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LUNI, 15 SEPTEMBRIE 2014 
 

EVENIMENTE INTERNE 
 
 
- Justiţie 
* Constanţa: Curtea de Apel Constanţa judecă contestaţia preşedintelui suspendat al CJ 
Constanţa, Nicuşor Constantinescu, împotriva celui de-al doilea mandat de arestare preventivă 
emis pe numele său 
 
- Cultură 
* Audiţia cu public a şase piese scurte din Festivalul Internaţional de Teatru Radiofonic  „Grand 
Prix Nova” – Bucureşti 2013-2014 - ora 11:00, la barul Hotelului Ramada Majestic 
* În cadrul „Zilelor Muzeului Ţăranului Român” (11 – 21 sep.), are loc conferinţa „Valori ţăraneşti 
în sculptura brâncuşiană”, susţinută de Matei Stîrcea-Crăciun - ora 18:00, în Studioul Horia 
Bernea al Muzeului Naţional al Ţăranului Român 
* Concert susţinut de violonistul Sergey Kravchenko împreună cu Orchestra de cameră 
„Philarmonia“ , dirijor Nicolae Iliescu - ora 18:00, la Institutul Cultural Roman, Aleea Alexandru 
nr. 38 
* Muzeul Național al Țăranului Român organizează concertul „Cântări din vatra satului”, susținut 
de rapsodul popular Ion Crețeanu - ora 17:00, în curtea interioară a MNȚR. Parteneri media: 
Radio România Actualități, Radio România Cultural, Radio România Internațional, Radio România 
București FM; eveniment ce se desfăşoară cu ocazia Zilelor Muzeului Ţăranului Român (11 – 21 
sep.) 
* Baia Mare: Vernisajul expoziţiei „RĂDĂCINI - imagini vechi şi noi din viaţa satului clujean” – ora 
15:00, la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 
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* Soroca, Rep. Moldova: Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău organizează o 
expoziţie de artă contemporană - la Muzeul de Istorie şi Etnografie 
 
Aniversări - Comemorări  
 
- Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului (Calendarul Creştin-Ortodox 
2014) 
 
- 1521: A murit Neagoe Basarab, domn al Ţării Româneşti (1512-1521); însemnate contribuţii în 
dezvoltarea culturii, tiparului şi arhitecturii; autor al uneia din primele scrieri originale din 
literatura română, "Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie", scrisă în slavonă şi 
tradusă în limba română în a doua jumătate a secolului al XVII-lea; ctitor al bisericii episcopale 
de la Curtea de Argeş (1517) (n. ~1481/1482)   
 
- 1848, 15/27: Trupele ruse (conduse de generalul Aleksandr Lüders) trec Milcovul în Ţara 
Românească. NOTĂ: Printr-o Notă circulară a Ministerului de Externe al Rusiei (din 
19/31.VII.1848) erau blamate tendinţele românilor de a se uni într-un stat daco-român 
independent; dezavuarea s-a materializat prin intervenţia armată în Moldova (la 28 iunie/8 iulie, 
trupele ruse ocupaseră oraşul Iaşi) şi apoi în Ţara Românească (la 15/27 septembrie) 
 
- 1892: S-a născut medicul Constantin C. Iliescu, unul dintre fondatorii cardiologiei ca specialitate 
independentă în România; fondator şi director al Centrului de asistenţă a cardiacilor (ASCAR) din 
Bucureşti; membru titular al Academiei Române din 1965 (m. 1978)     
 
- 1939: "Radio Londra" a transmis prima sa emisiune în limba română (la două săptămâni după 
izbucnirea celui de-al doilea război mondial), tot atunci fiind creată Redacţia română (anul 1989 a 
făcut posibil ca BBC World Service să deschidă birouri la Bucureşti şi Chişinău); Redacţia în limba 
română a BBC şi-a încetat activitatea începând cu 1.VIII.2008 (decizia s-a luat în urma unei 
reevaluări a structurii BBC WS, din perspectiva bugetului instituţiei) - 75 de ani   
 
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Strasbourg: Sesiunea plenară a Parlamentului European (15 – 18 sep.)  
 
- Bruxelles: Reuniune a miniștrilor agriculturii din cadrul UE 
 
- Bruxelles: Comisia Europeană organizează o reuniune la nivel de miniştri şi experţi pentru 
coordonarea ajutorului Uniunii Europene pentru statele africane afectate de epidemia de Ebola 
 
- Lisabona: Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, deschide Forumul 
Lisabona 2014, organizat de Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei, care are ca temă principală 
alegerile libere şi corecte ca o condiţie cheie pentru o democraţie de succes 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- "Ziua Internaţională a Democraţiei", marcată anual, din 2008, la iniţiativa Adunării Generale a 
Naţiunilor Unite; această zi are dubla menire - de a sărbători democraţia şi de a aminti 
importanţa promovării şi protejării acestei valori universale; alegerea acestei date corespunde cu 
ziua de 15 septembrie 1997, când Uniunea Interparlamentară a adoptat Declaraţia Universală 
privind Democraţia, document care reafirmă principiile fundamentale ale democraţiei şi 
elementele definitorii ale unei guvernări democratice   
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- "Ziua Europeană a Prostatei", declarată de Asociaţia Europeană de Urologie; marcată din 2005 
pentru a sensibiliza opinia publică în legătură cu frecvenţa bolilor urologice   
 
- 1254, 15 sau 16: S-a născut Marco Polo, călător şi scriitor veneţian; şi-a petrecut 24 de ani 
călătorind prin Asia, ajungând dincolo de Mongolia, până în China, însemnările sale despre 
Orientul Îndepărtat inspirând şi deschizând drumul marilor expediţii de descoperiri; Cunoscută 
sub mai multe titluri - “Diversitatea Lumii”, “Cartea Minunilor” sau “Milionul” - lucrarea 
venețianului este una dintre marile scrieri de călătorie din Evul Mediu și prima care dezvăluie 
Occidentului european lumea imensă și fabuloasă a Chinei și a Asiei (m. 1324) – 760 de ani 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * 


