und Drang" (Furtună şi avânt), mişcare care a deschis calea afirmării literaturii 
clasice în Germania (m. 1803) - 270 de ani   
 
- 1819: A murit James Watt, inginer şi inventator scoţian; a perfecţionat maşina cu aburi (n. 1736) - 
195 de ani   
 
- 1867: A murit Michael Faraday, fizician şi chimist englez; unul dintre fondatorii teoriei 
electromagnetismului (n. 1791)    
 
- 1880: S-a născut Robert Stolz, compozitor (operete, muzică de film) şi dirijor austriac (m. 1975)    
 
- 1900: S-a născut Sir Hans Adolf Krebs, biochimist englez de origine germană; a descoperit "ciclul K" 
(ansamblul fenomenelor de oxidare care au loc în metabolismul glucidelor); Premiul Nobel pentru 
Medicină în anul 1953, împreună cu americanul Fritz Albert Lipmann (m. 1981)    
 
- 1900: A murit Friedrich Nietzsche, scriitor şi filosof german; cel mai important filosof al secolului al 
XIX-lea, care a exercitat o influență remarcabilă, adesea controversată, asupra gândirii filosofice a 
generațiilor ce i-au urmat (n. 1844)   
 
- 1929: Pe aeroportul Paris-Orly din capitala franceză, a fost experimentată prima cabină 
catapultabilă de avion, inventată de românul Anastasie Dragomir, o versiune timpurie a scaunului 
ejectabil – 85 de ani 
 
- 1930: S-a născut actorul britanic de film Sean Connery     
 
- 1938: A murit scriitorul rus Alexandr Kuprin (n. 1870)  
 
- 1940: S-a născut baritonul belgian José Van Dam     
 
- 1944: Eliberarea Parisului, de către trupele aliate, de sub ocupaţia nazistă - 70 de ani   
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- 1954: S-a născut interpretul şi compozitorul englez Elvis Costello (numele real: Declan Patrick 
MacManus) - 60 de ani   
 
 
- 2002: A murit Dorothy Hewett, scriitoare australiană (n. 1923)   
 
- 2012: A murit astronautul american Neil Armstrong, primul om care a păşit pe Lună (la 20 iulie 
1969), în cadrul legendarei misiuni Apollo 11 (n. 1930)  
 

 
 

* * * * * * * 
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