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LUNI, 22 SEPTEMBRIE 2014 
 

EVENIMENTE INTERNE 
 
- Sindicate, Patronate 
* Federaţia Naţională „Solidaritatea” a Pensionarilor din România pichetează sediul 
Guvernului - între orele 11:00 - 14:00 
 
- Învăţământ 
* Liceenii din Bucureşti vor avea oportunitatea să întâlnească unele dintre cele mai marcante 
personalităţi ale României, să le cunoască poveştile de viaţă şi să le adreseze întrebări în 
cadrul Conferinţelor practice BookLand Evolution – ora 15:00, la ASE, în Amfiteatrul 1 (22 - 
26 sep.) 
 
- Cultură 
* În zilele de 22 şi 23 septembrie, în cadrul Festivalului RadiRo (20 – 27 sep.), unul dintre 
cele mai vechi şi prestigioase ansambluri simfonice radio din Europa - Orchestra Simfonică 
Radio din Praga concertează pe scena Sălii Radio, într-un program maraton de muzică 
clasică, cu participarea extraordinară a dirijorului Tiberiu Soare şi a pianistului Jan Simon, 
astăzi, şi cu cea a dirijorului Ondrej Lénard şi a pianistului Horia Mihail, marţi, 23 septembrie 
– ora 19:00 
* În cadrul audițiilor de la Clubul Ramada-Majestic din București, Calea Victoriei nr. 38-40, 
Teatrul Național Radiofonic prezintă o Evocare Ștefan Iordache, prilej de a-l reasculta în 
spectacolul „O repetiție moldovenească sau Noi și iar noi” de Costache Caragiale - ora 11:00. 
Invitaţi: Annie Muscă, Cristina Chirvasie, Marina Spalas, Doina Papp şi Valentin Teodosiu. 
Prezintă: Costin Tuchilă 
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* Fundația Dezvoltarea Popoarelor organizează expoziția de fotografie “Palestina – Chipuri și 
Voci ale Dezvoltării” găzduită de Biblioteca Națională a României, Bd. Unirii nr. 22, în perioada 
22 – 30 septembrie 
* În perioada 22 – 26 septembrie 2014, cu ocazia Festivalului Științelor din București, Muzeul 
Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” organizază o serie de conferințe şi ateliere, cu 
diferite teme. Festivalul Științelor din București este organizat de către Asociația Secular – 
Umanistă din România (ASUR) împreună cu Centrul de cursuri pentru părinţi Parentime 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- Sf. Sfinţit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi, mitropolitul Moldovei (Calendarul 
Creştin-Ortodox 2014) 
 
- 1326: Cea mai veche mențiune de înnobilare a unui cneaz român de către regele Ungariei, 
Carol Robert de Anjou; Carol Robert îi dăruiește lui Stanislav, cneaz din Maramureș, moșia 
Zurduc din comitatul Maramureș, pentru serviciile sale aduse regatului 
 
- 1904: A avut loc primul raliu românesc, pe ruta Bucureşti-Giurgiu şi retur, organizat de 
Automobil Clubul Român; au participat şase echipaje, printre concurenţi aflându-se prinţul 
George Valentin Bibescu şi soţia sa, Marhta Bibescu, Leon Leonida, Alexandru Darvari ş. a. - 
110 ani   
 
- 1919: S-a născut medicul Alexandru A. Suţu (Sutzu), primul mare psihiatru român, părintele 
fondator al psihiatriei moderne din România; precursor în organizarea învăţământului 
psihiatric românesc (profesor universitar de psihiatrie), primul organizator al asistenţei 
moderne a bolnavilor psihici, pionier al psihosomaticii, promotor al legislaţiei psihiatrice 
moderne în România; primul autor român de lucrări ştiinţifice de specialitate; membru 
corespondent al Academiei Române din 1888 (n. 1837) – 95 de ani 
 
- 1937: S-a născut matematicianul Nicolae Popescu; creatorul şcolii româneşti de algebră şi 
teoria numerelor; contribuţii în Topologie algebrică, Teoria categoriilor, cu aplicaţii la inele şi 
module, Teoria inelelor,Corp şi Polinoame, Teoria valuării, Teoria algebrică a numerelor; 
membru corespondent al Academiei Române din 1997 (m. 2010) 
 
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Bruxelles: Comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, Androulla 
Vassiliou, va prezenta principalele concluzii ale studiului de impact Erasmus în cadrul unei 
conferințe de presă - în clădirea Berlaymont a Comisiei Europene 
 
- Milano: Reuniune informală a miniștrilor sănătăţii din cadrul UE (22 – 23 sep.) 
 
- Varşovia: Este aşteptată nominalizarea oficială de către şeful statului a noului premier 
polonez, Ewa Kopacz, care îi va succeda în funcţie viitorului preşedinte al Consiliului 
European, Donald Tusk 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- "Ziua Europeană fără Maşini", cunoscută în prezent şi ca "Ziua Mondială fără Maşini"/"Ziua 
fără Maşini", datorită extinderii la nivel mondial (se sărbătoreşte în peste 1.000 de oraşe din 
40 de ţări de pe tot mapamondul); la 4.II.2000, Margot Walström, comisar european pentru 
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mediu, lansa, la Bruxelles, iniţiativa europeană "În oraş fără automobilul meu"; la 22 
septembrie acelaşi an aproape 800 de oraşe europene, mari şi mici, au închis, pentru o zi, 
străzile centrale pentru traficul auto. Obiectivele campaniei pe care UE doreşte să le atingă 
până în 2020 includ reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea cu 20% 
a eficienţei energetice, o cotă de 20% din consumul total de energie să fie energii 
regenerabile   
 
- "Ziua Internaţională de Informare cu Privire la Leucemia Mieloidă Cronică"; este marcată din 
2011 cu scopul creşterii gradului de conştientizare privind această formă rară de cancer al 
sângelui; data simbolizează modificarea genetică a cromozomilor 9 şi 22, cauza declanşării 
LMC   
 
- 1869: La Teatrul Național din München, a avut loc premiera mondială a operei “Aurul 
Rinului”, prima din tetralogia “Inelul Nibelungilor”, de Richard Wagner; premiera operei ca 
parte a întregii tetralogii a avut loc la 13 august 1876 la Festspielhaus în Bayreuth, Germania 
– 145 de ani 
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