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SÂMBĂTĂ, 20 SEPTEMBRIE 2014 
 

EVENIMENTE INTERNE 
 
- Partide 
* Lansarea candidatului Alianţei Electorale PSD-UNPR-PC, Victor Ponta, premier al României şi 
preşedinte al PSD, la alegerile prezidenţiale din anul 2014 - ora 16:00, pe Arena Naţională 
* Preşedintele PNL, Klaus Iohannis, îşi depune candidatura pentru alegerile prezidenţiale - ora 
13:30, la sediul BEC, Str. Ion Câmpineanu nr. 28 
* Călăraşi: Preşedintele PNL, Klaus Iohannis, şi lideri ai ACL se întâlnesc cu reprezentanţii PNL 
şi PDL din judeţul Călăraşi. Din program: 
• ora 16:00 - conferinţă de presă - la Sala de conferinţe a CJ Călăraşi 
• ora 17:00 - întâlnire cu reprezentanţii ACL din municipiul Călăraşi şi colegiile parlamentare 
din judeţ - la Sala Polivalentă 
* Piteşti: Preşedintele PNL, Klaus Iohannis şi preşedintele PDL, Vasile Blaga participă la 
deschiderea Şcolii Politice a Femeilor ACL - ora 10:00, la Casa Sindicatelor 
* Viişoara, jud. Bistriţa-Năsăud: Preşedintele PMP, Elena Udrea, participă la festivalul 
“Toamna Bistriţeană”  
 
 
- Uniunea Europeană 
* Oradea: Programul evenimentelor locale organizate pentru a sărbători Ziua Cooperării 
Europene (21 septembrie): 
• BikeFest Semi Marathon, pentru iubitorii de Moutain Bike - ora 8:00, în curtea Bazinului 
Olimpic  
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• BikeTrial Gravity Fighters - campionat naţional pentru biciclişti experimentaţi - în Parcul 1 
Decembrie 
 
- Culte, Biserică 
* Buzău: Aducerea moaştelor Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu de către 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel, la Catedrala Arhiepiscopală 
Înălţarea Domnului - ora 10:00 
• sfinţirea Palatului Brâncovenesc, reşedinţa Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei - ora 12:30 
* Miercurea Ciuc: Sesiunea de comunicări “Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie, 
cultură şi civilizaţie”, ediţia a XX-a, eveniment organizat cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la 
înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei şi a întronizării arhiepiscopului Ioan 
Selejan 
 
- Organizaţii 
* Comunitatea Bicicliștilor din București și Organizația pentru Promovarea Transportului 
Alternativ în România (OPTAR) organizează un marș de amploare pe biciclete, în cadrul 
Săptămânii Europene a Mobilității (16-22 sep.) - ora 14:30, în Parcul Herăstrău. Comunitatea 
Bicicliştilor din Bucureşti (CBB) militează pentru dezvoltarea unor politici şi a unei 
infrastructuri care să încurajeze mobilitatea urbană prin aplicarea normelor europene în 
domeniu în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii 
* ”Marșul global pentru acțiune climatică” - ora 18:30, pe traseul Parcul Tineretului (intrarea 
dinspre Liceul Șincai, staţia de metrou Tineretului) - Piața Universității. Marşul este precedat 
de la ora 16:30, de ateliere artistice, discuții și dezbateri cu invitați speciali, piesă de teatru cu 
tematică specifică realizată de ART Fusion, reciclare creativă, precum și alte activități creative  
- în Parcul Tineretului 
 
- Istorie 
* Jud. Arad: Evenimente dedicate împlinirii a 70 de ani de la bătăliile din Podgoria Aradului 
pentru respingerea înaintării armatelor hortyste spre Defileul Mureşului. Din program: 
• ora 9:00 – depunere de coroane la troiţele din incinta U.M. 01221 Lipova 
• ora 10:00 – procesiune religioasă cu depunere de coroane la cimitirul eroilor din Radna 
• ora 10:00 – liturghie arhierească şi parastas la Biserica ortodoxă din Păuliş 
• ora 12:30 – ceremonial religios şi militar cu prezentarea onorului şi depunerea de coroane 
la monumentul eroilor de la Păuliş 
 
- Învăţământ 
* Târgul de manuale ieftine pentru liceeni - în Parcul Obor (20 - 21 sep.) 
 
- Cultură 
* Radio România organizează, în perioada 20 – 27 septembrie, cea de-a II-a ediţie a 
Festivalului RadiRo, eveniment dedicat în exclusivitate orchestrelor radio, care va reuni anul 
acesta 5 orchestre europene, dirijori şi solişti de primă mărime în peisajul muzical 
internaţional. Astăzi, are loc un concert extraordinar al Orchestrei Simfonice Radio din 
Finlanda - ora 19:00, la Sala Radio. Ediţia din 2014 a Festivalului RadiRo este dedicată 
compozitorului german Richard Strauss, de la cărui naştere s-au împlinit anul acesta 150 de 
ani 
* Festivalul Cultural Coreean, organizat de Ambasada Republicii Coreea şi Universitatea 
Româno-Americană - ora 10:00, la Universitatea Româno-Americană, Bd. Expoziţiei nr. 1B 
* În zilele de 20 şi 21 septembrie, are loc premiera oficială a spectacolului “Butoiul cu 
pulbere”, de Dejan Dukovski, în regia lui Felix Alexa – ora 20:00, la Sala Pictura a Teatrului 
Naţional “I.L. Caragiale”  
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Aniversări - Comemorări  
 
- "Ziua Bucureştiului", zi în care municipalitatea organizează o serie de evenimente culturale 
şi de divertisment; de la 20.IX.1459 datează prima menţiune documentară a "cetăţii 
Bucureşti" ca reşedinţă domnească, într-un hrisov al lui Vlad Ţepeş, domn al Ţării Româneşti 
(1448; 1456-1462; 1476), redactat în slavonă, limba oficială de cancelarie a Ţării Româneşti - 
555 de ani  
 
- Se marchează, în România, "Zilele Europene ale Patrimoniului". Organizată din 1991 sub 
auspiciile Consiliului Europei şi ale Uniunii Europene, manifestarea are loc, de obicei, în a treia 
sâmbătă din septembrie, fiecare ţară având însă latitudinea să fixeze data şi tema; în ţara 
noastră, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional asigură, împreună cu forurile judeţene, 
organizarea şi coordonează evenimentele ce au loc cu acest prilej. Tema de anul acesta este 
„Patrimoniul renascentist din România”   
 
- 1347: Prima atestare documentară a orașului Baia Mare, printr-un act emis de cancelaria 
regelui Ludovic I al Ungariei; numele vechi al orașului este în latină Rivulus Dominarum, în 
germană Frauenbach, iar în maghiară Asszonypataka; actul eliberat de Cancelaria regelui 
ungar Ludovic I de Aujou la această dată, cuprindea o serie de privilegii acordate centrelor 
miniere din zona și locuitorilor lor de către rege, orașul Baia Mare fiind deja un oraș regal 
liber; în 1446 orașul devine proprietatea familiei lui Iancu de Hunedoara, iar în 1469, sub 
conducerea regelui maghiar Matia Corvinul (fiul lui Iancu de Hunedoara), orașul este fortificat 
 
- 1702: A fost terminată construcţia Palatului Mogoşoaia, realizat de Constantin Brâncoveanu 
în stil arhitectural românesc renascentist (sau stil brâncovenesc), o combinaţie de elemente 
veneţiene cu elemente otomane. Data finalizării construcţiei este precizată în pisania prinsă 
deasupra uşii de intrare în pridvor, pe latura de răsărit, data începerii fiind necunoscută. În 
prezent, Palatul Mogoşoaia adăposteşte Muzeul de Artă Brâncovenească şi este un important 
punct de atracţie turistică  
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Noua Zeelandă: Alegeri parlamentare 
 
- Vatican: Papa Francisc o primeşte în audienţă pe Cristina Kirchner, preşedintele Argentinei 
 
- Soci, Rusia: Forum internaţional de afaceri la care participă premierul rus Dmitri Medvedev 
şi ministrul rus de finanţe Anton Siluanov 
 
- La Valetta: Prinţul William al Marii Britanii participă la ceremoniile care marchează 50 de ani 
de independenţă a Insulei Malta  
 
- Carins, Australia: Reuniune a miniştrilor de finanţe şi guvernatorilor băncilor centrale din 
cadrul G20 (20 - 21 sep.) 
 
- Munchen: Cea de-a 181–a  ediţie a Festivalului Berii Oktoberfest (20 sep. - 5 oct.) 
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DUMINICĂ, 21 SEPTEMBRIE 2014 
 

EVENIMENTE INTERNE 
 
- Biserică, Culte 
* Arad: Facultatea de Teologie “Ilarion V.Felea” din cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu” din 
municipiu organizează, în perioada 21 - 23 septembrie, al şaselea congres naţional al 
facultăţilor de teologie din Patriarhia Română. Tema generică a manifestării va fi “Teologie şi 
misiune. Rolul facultăţilor de teologie ortodoxă în contextul misiunii parohiale''. Cu prilejul 
Congresului, va avea loc şi şedinţa Colegiului Decanilor facultăţilor de Teologie din România 
 
 
- Istorie, Arhive 
* Tel Aviv: Institutul Cultural Român de la Tel Aviv, în colaborare cu Institutul Național pentru 
Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”, organizează în perioada 21 septembrie - 
21 octombrie o serie de evenimente dedicate marcării a 70 de ani de la deportarea evreilor 
din Transilvania de Nord. Astăzi are loc simpozionul „70 de ani de la deportarea evreilor din 
Transilvania de Nord” - ora 14:00, la sediul ICR Tel Aviv 
 
- Cultură 
* Festivalul Internaţional al Orchestrelor Radio - RadiRo propune, în zilele de 21 şi 26 
septembrie, două întâlniri cu Orchestra Naţională Radio, gazda celei de-a II-a ediţii a 
singurului festival al ansamblurilor simfonice radio din Europa. Astăzi, Cristian Mandeal, 
directorul de onoare al Festivalului, va fi amfitrion şi dirijor al primului concert pe care 
Orchestra Naţională Radio îl va susţine în cea de-a doua zi a festivalului - ora 19:00, la Sala 
Radio 
* Timişoara: Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely” din municipiu organizază un concurs 
adresat tinerilor ce doresc să îşi cunoscă şi mai bine oraşul prin prisma reperelor culturii 
maghiare timisorene - ora 10:00, la intrarea Teatrului Maghiar de Stat “Csiky Gergely”, Str. 
Alba Iulia nr. 2  
* Bruxelles: Spectacolul de teatru “Doi pe o bancă”, de Alexandr Ghelman, susţinut de actorii 
Tania Filip şi Florin Zamfirescu - la Palatul Artelor Frumoase  
 
 
Aniversări - Comemorări  
 
- Sf. Matei, Apostol şi Evanghelist (Calendarul Romano-Catolic 2014) 
 
- Lăsata secului pentru Sf. Cruce din Varak; Independenţa Republicii Armenia (Calendarul 
Arhiepiscopiei Bisericii Ortodoxe Armene din România - Sărbători principale 2014) 
 
- 1391: A murit Petru I Muşat, domn al Moldovei (1375-1391). În timpul domniei lui se bat 
primele monede moldoveneşti, groşii de argint, iar Suceava devine cetate de scaun 
 
- 1866: S-a născut Elena Văcărescu, scriitoare română de limbă franceză, stabilită la Paris în 
1891; prima femeie primită în Academia Română, ca membru de onoare, la 11.VI.1925; a 
depus o intensă şi permanentă activitate pentru susţinerea intereselor naţionale româneşti în 
Occident (m. 1947, Paris). NOTĂ: Dicţionarul scriitorilor români R-Z (2002) dă ca dată a 
naşterii 3.X.1864 
 
- 1955: S-a născut Ducu Bertzi, cantautor şi interpret de muzică folk  
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- 2013: A murit pianistul, compozitorul şi muzicologul Roman Vlad, stabilit în Italia din 1938 
(n. 1919, la Cernăuţi, azi în Ucraina) – 1 an   
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
Aniversări - Comemorări  
 
- "Ziua Internaţională a Păcii" se marca, anual, până în 2001, în ziua de deschidere a sesiunii 
Adunării Generale a ONU (în baza Rezoluţiei 36/67 din 30.XI.1981, reconfirmată prin 
Rezoluţia 52/232 din 4.VI.1998); la 28.IX.2001 Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a 
hotărât (prin Rezoluţia 55/282) ca această zi să fie marcată la o dată fixă - 21 septembrie  
 
- „Ziua Europeană a Cooperării” este o sărbătoare a realizărilor regiunilor şi ţărilor europene 
care colaborează la nivel transfrontalier. Această sărbătoare reprezintă o iniţiativă europeană 
care se realizează prin desfăşurarea, simultană, de activităţi dedicate publicului larg şi în mod 
special comunităţilor din ariile eligibile ale programelor finanţate prin Obiectivul ”Cooperare 
Teritorială Europenă” şi Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat; motto-ul ediţiei 
din acest este “Sharing borders, growing closer” 
 
- "Ziua Internaţională de Luptă împotriva Bolii Alzheimer"; marcat din 1994, evenimentul are 
ca scop creşterea gradului de conştientizare la nivelul populaţiei şi, mai ales, la nivelul 
factorilor de decizie asupra ameninţărilor tot mai mari pe care le presupune această boală, 
dar şi pentru sănătatea societăţii în ansamblu - 20 de ani   
 
 

* * * * * * * 
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