
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CALENDARUL ZILEI 
 
Centrul de Documentare „Dimitrie Gusti”  

 
18 septembrie 2014 

 
 

JOI, 18 SEPTEMBRIE 2014 
 

EVENIMENTE INTERNE 
 
- Senat  
* Lucrări în Comisiile permanente 
* Agenda Comisiei pentru drepturile omului culte şi minorităţi: 
• ora 9:30 - întrevedere cu membrii delegaţiei Comisiei pentru drepturile omului şi ajutoare umanitare 
din Bundestag, conduse de Michael Brand, preşedintele comisiei – la Salonul Alb 
* Agenda senatorului Petru Filip, preşedintele Comisiei pentru politică externă: 
• ora 12:00 - întrevedere cu ambasadorul Republicii Armenia la Bucureşti, Hamlet Gasparian – la 
Cabinet   
 
- Camera Deputaţilor  
* Activităţi în Comisiile parlamentare: 
• ora 9:00 - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  
• ora 10:00 - Comisia pentru industrii şi servicii  
• ora 10:00 - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi – la sala „Mihai Viteazul”, nivel P1 
• ora 10:30 - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării   
• ora 10:30  Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale   
• Comisia pentru regulament 
* Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au o 
întrevedere cu delegaţia Comisiei pentru drepturile omului şi ajutoare umanitare din Bundestag, 
condusă de Michael Brand, preşedintele comisiei - ora 10:30, la sala de şedinţe a comisiei, corp B4, 
etaj 1M, camera 14. Tema întrevederii, înaintată de partea germană, o constituie traficul de persoane 
şi prostituţia forţată în Europa 
* Deputatul Aurelian Mihai (neafiliat) susţine o conferinţă de presă referitoare la  situaţia din prezent a 
comunităţilor de români din afara graniţelor ţării şi la implicarea statului român în rezolvarea 
problemelor existente - ora 14:00, sala Spiru Haret, nivel P 
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- Guvern 
* Programul primului-ministru Victor Ponta: 
• ora 14:00 - va vizita sediul Ericsson Global Service Center Romania cu ocazia aniversării a 20 de ani 
de prezenţă a companiei în România 
• ora 18:00 - participă la inaugurarea Hanului Gabroveni cu ocazia „Zilelor Bucureştiului”, alături de 
primarul general al Municipiului Bucureşti, Sorin Oprescu - Str. Lipscani nr. 86. În cadrul manifestării, 
primarul general va acorda diplome IN HONORIS unor personalităţi care, prin activitatea lor, au 
promovat  valorile româneşti în lume. Hanul Gabroveni, monument istoric consolidat, reabilitat şi 
modernizat cu fonduri norvegiene şi de la bugetul local, va deveni noul centru cultural al Capitalei. Pe 
20 şi 21 septembrie, Hanul Gabroveni îşi deschide oficial porţile, în intervalul orar 10:00-20:00 
 
 - Ministere 
* Viceprim-ministrul pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea, participă la 
ceremonialul depunerii Jurământului Militar de către studenții anului I ai Academiei de Poliție 
„Alexandru Ioan Cuza” - ora 11:00, Aleea Privighetorilor nr. 1-3, sector 1 
* Cluj-Napoca: Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului din cadrul UBB îi va acorda titlul de Profesor 
Honoris Causa al Universităţii Babeş-Bolyai secretarului de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 
Raed Arafat, datorită colaborării instituţionale existene deja de 10 ani între Centrul de Cercetări în 
Managementul Dezastrelor din cadrul facultăţii aminitite şi ISU - ora 12:00, în Aula Magna a 
Universităţii Babeş-Bolyai, Str. Mihai Kogălniceanu nr. 1 
* Constanţa: Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa organizează conferinţa 
regională „Modalităţi de dezvoltare a afacerilor pe pieţele internaţionale”. Invitaţi: ministrul economiei, 
Constantin Niţă, şi secretarul de stat în Ministerul Economiei, Marcel Bogdan Pandelică – ora 11:00, la 
sediul CCINA, et. 2 
* Jud. Constanţa: Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa, participă la Ziua Distinşilor Vizitatori a 
exerciţiilor tactice cu trageri de luptă care au loc în Poligonul Capu Midia - ora 11:30   
 
- Partide 
* Are loc o conferinţa de presă susţinută de senatorul ACL, Viorel Badea - ora 12:00, la sediul ACL din 
Aleea Modrogan nr. 1                                                                                
* Şedinţa Biroului Electoral Central – ora 14:00 
* Covasna: Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, efectuează o vizită în judeţ:  
• ora 9:00 - întâlnire cu presa  
• ora 11:00 - participare la un eveniment cultural organizat de Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu 
Gheorghe  
* Oradea: Conferinţă de presă susţinută de deputatul PNL, Ioan Cupşa – ora 11:00 
 
- Diplomaţie 
* Bruxelles: Ambasada României în Regatul Belgiei, Ambasada Regatului Belgiei în România, în 
colaborare cu Institutul Cultural Român Bruxelles, marchează 175 de relaţii româno-belgiene prin 
organizarea unei mese rotunde, de la ora 15:00, la Palatul Egmont, sediul Ministerului Afacerilor 
Externe belgian. Evenimentul are ca punct de referinţă două volume dintr-o serie de trei dedicate 
relaţiilor diplomatice dintre România şi Belgia. Coordonat de E.S. Philippe Beke, ambasadorul Belgiei în 
România, volumul întâi descrie dinamica româno-belgiană în intervalul 1838, anul înfiinţării primului 
consulat belgian la Galaţi, şi 1916, anul intrării României în Primul Război Mondial. Cel de-al doilea 
volum, a cărui prezentare va avea loc cu această ocazie, continuă perspectiva istorică asupra relaţiilor 
diplomatice şi aduce în prim plan perioada interbelică a celor două ţări 
 
- Culte, Biserică 
* Suceava: În incinta Mănăstirii Dragomirna din judeţ are loc ceremonia locală de premiere pentru 
conservarea frescelor de secol XVII ale bisericii acestei aşezări monahale. Evenimentul va începe la 
ora 10:30 cu descrierea Proiectului „Dragomirna“, după care  va avea loc o prezentare a arhitectului 
Alexandra Chiliman Juvara, membru Europa Nostra. Programul va continua cu prezentările 
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„Restaurarea şi conservarea picturii murale a Bisericii Dragomirna“ (conf. dr. Carmen Solomonea) şi 
„Obiectivele proiectului ansamblului Dragomirna (reprezentantul companiei General Construct) 
 
- Minorităţi 
* Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România organizează vernisajul expoziţiei „Pictoriţe evreice din 
România”, pentru a celebra „Zilele Europene ale Culturii Evreieşti”, eveniment la care amfitrion va fi 
dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R. - ora 9:00, la Muzeul Evreilor din Bucureşti, Str. Mămulari nr. 3. 
Expoziţia poate fi vizitată în perioada 14 septembrie - 1 octombrie 
 
- Administraţie 
* Iaşi: Comisia pentru Politica de Coeziune Teritorială (COTER) din cadrul Comitetului Regiunilor 
organizează seminarul cu tema „Interconectarea regiunilor europene: perspectiva teritorială” – ora 
9:30, la Complexul Palas, Sala Rossini 
 
- Organizaţii 
* Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov organizează o vizită la proiectele finalizate prin 
Programul Operaţional Regional (REGIO) în regiunea Bucureşti - Ilfov – ora 9:30, plecare din Str. 
Mihai Eminescu, lângă parcul „Tudor Vladimirescu” 
 
- Social 
* Aflat la a V-a ediţie, proiectul „Business pe Bicicletă”, lansat de JCI Bucureşti în anul 2010, 
comunitate de oameni de afaceri care utilizează şi preferă bicicleta ca mijloc de transport, se va 
desfăşura astăzi, sub conceptul „Office Bike Party – Ride for a good cause!”. Defilarea pe biciclete şi 
promovarea folosirii bicicletei ca mijloc de transport cotidian vor fi însoţite de susţinerea unei cauze 
umanitare. În ţinute business casual şi pe biciclete, participanţii vor fi aşteptaţi la intrarea din Bd. 
Dimitrie Cantemir a parcului Tineretului la ora 18:30. La ora 19:00, va începe defilarea pe biciclete, 
urmată de o sesiune de networking la Club Daimon din parcul Tineretului 
 
- Sindicate, Patronate 
* Conferinţă de presă susţinută de reprezentanţi ai Patronatului Naţional al Viei şi Vinului – ora 12:00, 
Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, etaj 1 
 
- Economic 
* Conferința „IDC ICT in the Utilities & Energy Sectors 2014”, organizată cu sprijinul IDC Energy 
Insights, va reuni experți de top din industrie și tehnologie, creând o platformă pentru abordarea 
problemelor cheie cu care se confruntă directorii IT din sectorul energetic și cel al utilităților – ora 
8:30, la Hotel Intercontinental, sala Rapsodia, etaj 1  
* Hotelul Pullman va găzdui conferința cu tema „Contrafacerea și concurența neloială, atentate majore 
la siguranţa economiei naţionale”, în cadrul căreia factori de decizie din administraţia centrală, cu 
competenţe în domeniul combaterii contrafacerii, reprezentanţi din top managementul companiilor 
afectate de acest fenomen vor explica cum poate un produs contrafăcut să fie recunoscut, cum pot 
companiile să se ferească de acest fenomen și vor aduce soluții pentru împiedicarea acestuia – ora 
9:00 
* Ediţia de toamnă a celui mai mare târg de pescuit şi vânătoare din ţară, Târgul Expo „Pescuit pur şi 
simplu”, are loc în perioada 18 – 21 septembrie, în Parcul Tineretului (intrarea dinspre metrou 
Tineretului). Evenimentul, aflat la cea de-a XIV-a ediţie, reuneşte într-un singur loc pe cei mai mari 
importatori şi producători, dar şi cele mai apreciate magazine cu echipamente de profil. Evenimentul 
este organizat de revista „Pescuit pur şi simplu” (fosta „Aventuri la pescuit”)  
* Între 18 şi 22 septembrie, are loc cea de-a XIV-a ediție a „Târgului de pâine”, organizat de Primăria 
Sectorului 2 - ora 10:00, în Parcul Naţional din sectorul 2   
* Alba Iulia: În zilele de 18 şi 19 septembrie, se desfăşoară cea de-a VII-a ediție a evenimentului 
„Energie din surse regenerabile – ALEA 2014. Târg de echipamente și soluții complete”, organizat de 
Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba. La evenimentul care se desfăşoară la Alba 
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Mall, pe lângă expoziţia de echipamente, în program sunt cuprinse Salonul “Eco inventica” şi 
ecospectacolul grădiniţelor 
* Bragadiru, jud. Ilfov: RTH Pro Construct, producător în domeniul închiderilor industriale, 
sărbătoreşte 10 ani de activitate - ora 16:00, la noul sediul al companiei, Şos. Centurii nr. 11, în 
incinta Exalco 
* Constanţa: Maritimo Shopping Center găzduieşte, în perioada 18 – 21 septembrie, cea de-a III-a 
ediţie a Salonului Auto Maritimo, cu peste 150 maşini, premiere, maşini de lux, şi mulţi cai putere – 
Bd. Aurel Vlaicu nr. 220 
* Iaşi: În perioada 18 – 21 septembrie, are loc AGRALIM 2014, unul dintre cele mai complexe 
evenimente agricole adresate fermierilor - la Platforma expoziţională agricolă Ezăreni, Staţiunea 
Didactică a USAMV Iaşi. „Festivalul Naturii” se desfășoară simultan cu Târgul pentru Fermieri Agralim, 
pe platforma expozițională agricolă Ezăreni 
* Satu Mare: Consiliul Judeţean, Primăria Municipiului, Muzeul Judeţean Satu Mare, Universitatea de 
Stat din Ujgorod şi Uniunea Ucrainenilor din România - filiala Satu Mare, organizează o serie de 
activităţi care se vor desfăşura cu ocazia Zilelor Cooperării Europene, în zilele de 18 şi 19 septembrie: 
“Târgul meşterilor şi creatorilor contemporani” – demonstrații practice de fierărit, olărit, pictură, 
broderie, podoabe, măști, prelucrarea lemnului, “Parada costumelor tradiţionale şi contemporane” – 
“HUSKROUA-PARADE”, cu participarea Fanfarei Forumului Democrat German, Beltiug, Satu Mare şi 
“CBC Party – Cultura care ne uneşte”, dansuri, cântece, reţete culinare şi tradiţii comune. Deschiderea 
festivă are loc astăzi, de la ora 12:00, pe Platoul din faţa Muzeului Judeţean, Bd. Vasile Lucaciu nr. 21  
* Timişoara: Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, în calitate de partener, organizează, cu 
începere de la ora 9:30, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, Sala 
Europa, conferinţa de încheiere a Proiectului NO-BLE IDEAS. Proiectul „Young InNOvators Network for 
SustainaBLE Ideas in the Agro-Food Sector” (Reţeaua tinerilor inovatori pentru idei sustenabile în 
sectorul agro-alimentar) este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare 
Transfrontalieră Sud-Estul Europei 
* Timişoara: Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, prin 
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din localitate organizează, în perioada 
18 - 22 septembrie, Târgul Regional pentru Artizanat şi Meşteşuguri din Regiunea Vest – la Muzeul 
Satului Bănăţean 
 
- Medicină, Sănătate 
* În perioada 18 - 20 septembrie, la Hotel Crowne Plaza, se va desfăşura Congresul Societăţii Române 
de Hipertensiune, eveniment organizat sub egida Societăţii Europene de Hipertensiune, a Academiei 
de Ştiinţe Medicale şi a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” – la sălile Crowne B+C şi 
Magnolia  
* Brașov: Societatea Națională de Medicina Familiei organizează, în perioada 18 - 20 septembrie, 
prima Conferință Regională cu tema „Asistența Medicală Primară în Sistemele de Sănătate Europene”. 
Evenimentul va fi găzduit de Hotelul Kronwell şi are ca partener Primăria Brașov  
* Braşov: Inaugurarea Centrului de Pediatrie MedLife – ora 13:00 
 
- Academie 
* Academia Română organizează un simpozion dedicat centenarului naşterii pictorului Alexandru 
Ţipoia (1914 - 1993) – ora 11:00, în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei. De 
asemenea, va fi proiectat filmul documentar „Ţipoia & Tzipoia”, din cadrul ciclului „Rezistenţa prin 
Cultură”, realizat de Marilena Rotaru. Simpozionul va fi urmat de vernisajul expoziţiei „Alexandru 
Ţipoia” în sala de expoziţii a Bibliotecii Academiei Române - Calea Victoriei nr. 125, sector 1. 
Programul expoziţiei: Zilnic, între orele 10:30 - 18:30, în perioada 18 septembrie - 3 octombrie 
 
- Istorie 
* Palatul Suţu găzduieşte conferinţa “Memoria culturală a exilului românesc. O incursiune istorică”, 
susţinută de dr. Mihai Neagu Basarab - ora 19:00 
* Coimbra, Portugalia: În perioada 18 – 20 septembrie, Institutul Cultural Român de la Lisabona 
marchează 25 de ani de la căderea comunismului printr-o conferinţă susţinută de cercetătorul român 
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Bogdan C. Iacob şi un colocviu cu participarea aceluiaşi, la Coimbra și respectiv Lisabona. Ambele vor 
avea ca subiect rolul anului 1989 în contextul istoriei contemporane. Astăzi, de la ora 17:00, la Centro 
de Estudos Sociais al Universităţii din Coimbra (sala 1), Bogdan C. Iacob va lua parte la un dialogul 
intitulat „A Global 1989 and the End of the Cold War". Partener la această discuţie va fi Prof. Dr. 
Miguel Cardina, cercetător la Centro de Estudos Sociais (Universidade de Coimbra). Acest eveniment 
este organizat în cadrul Nucleului de studii despre democraţie, cetăţenie şi drept, al proiectului 
ALCORA - Novas perspectivas da Guerra Colonial: Alianças secretas e mapas imaginados (Noi 
perspective ale Războiului colonial: alianţe secrete şi hărţi imaginate)  
* Polonia: 100 de tineri români, elevi şi studenţi din Bucureşti, Cluj şi Făgăraş, participă, în perioada 
18 - 20 septembrie, la cea de-a IV-a ediţie a Întâlnirii Internaţionale Auschwitz (Oscwiecim) - Cracovia 
„Tineri europeni pentru o lume fără violenţă”, eveniment organizat de Comunitatea Sant'Egidio. Peste 
1000 de tineri proveniţi din Cehia, Georgia, Italia, Polonia, România, Rusia, Slovacia, Ucraina şi 
Ungaria se vor întâlni pentru a comemora victimele Holocaustului şi pentru a spune NU războiului şi 
violenţei de orice fel. Intalnirea internationala de la Auschwitz-Cracovia este rezultatul unei pregatiri 
ample in scolile si universitatile tarilor invitate in anul scolar/academic 2013/2014. Programul 
evenimentului include discursuri ale unor martori ai genocidului comis de nazişti împotriva evreilor şi 
romilor în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, care vor dialoga cu tinerii în cadrul a două 
conferinţe care vor avea loc astăzi 
 
- Mass-Media, Publicitate 
* Şedinţa Consiliului Naţional al Audiovizualului – ora 10:00 
 
- Cultură 
* În cadrul galeriei de artă Galateca are loc evenimentul de lansare a programului „Bursele stART”, 
dezvoltat de Provident Financial România, în parteneriat cu Școala de Valori și cu sprijinul Ministerului 
Educației Naționale – ora 10:30 
* Conferinţă de presă organizată de Teatrul Nottara cu prilejul premierei producţiei „Noul locatar”, de 
Eugene Ionesco – ora 11:00, la Teatrul Nottara, Caffe Nott 
* Are loc lansarea cărţii de umor „De ce nu a ajuns Bulă preşedinte”, de Carol Roman - ora 13:00, la 
Librăria Sadoveanu, Str. Gen. Gheorghe Magheru nr. 6-8  
* Muzeul Naţional al Ţăranului Român organizează lansarea albumului de artă “(Ne) Liniştea”, de Aurel 
Vlad - ora 16:30, la Librăria Cărtureşti. Invitat: criticul de artă Aurelia Mocanu. Printre partenerii media 
se numără Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Internaţional, Radio 
România Bucureşti Fm  
* Muzeul Național al Țăranului Român organizează, de la ora 18:00, la Sala Foaier, vernisajul 
expoziției „Materia martir. Grâul”; curatori: Lila Passima şi Cosmin Manolache. Expoziţia poate fi 
vizitată în perioada 18 septembrie – 29 noiembrie. Evenimentul se desfăşoară cu ocazia Zilelor 
Muzeului Ţăranului Român (11 – 21 sep.). Printre partenerii media se numără Radio România 
Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Internaţional şi Radio România Bucureşti Fm 
* Expoziţia „O viziune a culorilor”, realizată de pictoriţa Andreia Gliga, se va deschide astăzi, de la ora 
18:00, a Galeria BMR din Bucureşti - Str. Semicercului nr. 10.  Expoziţia, care va fi prezentată de 
criticul de artă Marius Tiţa, va fi deschisă până în data de 17 octombrie 
* De la ora 19:00, la Librăria Cărtureşti Verona (ceainărie), are loc o întâlnire cu Miruna Vlada, cu 
prilejul lansării noului său volum de poezie, „Bosnia. Partaj”, apărut de curând la Cartea Românească, 
şi în ediţie digitală 
* În perioada 18 - 21 septembrie, ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București va găzdui 
Conferința Regională IFEA (International Festivals and Events Association), prima asociație care 
sprijină la nivel global festivaluri și evenimente de toate dimensiunile - Str. Batiştei nr. 14. Programul 
Conferinței Regionale IFEA 2014 cuprinde discuții și seminarii despre: Capitala Culturală Europeană, 
sponsorizarea evenimentelor, parteneriatele cu institute culturale și importanța networking-ului între 
profesioniștii în domeniu 
* Arad: Cea de-a IX-a ediţie a Festivalului Minorităţilor Naţionale se va desfăşura în zilele de 18 şi 19 
septembrie, fiind inclus în manifestările organizate pentru promovarea candidaturii Aradului la titlul de 
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Capitală Europeană a Culturii 2021. Ediţia din acest an a evenimentului se va desfăşura, în premieră, 
pe parcursul a două zile, programul cuprinzând un simpozion şi o manifestare artistică 
* Botoşani: Muzeul Judeţean organizează simpozionul şi vernisajul expoziţiei „Prezenţe botoşănene în 
mari muzee ale lumii” – ora 13:00  
* Onești: Inițiativa Tarkovskiana prezintă, în perioada 18 – 21 septembrie, un eveniment al artei 
cinematografice care aduce în premieră în localitate, capodopere ale artiștilor Andrei Tarkovski, Gleb 
Panfilov, Alexandr Kaidanovski și Bagrat Oganesean, artiști premiați internațional, cei ce au scris pagini 
în istoria cinematografiei naționale și mondiale – ora 19:00, în Aula Bibliotecii Municipale “Radu 
Rosetti” 
* Oradea: Cea de-a 65-a stagiune a Filarmonicii de Stat din localitate începe astăzi, de la ora 19:00. În 
sala Enescu-Bartok, sub bagheta dirijorului Romeo Rîmbu, melomanii vor putea asculta un concert 
vocal-simfonic pe acordurile muzicii lui Beethoven 
* Sibiu: Directorul celui mai mare festival internaţional de poezie din Europa Occidentală, Poetry 
International Festival Rotterdam, participă la Festivalul Internaţional de Poezie, ce se desfăşoară în 
perioada 18 - 20 septembrie. Cea de-a III-a ediţie a evenimentului, organizată de revista Transilvania 
Sibiu, va găzdui lecturi de poezie în treisprezece limbi şi va avea invitaţi din treisprezece ţări, de pe trei 
continente 
 
- Sport 
* Echipele de fotbal Steaua Bucureşti şi Astra Giurgiu participă, începând de astăzi, la Europa League 
2014-2015, a doua competiţie continentală a intercluburilor. Din program: 
• Steaua, campioana en titre a României, va primi vizita formaţiei daneze Aalborg BK, în cadrul Grupei 
J a competiţiei, meciul urmând să se dispute pe Arena Naţională din Capitală, de la ora 22:05 
• Zagreb: Astra Giurgiu va evolua în deplasare împotriva echipei croate Dinamo Zagreb, în cadrul 
Grupei D - ora 20:00 (ora României), pe stadionul Maksimir  
* FC Dinamo Bucureşti organizează acţiunea „Ora de Dinamo” – ora 11:30, la Şcoala 51, Str. Herţa nr. 
1, sector 2  
 
* Schifflange: Selecţionata de juniori Under-19 a României joacă un meci amical cu Luxemburgul - ora 
20:15, stadion Rue Denis Netgen,  
 
 
- Diverse 
* Actorul american Paul Logan, deţinător al centurii negre în karate şi mare fan al sporturilor de 
contact va sosi astăzi, la Bucureşti, ocazie cu care va participa, de la ora 18:00, la „Celebrity fitness” 
de la World Class, din incinta Mall Promenada, acolo unde fiecare minut de antrenament, graţie 
companiei organizatoare, Luxury Events, va ajuta un elev să beneficieze de rechizite şi papetărie 
pentru întreg anul şcolar care tocmai a început 
 
Aniversări - Comemorări  
 
- 1739, 18/29: Ca urmare a păcii de la Belgrad, care încheia războiul ruso-austro-turc (1735-1739), 
Imperiul Habsburgic restituie Oltenia Ţării Româneşti - 275 de ani   
 
- 1831: A murit poetul Vasile Cârlova; deşi concentrată doar în câteva poezii, experienţa sa literară 
este atât de semnificativă, încât se constituie în veritabilul început al liricii române moderne (n. 1809)     
 
- 1903: A murit compozitorul Isidor Vorobchievici (n. 1836, la Cernăuţi, azi în Ucraina)   
 
- 1909: A murit Grigore Tocilescu, istoric, arheolog (s-a ocupat de studiul civilizaţiilor preromane de pe 
teritoriul României) şi folclorist; membru titular al Academiei Române din 1890, vicepreşedinte al 
acestui for (1896-1898; 1907-1909) (n. 1850) - 105 ani   
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- 1911, 18.IX / 1.X: Grigore Brezeanu (regizor şi scenarist, unul dintre pionierii cinematografului 
românesc) termină primul film artistic românesc, "Amor fatal", avându-i în distribuţie pe Lucia Sturdza 
şi Tony Bulandra     
 
- 1914, 18.IX / 1.X: Se încheie o Convenţie specială ruso-română (cunoscută şi sub numele de Acordul 
Sazonov-Diamandi), prin care, în schimbul "neutralităţii prietenoase" a României, Rusia recunoştea 
drepturile acesteia asupra teritoriilor locuite de români aflate în Austro-Ungaria; specialiştii consideră 
această convenţie ca primul pas serios al României spre alianţa cu Antanta - 100 de ani   
 
- 1923: S-a născut, la Paris, principesa Ana de Bourbon-Parma (prenume complet Anne Antoinette 
Françoise Charlotte), fiica principelui René de Bourbon-Parma şi a principesei Margareta a 
Danemarcei; cunoscută în cercurile monarhiste şi în familia regală a României sub titlul Regina Ana, 
este căsătorită cu Regele Mihai I al României (din 10 iunie 1948, la Atena), cu care are împreună cinci 
fiice: principesele Margareta (n. 1949), Elena (n. 1950), Irina (n. 1953), Sofia (n. 1957) şi Maria (n. 
1964). Ana de Bourbon-Parma nu a urcat niciodată pe tron, deoarece s-a căsătorit cu Regele Mihai I al 
României după ce acesta a abdicat  
 
- 1947: Inaugurarea Teatrului Municipal din Bucureşti (actualul Teatru "Lucia Sturdza Bulandra"), cu 
piesa "Insula" de Mihail Sebastian, în regia lui Mircea Şeptilici, care a realizat şi decorurile şi 
costumele; interpreţi: Jules Cazaban, Beate Fredanov, Ion Lucian şi Nicolae Sireteanu  
 
- 1948: S-a născut Andrei Oişteanu, eseist, cercetător în domeniile etnologiei, antropologiei culturale, 
imagologiei şi istoriei religiilor; frate cu scriitorul şi publicistul Valeriu Oişteanu  
 
- 1954: A luat naştere Compania TAROM - Transporturile Aeriene Române, prin reorganizarea 
Companiei Aeriene TARS. Prima companie aeriană din istoria aviaţiei Române cu operare trans-
continentală, Compania Franco-Română pentru Navigaţie Aeriană (CFRNA), a luat fiinţă în anul 1920, 
fiind una dintre primele linii comerciale din lume. De-a lungul timpului aceasta s-a reorganizat, 
numindu-se: CIDNA - Compania Internaţională pentru Navigaţie Aeriană (1926), Societatea Naţională 
LARES - Liniile Aeriene Române Exploatate de Stat (1930), Compania Aeriană TARS - Transporturile 
Aeriene Româno – Sovietice (1945), care se afla în subordinea guvernului român şi a celui sovietic. 
După încă o reorganizare, LARES îşi schimbă numele şi devine, în data de 18 septembrie 1954, 
TAROM; în 1966, TAROM efectua primul zbor peste Atlantic, iar în 1969 îşi adaugă o premieră 
mondială în palmares: avionul românesc IL 18 cu însemnele TAROM a parcurs distanţa de peste 
50.000 de kilometri în jurul lumii, în mai puţin de 80 de ore de zbor – 60 de ani   
 
- 1974: A fost inaugurat, la Sfântu Gheorghe, județul Covasna, Monumentul Ostașului Român, creat 
de sculptorul Balogh Péter – 40 de ani 
 
- 1990: A murit cântăreaţa Ioana Radu, interpretă de romanţe şi muzică populară; sora cântăreţei Mia 
Braia (n. 1917)  
 
- 2003: A murit compozitorul Sergiu Sarchizov; între anii 1953 şi 1956 a fost şeful Serviciului de creaţie 
muzicală din cadrul  Radiodifuziunii Române (n. 1924)   
 
- 2011: A murit pianista de origine română Lorry Wallfisch, stabilită în SUA (n. 1922)  
 
- 2012: A murit Nicolae Niţescu, interpret de romanţe şi muzică uşoară; a fost primul solist român 
premiat la un festival internaţional de muzică uşoară (Polonia, 1963) (n. 1930)    
 
- 2012: A murit Romulus Vulpescu, poet, prozator şi traducător (a tradus din Villon, Rabelais, 
Shakespeare, Dante Alighieri, Alfred Jarry ş. a.; a tradus în limba franceză din Urmuz, George Bacovia, 
Ion Barbu, Mateiu I. Caragiale); a publicat "Antologia poeziei latino-americane"(1961) şi "Antologia 
poeziei chineze" (1963); soţul scriitoarei Ileana Vulpescu (n. 1933)    
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EVENIMENTE EXTERNE 

 
- Washington: Președintele american, Barack Obama, îl primeşte, la Casa Albă, pe omologul său 
ucrainean, Petro Poroșenko; de asemenea, oficialul ucrainean va fi invitat să susţină un discurs în faţa 
Congresului american 
 
- Paris: Conferinţă de presă semestrială a preşedintelui francez, François Hollande 
 
- New York: Au loc noi discuții între Grupul “5+1” (China, Franţa, Marea Britanie, Rusia, Statele Unite 
şi Germania) și Iran privind programul nuclear al Iranului  
 
- Pristina: Parlamentul din Kosovo se reuneşte din nou în încercarea de a-şi alege preşedintele 
 
- Bad Doberan, landul Mecklenburg-Pomerania, Germania: Preşedintele german, Joachim Gauck, 
primeşte vizita omologilor săi din Austria, Belgia, Liechtenstein, Elveţia şi Luxemburg, pentru o 
reuniune a ţărilor în care se vorbeşte limba germană  
 
- Berlin: Ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, primeşte vizita omologului său turc, 
Mevlüt Cavusoglu 
 
- New York: Are loc decernarea Premiilor Ig Nobel, eveniment anual în cadrul căruia sunt premiate 
cele mai trăsnite şi inutile invenţii – la Universitatea Harvard 
 
- Chişinău: Cea mai mare mămăligă din istoria lumii urmează să fie pregătită, astăzi, în cadrul 
Festivalului Național al Porumbului. Preparatul va cântări peste 600 de kilograme și va fi servit cu 
friptură și brânză. Bucatele vor fi pregătite în cadrul Festivalului Național al Porumbului, care se va 
desfășura pe parcursul a două zile în satul Porumbeni, raionul Criuleni 
 
Aniversări - Comemorări  
 
- "Ziua Mondială a Geologilor"  
 
- "Ziua Internaţională de Monitorizare a Apei" este un eveniment global, menit să stimuleze 
organizarea şi implicarea publică în acţiunea de protejare a resurselor de apă ale planetei; 
evenimentul este coordonat de Water Environment Federation, împreună cu Asociaţia Internaţională a 
Apei; Ziua a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 2003   
 
- Ziua Naţională a Republicii Chile; aniversarea proclamării independenţei - 1810   
 
- 53 d.H.: S-a născut (pe teritoriul actualei Andaluzii/Spania) împăratul roman Traian (Marcus Ulpius 
Nerva Traianus); a fost primul împărat roman de origine neitalică; în timpul domniei lui (98-117 d.H.) 
Imperiul Roman a atins apogeul expansiunii sale; în urma a două campanii militare (101-102 d.H. şi 
105-106 d.H.) i-a învins pe daci şi a transformat cea mai mare parte a Daciei în provincie romană, 
colonizând-o cu elemente romane şi romanizate; în amintirea acestei victorii a ridicat, la Adamclisi 
(109 d.H.), "Tropaeum Traiani", şi la Roma (113 d.H.), "Columna lui Traian" (m. 117 d.H.)  
 
- 1569: A murit Pieter Bruegel cel Bătrân, cel mai de seamă pictor flamand al secolului al XVI-lea; 
grație originalității și unicității operei sale, ocupă un loc excepțional în istoria picturii (n. 1525) – 445 
de ani 
 
- 1970: A murit Jimi (James Marshall) Hendrix, chitarist, cântăreţ şi compozitor american, legendă a 
muzicii rock (n. 1942) 
 



 9 

- 1971: S-a născut soprana rusă Anna Netrebko     
 
- 1980: A murit Katherine Anne Porter, scriitoare şi jurnalistă americană (n. 1890)   
 
- 2009: A murit filosoful american Irving Kristol; fondator al curentului cultural şi politic 
neoconservator (n. 1920) - 5 ani  
 
- 2011: A murit dirijorul german Kurt Sanderling (n. 1912) 
 
- 2012: A murit Santiago Carrillo (Santiago José Carrillo Solares), om politic spaniol, liderul Partidului 
Comunist Spaniol între 1960 şi 1982, unul din artizanii tranziţiei spre democraţie (n. 1915)  
 
- 2013: A murit Marcel Reich-Ranicki, unul din cei mai cunoscuţi critici literari din Germania după cel 
de-al Doilea Război Mondial; a supravieţuit Ghetoului din Varşovia; este considerat cel mai influent 
critic literar german contemporan (n. 1920) – 1 an  
 
 
 

* * * * * * * 


