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LUNI, 29 SEPTEMBRIE 2014 
 

EVENIMENTE INTERNE 
 
 
 
 
- Casa Regală 
* Casa Regală a României organizează „Seara Palatului Elisabeta” dedicată aniversării a 125 de 
ani de activitate a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES. Principesa moştenitoare Margareta şi 
principele Radu au invitat atât echipa AGERPRES, cât şi reprezentanţii Comisiilor pentru cultură 
din Parlamentul României şi corespondenţi ai agenţiilor de presă din străinătate să participe la 
evenimentul care va avea loc, începând cu ora 17:00, la Palatul Elisabeta 
 
- Cultură 
* Teatrul Naţional Radiofonic prezintă în avanpremieră audiţia spectacolului „Dincolo de sex”, 
comedie romantică de Arnold Johnston şi Deborah Ann Percy – ora 11:00, la Clubul Hotelului 
Ramada Majestic 
* În cadrul primei ediţii a „Bucharest Art Week” (BAW) (26 sep. – 4 oct.), astăzi are loc un 
preview al expoziţiei „ Istoria prin ochii celor care au trăit-o: martori şi mărturii” – ora 17:00, la 
Biblioteca Naţională. Evenimentul este organizat de Institutul Naţional pentru Studierea 
Holocaustului ”Elie Wiesel”, în colaborare cu Universitatea de Arte Bucureşti şi Asociaţia pentru 
Promovarea Artelor Contemporane. Expoziţia va putea fi vizitată în perioada 29 septembrie – 17 
octombrie  
* Are loc deschiderea stagiunii 2014-2015 a Clubului Dramaturgilor, organizat de Filiala 
București-Dramaturgie a Uniunii Scriitorilor și Institutul Cultural Român - ora 18:00. Va fi 
prezentată, în premieră, monodrama „Eva Heyman - O Anna Frank a Transilvaniei” de Pașcu 
Balaci, în lectura actriței Gabriela Tănase 
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* Revista „Observator Cultural” organizează o dezbatere pe tema „Memorie și multiculturalitate”, 
al cărei invitat special este scriitorul american Edward Hirsch. Discuția va fi moderată de Carmen 
Muşat, iar cu acest prilej va fi prezentat şi volumul bilingv „Foc nocturn/ Nocturnal Fire”. Poeme 
alese, apărut la Editura Scrisul Românesc, cu o prefaţă de Norman Manea şi traduceri de Răzvan 
Hotăranu – ora 18:30, la librăria Bastilia, Piaţa Romană nr. 5 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- 1888, 29.IX/11.X: S-a născut lingvistul şi filologul Iorgu Iordan; lucrări în domeniul lingvisticii 
romanice, al limbii române contemporane, al stilisticii, al toponimiei şi al antroponimiei; membru 
titular al Academiei Române din 1946 şi vicepreşedinte al forului (1957-1966), membru fondator, 
în 1925, al Societăţii Internaţionale de Lingvistică Romanică (Franţa), membru fondator şi 
preşedinte al Societăţii Române de Lingvistică Romanică, membru al Asociaţiei Internaţionale de 
Studii Hispanice, membru corespondent al Academiei Saxone de Ştiinţe din Leipzig (1958), 
membru al Academiei Germane de Ştiinţe din Berlin (1964), al Academiei Austriece de Ştiinţe 
(1966), al Academiei Bavareze de Ştiinţe din München (1968) şi membru al Institutului Mexican 
de Cultură (1969) şi al Institutului de Studii Catalane din Barcelona (1975) (m. 1986)    
 
- 1894, 29.IX / 12.X: S-a născut (la Sinaia) principesa Elisabeta de Hohenzollern-Sigmaringen, al 
doilea copil al regelui Ferdinand şi al reginei Maria; regină a Greciei (1922-1924), ca soţie a 
regelui George al II-lea (m. 1956, la Paris, unde era în exil) – 120 de ani   
 
- 1929: S-a născut Eugen Preda, publicist şi comentator de radio; primul director general al 
Radiodifuziunii Române după decembrie 1989 (ianuarie 1990 - septembrie 1994); a lucrat la 
Radiodifuziunea Română din martie 1950; a scris cărţi de istorie a politicii şi a economiei 
contemporane, precum şi cărţi de evaluare a contextelor militare postbelice; după 1990 întreaga 
sa energie s-a concentrat asupra reorganizării Radiodifuziunii (m. 2000) - 85 de ani   
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Bruxelles: Cei 27 de membri ai Comisiei Europene Juncker vor participa, începând de astăzi, la 
audieri la Parlamentul European, fiecare candidat fiind evaluat în comisiile PE specializate în 
portofoliul respectiv. Fiecare dintre aceștia va fi audiat de eurodeputați timp de trei ore. Comisiile 
parlamentare vor testa competența și cunoștințele comisarilor înaintea votului din plen privind 
aprobarea noii Comisii. Astăzi, urmează să fie audiaţi Cecilia Malmström (Suedia) - portofoliu 
„Comerț”, Karmenu Vella (Malta) - portofoliu „Mediu, afaceri maritimie și pescuit”, Neven Mimica 
(Croaţia) – portofoliu „Cooperare internațională și dezvoltare” şi Günther Oettinger (Germania) - 
portofoliu „Economia și societatea digitală”. Audierile au loc între 29 septembrie și 7 octombrie, 
comisarul desemnat român, Corina Crețu, urmând a fi audiat miercuri, 1 octombrie. Înaintea 
începerii mandatului Comisiei, aceasta trebuie să fie aprobată ca întreg în plenul PE 
 
- Italia: Reuniune informală a miniştrilor agriculturii din UE la Milano (29 – 30 sep.); tema 
principală de pe agenda de discuţii: siguranţa alimentară  
 
Aniversări - Comemorări 
 
- "Ziua Mondială a Inimii" (ZMI) a fost celebrată, sub auspiciile Federaţiei Mondiale a Inimii 
(FMI), începând cu anul 2000, în ultima duminică din septembrie; din 2009 această Zi este 
marcată la dată fixă, la 29 septembrie, şi este coordonată, pe plan internaţional, de Federaţia 
Mondială a Inimii (FMI), în parteneriat cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). NOTĂ: La 4 
mai se sărbătoreşte, în România, "Ziua naţională a inimii" 
 
- „Ziua Internaţională a Cafelei”; în fiecare an, pe 29 septembrie, americanii sărbătoresc această 
zi în semn de dragoste pentru cafea. În mod normal în această zi, fiecare cafea consumată ar 
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trebui să fie gratis, adică oferită din partea cafenelelor, restaurantelor etc. În fiecare an în lume 
se produc în jur de şapte milioane de tone de cafea. Austria şi Japonia sărbătoresc aromatele 
boabe maronii pe 1 octombrie, Costa Rica pe 12 septembrie, Brazilia sărbătoreşte această zi pe 
24 mai, iar pe 29 septembrie este Ziua Cafelei în Statele Unite ale Americii, Canada, Malaysia, 
Ethiopia şi Marea Britanie 
 
- 1547: S-a născut scriitorul spaniol Miguel de Cervantes Saavedra (m. 1616)   
 
- 1901: S-a născut Enrico Fermi, fizician american de origine italiană; contribuţii în mecanica 
cuantică şi fizica nucleară; Premiul Nobel pentru Fizică în anul 1938 (m. 1954) 
 
- 1902: A murit scriitorul francez Émile Zola (n. 1840)   
 
 
 
 
 

* * * * * * * 


