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MIERCURI, 17 SEPTEMBRIE 2014 

 
EVENIMENTE INTERNE 

 
 
 
- Uniunea Europeană 
* Şeful Reprezentanței Comisiei Europene, Angela Filote, participă la evenimentul de lansare a 
platformei on-line http://onoratainstanta.ro/ - ora 10:00, la sediul Reprezentanței Comisiei 
Europene, Str. Vasile Lascăr nr. 31, etajul I. Platforma este rezultatul unui proiect implementat 
de Asociația Funky Citizens și urmăreşte să contribuie la creșterea transparenţei actului de 
justiţie, aducându-şi astfel aportul la sporirea încrederii cetăţenilor în sistemul judiciar  
 
- Cultură 
* Muzeul Național al Țăranului Român organizează un concert susţinut de A. G. Weinberger – ora 
19:30, în Curtea interioară a Muzeului Naţional al Țăranului Român; evenimentul se desfăşoară în 
cadrul Zilelor Muzeului Ţăranului Român (11 – 21 sep.). Printre partenerii media se numără Radio 
România Actualități, Radio România Cultural, Radio România Internațional şi Radio România 
București Fm 
* De la ora 19:30, la Librăria Bastilia (Piaţa Romană nr. 5), Editura Herald lansează, pentru prima 
dată în limba română, două dintre cărţile lui dr. Daniel Siegel dedicate părinţilor, specialiştilor şi 
tuturor celor interesaţi de propria dezvoltare emoţional-comportamentală, în colecţia Parentaj 
* În perioada 17 septembrie – 19 octombrie, la Palatul Suţu - Muzeul Municipiului București (Bd. 
I.C. Brătianu nr. 2), va fi deschisă publicului expoziția „Bucureşti: un portret Novecento. Povestea 
unui secol din 555 de aniversări”, pornind de la cartea cu același nume semnată de dr. Adrian 
Majuru, care spune povestea Bucureştiului în secolul al XX-lea – ora 19:00. Invitaţi: 
academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici și dr. Antoine Heemeryck 
* Cea de-a III-a ediție a Festivalului Internațional de Arte Noi InnerSound, organizat de Asociația 
Opus, se va desfășura între 17 și 20 septembrie la ArCuB, Universitatea Națională de Muzică din 
București, InSpayer Batiștei, Modulab şi CNDB, precum și în alte spații neconvenționale din 
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Capitală. Programul festivalului include concerte camerale, expoziţii de fotografie, proiecte 
multimedia şi concerte de muzică electronică. Tema ediţiei din acest an a festivalului este 
„Vortex”. Cvartetul irlandez, ConTempo, deschide festivalul, de la ora 19:00, la ArCUB, cu un 
program care îmbină noul şi vechiul, aducând faţă în faţă compozitori de secol XIX şi compozitori 
contemporani 
 
Aniversări - Comemorări  
 
- 1823: A murit cărturarul iluminist Gheorghe Lazăr; propagator al ideilor Şcolii Ardelene în Ţara 
Românească, unde a fondat învăţământul în limba naţională; prin manualele pe care le-a 
întocmit, a contribuit la crearea terminologiei ştiinţifice şi tehnice româneşti (n. 1779)    
 
- 1844: S-a născut Constantin I. Brătianu, general, geodez şi cartograf; s-a numărat, alături de 
Constantin Barozzi ş.a., printre întemeietorii revistei "România militară" (1864); membru 
corespondent al Academiei Române din 1899 (m. 1910) - 170 de ani   
 
- 1856: S-a născut Moses Gaster, filolog, istoric literar şi folclorist (autorul lucrării "Literatura 
populară română", 1883 - prima sinteză în domeniu); după 1885 s-a stabilit în Anglia; membru 
de onoare al Academiei Române din 1929 (m. 1939)     
 
- 2006: A murit Aristide Buhoiu, reporter radio, realizator de emisiuni tv. şi publicist; din 1957 
până în 1983 a lucrat, succesiv, la Radio Timişoara, Radio Cluj, Radio Bucureşti şi la Televiziunea 
Română; din 1985 până în 2002 a fost editor al publicaţiei săptămânale "Universul" din Statele 
Unite (unde se stabilise), considerată una dintre cele mai importante reviste ale românilor 
americani; după 1989 a stat mult şi în ţară (n. 1938). NOTĂ: Cronica română şi Gardianul din 
18.IX.2006 dau ca an al naşterii 1939 
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Ottawa: Vizita preşedintelui ucrainean, Petro Poroşenko, în Canada 
 
- New Delhi: Vizita președintele chinez, Xi Jinping, în cadrul unui turneu în Asia de Sud-Est  
 
- Nicosia: Reuniune a liderilor comunităţilor cipriotă greacă şi cipriotă turcă, Nikos Anastasiadis şi 
Ervis Deroglu 
- Napoli: Reluarea procesului de corupţie împotriva fostului premier italian, Silvio Berlusconi, în 
care fostul premier este anchetat pentru corupție pentru „cumpărarea” unor senatori, pentru a 
grăbi în 2008, căderea guvernului condus de Romano Prodi  
 
Aniversări - Comemorări  
 
- 980: S-a născut Avicenna (numele latinizat al lui Abu Ali Ibn-Sina), filosof, naturalist şi medic 
arab de origine persană; autor al "Canonului medicinei", care a stat mult timp la baza studierii 
medicinei (m. 1037)     
 
- 1787: A fost adoptată Constituţia SUA, de către Convenţia Constituţională a Statelor Unite ale 
Americii, desfăşurată la Philadelphia (Pennsylvania), care proclama noul teritoriu republică 
federală şi introducea sistemul prezidenţial de guvernământ; intrată în vigoare la 4.III.1789, 
Constituţia SUA este valabilă, cu unele amendamente (27 la număr), şi astăzi 
 
- 1820: S-a născut Émile Augier, poet şi dramaturg francez (m. 1889)     
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- 1854: S-a născut David Buick, inventator american de origine scoţiană, unul dintre pionierii 
industriei automobilistice americane (în 1902 a fondat "Buick Motor Car Company") (m. 1929) - 
160 de ani   
 
- 1869: S-a născut Christian Lange, istoric, profesor, om politic norvegian; secretar al Comitetului 
Nobel din Oslo (1900-1909); secretar general al Uniunii Interparlamentare (1909-1933); Premiul 
Nobel pentru Pace în anul 1921, împreună cu suedezul Karl Branting (m. 1938) - 145 de ani   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * 


