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EVENIMENTE INTERNE 

 
 
 
- Uniunea Europeană 
* European Digital Youth Summit (EDYS), organizat de Group of the European Youth for 
Change (GEYC) şi Camera Deputaţilor, sub înaltul patronaj al Parlamentului European 
reuneşte peste 100 de participanţi din 14 ţări europene – ora 10:30, la Palatul 
Parlamentului, sala Constantin Brâncuşi  
 
- Justiţie 
* Târgu-Mureș: Camera Executorilor Judecătorești Târgu-Mureș, Facultatea de Științe 
Economice Juridice și Administrative, Centrul de Cercetare pentru Drept și Științe 
Umaniste din cadrul Universității „Petru Maior” din localitate, Uniunea Națională a 
Executorilor Judecătorești din Republica Moldova şi Universitatea „Alecu Russo” din Bălți 
(Republica Moldova) organizează, în perioada 28 – 30 august, conferința internațională cu 
tema „Procesul civil și executarea silită, experiența unui nou început”, forum de analiză a 
normelor juridice aplicabile în procedura civilă reglementată de noul Cod de procedură 
civilă, de unele legi speciale, precum și de legislația Republicii Moldova – la Hotel Grand 
 
- Istorie, Arhive 
* Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti în parteneriat cu Asociaţia Identitate 
Culturală Contemporană organizează un eveniment special, intitulat „Origini”, o expoziţie 
de fotografii cu tema „Simboluri culturale identitare ale României. Statui antice de daci din 
muzeele lumii”, colaje din filme şi documentare istorice, tombolă cu premii - în sala de 
expoziţii a Aeroportului Internaţional Henri Coandă 
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- Cultură 
* Prezentarea oficială a celor trei volume „Șapte”, editate cu ajutorul Programului Cennac, 
la Editura Klartext din Germania - ora 18:30, la Ceainăria Librăriei Cărturești, Str. Arthur 
Verona nr. 13-15 
* Lansarea volumului „The Dude şi maestrul zen” de Jeff Bridges şi Bernie Glassman, 
apărut la Editura Humanitas - ora 19:00, pe terasa librăriei Humanitas Kretzulescu. Vor 
vorbi despre carte, filosofia zen şi filmele lui Jeff Bridges, Mihai Radu-Popa, fondatorul 
centrului spiritual Seeds for Happiness şi al Mindfulness Institute, criticul de film Ileana 
Bîrsan şi jurnalistul Eugen Istodor 
* Asociaţia Identitate Culturală Contemporană organizează expoziţia de fotografie cu 
tema „Simboluri culturale identitare ale României – statui de daci din Muzeele lumii” - ora 
11:00, la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă”  
* Concert din seria „Capodopere ale Muzicii de Cameră”, susţinut de soliştii Orchestrei 
Naţionale de Tineret a Franţei, alături de ansamblul Violoncelissimo, condus de directorul 
artistic al festivalului, violoncelistul Marin Cazacu - ora 18:00, la Sala Tinerimea Română, 
Str. Gutenberg nr. 19. Programul va cuprinde arii muzicale de la Schubert la Dimitrescu, 
de la Dvorak la Piazzola 
* Artista jamaicană Tanya Stephens susține un concert în premieră la București – ora 
20:00, în curtea Casei Presei Libere. Evenimentul promovează cel mai recent album de 
studio, intitulat “Guilty”, lansat anul trecut 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- Sfântul proroc Irimia (Calendarul Arhiepiscopiei Bisericii Ortodoxe Armene din România - 
Sărbători principale 2014) 
 
- 1804, 28.VIII. / 9.IX: Un puternic incendiu a distrus o parte a Bucureștiului. După acest 
incident s-au luat primele măsuri de aliniere a străzilor oraşului – 210 ani 
 
- 1859: S-a născut actriţa Agatha Bârsescu (m. 1939) - 155 de ani   
 
- 1939: S-a născut Rodica Ojog-Braşoveanu, scriitoare de romane poliţiste (m. 2002) - 75 
de ani   
 
- 1963: S-a născut cantautoarea Maria Gheorghiu, cunoscută interpretă de muzică folk şi 
realizatoare de emisiuni radio   
 
- 2011: La Nisporeni, în Republica Moldova, pe cea mai înaltă culme de pe malul drept al 
Prutului, a fost sfinţită Crucea Mântuirii Neamului Românesc. Cu o înălţime de 35 de 
metri, realizată după modelul crucilor de la Putna, lucrarea reprezintă primul monument 
din Basarabia dedicat unităţii românilor de pe cele două maluri ale Prutului     
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Berlin: Ediţia 2014 a Conferinţei Statelor din Balcanii de Vest, prezidată de cancelarul 
german, Angela Merkel, la care participă lideri din Serbia, Croaţia, Slovenia, Bosnia şi 
Herţegovina, Kosovo, Macedonia, Muntenegru şi Albania, preşedintele Comisiei Europene, 
Jose Manuel Barroso, comisarul european pentru energie, Günther Oettinger şi comisarul 
european pentru extindere şi politica de vecinătate, Štefan Füle  
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- Bali, Indonezia: Cea de-a VI-a ediţie a Forumului Internaţional al Alianţei Civilizaţiilor din 
cadrul ONU (UNAOC), la care participă, printre alţii, secretarul general al ONU, Ban Ki-
moon, preşedintele indonezian, Susilo Bambang Yudhoyono şi preşedintele Republicii 
Macedonia, Gjorge Ivanov (28 – 30 aug.)  
 
- Praga: Forumul de investiţii China - Republica Cehă 2014, la care participă preşedintele 
ceh, Milos Zeman, premierul ceh, Bohuslav Sobotka şi vicepremierul chinez, Zhang Gaoli 
(28 - 29 aug.) 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- 430 d.H.: A murit Sf. Augustin (Aurelius Augustinus), filosof şi scriitor roman, unul dintre 
teologii vestiţi ai bisericii creştine timpurii occidentale (n. 354 d.H.). NOTĂ: Bisericile 
Romano-Catolică şi Greco-Catolică îl prăznuiesc la 28 august, data morţii sale 
 
- 476 d.H.: Sfârşitul Imperiului Roman de Apus; Romulus Augustulus, ultimul împărat, 
este detronat de căpetenia mercenarilor germani, Odoacru; acesta devine primul rege 
barbar al Italiei (476-493 d.H.)    
 
- 1749: S-a născut Johann Wolfgang von Goethe, scriitor (creatorul poeziei naţionale 
germane), gânditor şi om de ştiinţă german (studii de botanică, zoologie, mineralogie şi 
meteorologie; contribuţii la teoria culorilor) (m. 1832) - 265 de ani   
 
- 1828, 28.VIII / 9.IX: S-a născut scriitorul rus Lev Tolstoi (m. 1910)     
 
- 1965: S-a născut Shania Twain (numele real: Eileen Regina Edwards), cântăreaţă 
country şi textieră canadiană     
 
 
 
 

* * * * * * * 


