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VINERI, 5 SEPTEMBRIE 2014 
 

EVENIMENTE INTERNE 
 
 
- Preşedinţie 
* Newport, Ţara Galilor: Preşedintele Traian Băsescu, ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean 
şi ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa, participă la Summitul la nivel înalt al NATO (4 - 5 
sep.). În cea de-a doua zi a Summit-ului, va avea loc Reuniunea miniştrilor apărării cu partenerii, 
în vederea lansării Programului pentru aprofundarea oportunităţilor de cooperare. În acest 
context, se vor lua în discuţie modalităţile de intensificare a cooperării cu Australia, Finlanda, 
Georgia, Iordania şi Suedia. 
 
- Justiţie 
* Sunt desemnaţi în şedinţă publică, prin tragere la sorţi, cei 5 judecători care vor face parte din 
Biroul Electoral Central pentru alegerea Preşedintelui României din data de 2 noiembrie 2014 - 
ora 10:00, la sediul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, etaj I, sala Secţii Unite, Str. Batiştei nr. 
25A 
 
- Cultură 
* Conferinţă de presă cu ocazia deschiderii celei de-a XIV-a ediţii a Concursului Internaţional 
„George Enescu” (6-27 septembrie)  - ora 11:00, la Ateneul Român, Sala „Studio” 
* Orchestra Naţională Radio susţine un concert condus de dirijorul principal al Orchestrelor şi 
Corurilor Radio, Tiberiu Soare, iar solişti vor fi violonistul Gabriel Croitoru şi pianistul Horia Mihail 
- ora 19:00, la Sala Radio. Concertul are loc în avanpremiera turneului pe care orchestra îl va 



 2 

susţine în 9 şi 10 septembrie, la Kuala Lumpur, capitala Malaeziei, orchestra fiind invitată la 
Summitul Mondial al Presei, dedicat copiilor 
* Concertul de Gală - Finala Concursului Internaţional de Dirijat Bucureşti Jeunesses Musicales, a 
5-a ediţie, un proiect afiliat Concursului Internaţional George Enescu – ora 19:00, la Ateneul 
Român. Concertul îi are ca solişti pe Irina Iordachescu şi Adrian Dumitru, alături de Orchestra 
Simfonică a Filarmonicii „George Enescu”. Cei trei finalişti sunt: Haoran Li (China), Donka Miteva 
(Bulgaria) şi Yang Jiao (China) 
* Vernisajul expoziţiei „Tezaur fotografic românesc” din colecţia lui Costică Acsinte, fotograf 
profesionist – ora 16:30, la Muzeul Național al Țăranului Român, Sala Acvariu. Expoziția este 
deschisă în cadrul Bucharest Photo Week – Primul Festival Internațional de Fotografie din 
București (5 – 14 sep.), și cuprinde 35 de fotografii. Expoziţia poate fi vizitată în perioada 5 – 11 
septembrie 
* Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”  invită copiii, cu vârste cuprinse între 6 și 
12 ani, să-și petreacă o noapte la Muzeu, în cadrul programului „Legănaţi de Deinotherium” - ora 
21:00 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- 1842: S-a născut Ilarion Puşcariu (numele de botez Bucur), teolog, pedagog şi istoric; vicar al 
Arhiepiscopiei Sibiului (1889-1922, hirotonit arhiereu în 1921); vicepreşedinte al ASTREI (1889-
1901); a publicat lucrări de istorie laică şi bisericească, de pedagogie; a colaborat la o serie de 
publicaţii româneşti din Transilvania; membru de onoare al Academiei Române din 1916 (m. 
1922)   
 
- 1929: S-a născut Catinca Ralea, traducătoare din literaturile engleză, americană şi franceză; 
realizatoare de emisiuni radio-tv.; din 1953 a lucrat la Secţia engleză a Redacţiei emisiunilor 
pentru străinătate a Radiodifuziunii Române (crainic, redactor, apoi şef al secţiei); fiica filosofului 
şi esteticianului Mihail Ralea (m. 1981) - 85 de ani   
 
- 1940: Regele Carol al II-lea cedează generalului Ion Antonescu principalele prerogative ale 
puterii. NOTĂ: Cu o zi în urmă, la 4 septembrie, după demisia guvernului Gigurtu, generalul Ion 
Antonescu fusese numit preşedinte al Consiliului de Miniştri 
 
- 1944, 5-8: Armata a IV-a română opreşte ofensiva germano-ungară din centrul Transilvaniei - 
70 de ani   
 
- 1953: A murit (la Paris, unde se stabilise) medicul Constantin Levaditi, microbiolog, virusolog, 
imunolog; considerat unul dintre fondatorii virusologiei pe plan mondial; promotor al 
chimioterapiei; membru de onoare al Academiei Române din 1926 (n. 1874)    
 
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
 
- Ankara: Congresul extraordinar al principalul partid de opoziţie Partidul Popular Republican 
(social-democrat), după înfrângerea suferită în recentele alegeri prezidenţiale 
 
- SUA: În Florida, drapelele vor fi coborâte în bernă, în memoria jurnalistului american decapitat, 
Steven Sotloff, a cărui familie locuieşte la Miami 
 
- Londra: Încep audierile în cadrul noii anchete publice privind moartea fostului ofiţer rus de 
informaţii Aleksandr Litvinenko, otrăvit în 2006 cu poloniu, la Londra 
 
 



 3 

Aniversări - Comemorări 
 
- 1568: S-a născut Tommaso Campanella, teolog, filosof şi poet italian (m. 1639)    
 
- 1638: S-a născut regele Ludovic al XIV-lea (1643-1715), supranumit "Regele-Soare"; în timpul 
domniei sale absolutismul monarhic a atins, în Franţa, apogeul (îi este atribuită celebra expresie 
"statul sunt eu"); a promovat o politică externă de anexiuni; războaiele şi luxul curţii regale au 
ruinat ţara; a încurajat artele, literatura şi ştiinţa (m. 1715)    
 
- 1735: S-a născut compozitorul şi organistul german Johann Christian Bach, cel de-al 
unsprezecelea şi cel mai mic fiu al lui Johann Sebastian Bach (m. 1782) 
 
- 1774: S-a născut Caspar David Friedrich, pictor și desenator german, unul din cei mai 
importanți reprezentanți ai romantismului german în perioada sa timpurie (m. 1840) – 240 de ani 
  
- 1997: A murit Maica Tereza (pe numele ei laic Agnes Ganxhe Bojaxhiu); devenită la 19 ani 
călugăriţă, şi-a dedicat întreaga viaţă celor nevoiaşi, iar în 1949 a întemeiat Ordinul romano-
catolic "Misionarele Carităţii", cu sediul la Calcutta (India); Premiul Nobel pentru Pace în anul 
1979 (n. 1910, în Albania). NOTĂ 1: Maica Tereza a fost beatificată la 19.X.2003, în cursul unei 
ceremonii desfăşurate în Piaţa Sf. Petru din Roma, în prezenţa a 300 de cardinali, care se aflau la 
Vatican pentru aniversarea celor 25 de ani de pontificat ai Papei Ioan Paul al II-lea, dar şi a 
3.000 de săraci şi a 500 de persoane cu handicap (beatificarea este prima etapă în vederea 
includerii în rândurile sfinţilor Bisericii Catolice). NOTĂ 2: Biserica Romano-Catolică marchează la 
5 septembrie ziua de pomenire a Fericitei Tereza din Calcutta, fecioară 
 
 
 
 

* * * * * * * 


