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MARŢI, 9 SEPTEMBRIE 2014 
 

EVENIMENTE INTERNE 
 
 
- Uniunea Europeană 
* Şeful Reprezentanței Comisiei Europene în România, Angela Filote, urmează să participe la 
conferința „Regula de aur a bunei guvernanțe și a luptei împotriva corupției: împletirea 
armonioasă a politicilor și a acțiunilor de implementare”, eveniment organizat de Institutul Aspen 
România - Justice and Society Program, cu participarea Ambasadei Statelor Unite în România, a 
instituţiilor publice şi organizaţiilor neguvernamentale ce desfăşoară activităţi relevante în acest 
domeniu 
 
- Cultură 
* Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” în colaborare cu Muzeul Naţional Cotroceni, 
Arhivele Naţionale ale României, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Biblioteca Universităţii 
Naţionale de Apărare „Carol I”, organizează vernisajul expoziţiei „Gânduri, Amintiri, Autografe…” 
– ora 13:00, în sala Ferdinand. Expoziţia reuneşte în cadrul său diverse documente: manuscrise, 
fotografii, cărţi de vizită, cărţi cu dedicaţii etc., care poartă semnăturile unor personalităţi 
importante din viaţa politică, militară şi culturală a vremii 
* Kuala Lumpur, Malaezia: Orchestra Naţională Radio susţine două concerte la  „World Summit 
on Media for Children” în zilele de 9 şi 10 septembrie, care vor fi înregistrate şi filmate de 
Radioteleviziunea publică din Kuala Lumpur şi vor fi preluate de toţi membri Uniunii Asiatice de 
Radio ( Asian Broadcasting Union) 
* Costineşti: În perioada 9 - 12 septembrie, se desfăşoară ediţia a XVII-a a Galei Tânărului Actor, 
program permanent al UNITER, care are ca scop promovarea şi lansarea tinerilor absolvenţi din 
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învăţământul superior artistic de stat şi particular - la Vox Maris Grand Resort Costineşti. Tema 
ediţiei din acest an este „Joacă-te cu mine! Sunt om. Nu personaj” 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- Sfinţii şi Drepţii Dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana; Sf. Cuvioşi Onufrie de la Vorona şi Chiriac 
de la Tazlău (Calendarul Creştin-Ortodox 2014) 
 
- 1804: Un incendiu violent pustieşte Bucureştii; Curtea Domnească şi o bună parte a oraşului 
sunt distruse - 210 ani   
 
- 1896: A murit Matei Millo, actor şi cântăreţ, autor de texte dramatice, unul dintre pionierii 
teatrului românesc (n. 1814)     
 
- 1940: A avut loc Masacrul din Treznea (sau Trăznea), zi în care trupele ungare horthyste, ca 
urmare a Dictatului de la Viena, au intrat în comuna din județul Sălaj. Au fost uciși sau răniți 263 
de români; drama populației românești din Transilvania de Nord-Est a continuat și în celelalte 
zile, în perioada 1 septembrie 1940 - 1 septembrie 1942, fiind asasinați 991 de români (în 
comuna Ip au fost asasinati, în noaptea de 13-14 septembrie 156 de români)  
 
- 1977: S-a născut fosta gimnastă de talie mondială Gina Gogean, retrasă în prezent din 
activitatea competiţională, laureată cu medalii de argint şi de bronz la Jocurile Olimpice de la 
Barcelona (1992) şi Atlanta (1996)  
 
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Beijing: Convorbiri bilaterale între preşedintele chinez, Xi Jinping şi premierul danez, Helle 
Thorning-Schmidt 
 
- Milano: Reuniunea informală a miniștrilor apărării din UE 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- "Ziua Mondială a Frumuseţii" - marcată din anul 1995, la iniţiativa Comitetului Internaţional 
pentru Estetică şi Cosmetică (SIDESKO) şi dedicată în special esteticienilor, stiliștilor, designerilor, 
instructorilor de fitness și a tuturor celor ce lucrează în domeniul înfrumusețării 
 
- Proclamarea Republicii Populare Democrate Coreene - 1948. Ziua naţională   
 
- 214 (- 1800 de ani) sau 215: S-a născut Lucius Domitius Aurelianus, cunoscut drept Aurelian, 
împărat roman între anii 270-275 (m. 275) 
 
- 1886, 9/21: S-a adoptat, la Berna, prima Convenţie pentru protecţia operelor literare şi artistice 
(în România a intrat în vigoare la 5/17.XII.1887)     
 
- 1989: Între 9 septembrie și 17 noiembrie, s-a desfășurat primul și cel mai rapid înconjur al lumii 
cu automobilul. A fost efectuat de Mohammed Salahuddin Choudhury și de soția sa Neena, din 
India, în 69 de zile, 19 ore și 15 minute, având ca punct de plecare și sosire orașul Delhi, India – 
25 de ani 
 
 
 
                                                                  * * * * * * * 


