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SÂMBĂTĂ, 30 AUGUST 2014 

 
EVENIMENTE INTERNE 

 
 
 
- Preşedinţie 
* Bruxelles: Preşedintele Traian Băsescu participă la summitul şefilor de stat şi de guvern din 
Uniunea Europeană, unde se va  hotărî numele viitorilor reprezentanţi ai diplomaţiei Uniunii şi 
preşedintele Consiliului European.  
 
- Guvern 
* Paris: Premierul Victor Ponta, preşedintele PSD, participă, la invitaţia preşedintelui Franţei, 
Francois Hollande, la o reuniune a liderilor europeni social-democraţi. Pe agenda discuţiilor se 
află coordonarea poziţiilor privind procesul de desemnare a conducerii instituţiilor europene, 
precum şi un schimb de opinii privind evoluţiile recente din vecinătatea estică, cu accent pe 
situaţia din Ucraina. La reuniune sunt aşteptaţi să participe cancelarul Austriei, prim-miniştrii 
Italiei, Danemarcei, Belgiei, Slovaciei, Republicii Cehe, Croaţiei, vicecancelarul german Sigmar 
Gabriel, precum şi preşedintele Parlamentului European, Martin Schulz   
 
- Manifestări dedicate Zilei Limbii Române (31 august) 
* Primăria Sectorului 2, în parteneriat cu Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Uniunea 
Scriitorilor din România, Muzeul Naţional al Literaturii Române şi Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti Sector 2 organizează o serie de evenimente.  
* Republica Moldova: În perioada 30 august – 1 septembrie, se desfăşoară conferința 
internațională „Limba Română – limbă a integrării europene“ - la Academia de Științe a Moldovei 
(AŞM) și la alte 16 instituții de învățământ superior din ţară. Evenimentul este organizat de 
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în colaborare cu Institutul de Filologie a 
Academiei de Științe a Moldovei. Sunt invitate personalităţi din cele două ţări surori 
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- Cultură 
* Orchestra Naţională Radio va susţine un concert alături de finaliştii cursului de dirijat "Micul 
Paris" – ora 19:00, la Sala Radio. Programul cuprinde lucrări semnate de Wolfgang Amadeus 
Mozart, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn, Antonin Dvořák şi Johannes Brahms. Dirijorul 
care susţine cursurile de măiestrie este muzicianul austriac Wolfgang Dörner, laureat al celei de-a 
34-a ediţii a Concursului Internaţional pentru Tineri Dirijori de la Besançon (Franţa), ediţia 1984. 
Wolfgang Dörner a fost invitat să dirijeze orchestre europene de prestigiu printre care Orchestra 
Naţională a Franţei, Orchestra de Cameră din Viena şi Filarmonica din Dresda. Festivalul 
Internaţional "Micul Paris", derulat între 26 şi 30 august se află la cea de-a VI-a ediţie 
* Va avea loc Jeunesses Musicales Conducting Masterclass – Gala Concert - ora 19:00, la Ateneul 
Român. Evenimentul este organizat de Alumnus Club pentru UNESCO şi ELITE ART Club UNESCO 
– Jeunesses Musicales Romania. Pe scenă va evolua Orchestra Camerata Regală, sub bagheta 
celor mai buni dirijori de la Masterclass-ul de Dirijat International Jeuneses Musicales 
* De la ora 20:30, Opera Naţională Română va găzdui cea de-a VIII-a ediţie a „Promenadei 
Operei”, spectacol de muzică clasică şi balet, în aer liber – pe esplanada Operei 
* În perioada 30 august - 14 septembrie se desfăşoară Festivalul de vară „teatru, stradă şi copil” 
partea a II-a – în Parcul Herăstrău (Intrarea Charles de Gaulle). Teatrul Itinerant Tăndărică, va 
găzdui spectacole dedicate celor mici, dar şi celor mari, producţii de teatru atât din ţară 
(Bucureşti şi Tg. Mureş) cât şi din străinătate (Bulgaria, Ungaria şi Turcia). În cadrul festivalului 
vor avea loc atelierele creative susţinute de Adrian Lefter, precum şi conferinţa cu tema 
„Educaţie şi inovaţie în teatrul pentru tineret”. Printre partenerii media: Radio Bucureşti Fm şi 
Radio România Cultural 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- Sf. Ierarhi Varlaam, mitropolitul Moldovei, şi Ioan de la Râşca şi Secu, episcopul Romanului 
(Calendarul Creştin-Ortodox 2014) 
 
- Sfinţii apostoli Toma, Iacob şi Simion (Calendarul Arhiepiscopiei Bisericii Ortodoxe Armene din 
România - Sărbători principale 2014) 
 
- 1535: S-a încheiat înălţarea bisericii "Sf. Dumitru" din Suceava (începută la 10.VIII.1534), 
ctitorie a domnitorului Moldovei Petru Rareş (1527-1538; 1541-1546)     
 
- 1698: Apare, la Iaşi, prima scriere filosofică românească - "Divanul sau Gâlceava înţeleptului cu 
lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul" de Dimitrie Cantemir; este şi prima antologie din 
literatura română, prin numeroasele texte române şi străine existente în lucrare     
 
- 1848, 30.VIII / 13.IX: S-a născut Gheorghe Bengescu, diplomat şi publicist; din 1872 a 
desfăşurat o intensă activitate diplomatică, funcţionând la mai multe legaţii ale României în 
străinătate; delegat al României pe lângă Comisia Europeană a Dunării; membru titular al 
Academiei Române din 1921 (m. 1921)   
 
- 1877, 30.VIII / 11.IX: A treia bătălie de la Plevna, una dintre cele mai mari bătălii din Războiul 
de independenţă; trupele române ocupă puternica redută Griviţa-1; au căzut în luptă maiorul 
Gheorghe Şonţu (1851-1877), căpitanul Valter Mărăcineanu (1840-1877) şi aproape 800 de 
soldaţi     
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EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Bruxelles: Vizita preşedintelui ucrainean, Petro Poroşenko, la invitaţia oficialilor Uniunii 
Europene, unde va avea întrevederi cu preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, şi 
cu preşedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy 
 
- Spania: Campionatul Mondial Masculin de Baschet (30 aug.- 14 sep.) 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- "Ziua Internaţională a Persoanelor Dispărute"; marcată, anual, din 2003, la propunerea 
Comitetului Internaţional al Crucii Roşii  
 
- 1748: S-a născut pictorul francez Jacques-Louis David, şeful şcolii neoclasice din Franţa; pictor 
de curte al lui Napoleon I (m. 1825)     
 
- 1919: S-a născut cântăreaţa americană Kitty Wells (numele real: Ellen Muriel Deason), 
principala voce feminină a muzicii americane country între anii 1953 şi 1968 (supranumită şi 
„Queen of Country Music”) (m. 2012) – 95 de ani  

 
- 1935: A murit scriitorul francez Henri Barbusse (n. 1873)     
 
- 1972: S-a născut Cameron Diaz, actriţă americană   
 
- 1974: S-a născut Camilla Läckberg, scriitoare suedeză de romane poliţiste – 40 de ani  
 
- 1984: A avut loc primul zbor al navetei Discovery, cea mai veche dintre cele trei navete spaţiale 
americane; în anul 2011 a aterizat pentru ultima oară în Florida, după ce a încheiat cu succes cea 
de-a 39-a misiune în spaţiu, făcând ultima reverenţă înainte de a lua drumul spre muzeu; 
Discovery a petrecut 365 de zile pe orbită, de la intrarea sa în funcţiune, în 1984, a înconjurat în 
total Pământul de 5.830 de ori şi a parcurs 238 de milioane de km – 30 de ani 
 
- 1991: Republica Azerbaidjan îşi proclamă independenţa de stat     
 
 
 

* * * * * * * 


