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VINERI, 12 SEPTEMBRIE 2014 

 
EVENIMENTE INTERNE 

 
- Guvern 
* Programul premierului Victor Ponta: 
►Bucureşti 
• ora 11:00 - participă la evenimentul de rebranding al companiilor Romtelecom & Cosmote 
România, care devin Telekom România -  la Hotelul Howard Johnson, Sala Platinum Grand 
Ballroom 
►Jud.Cluj: 
• ora 13:30 - verifică stadiul lucrărilor la Autostrada Transilvania - punct de plecare: Primăria din 
Gilău - ora 12:30 
► Jud.Sibiu: 
 
- Ministere 
* Cluj-Napoca: Ministrul transporturilor, Ioan Rus, participă la festivitatea de predare/primire a 
microbuzelor şcolare repartizate judeţului Cluj pentru unităţile de învăţământ din mediul rural, 
achiziţionate prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – ora 10:00, în Piaţa 
Ştefan cel Mare 
* Oradea: Conferinţă de presă susţinută de secretarul de stat în ministerul mediului, Pasztor 
Sandor – ora 11:00, la sediul UDMR Bihor 
* Sinaia: „Agricultura, resursă de dezvoltare în spaţiul european” - conferinţă internaţională 
organizată de Departamentul de Agricultură şi Dezvoltare Rurală al PC, la Hotel Mara din oraş. 
Invitaţi premierul Victor Ponta şi vicepremierul Daniel Constantin, ministrul agriculturii şi 
dezvoltării rurale (12-14 sep.) 
* Ucraina: Vizita ministrului delegat pentru românii de pretutindeni, din cadrul MAE, Bogdan 
Stanoevici, la Ujgorod  
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- Interne 
* Constanţa: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa 
organizează un exerciţiu de stingere a unui incendiu şi salvare de persoane, cu prilejul Zilei 
Pompierilor din România (13 sep.) – ora 13:00, la Complexul comercial Maritimo 
 
- Partide  
* Conferinţă de presă susţinută de copreşedinţii Alianţei Creştin-Liberale, Klaus Iohannis (PNL) şi 
Vasile Blaga (PDL) – ora 13:00, la sediul PNL, Şos Kiseleff nr. 57    
* Alba Iulia: Are loc Congresul Naţional al PSD – ora 17:30, la Hotel Mercur, Sala Cupola 
(Localitatea Lancrăm Dn1, km 373+100, nr. 9, Jud. Alba 
* Eforie Nord: În zilele de 12-13 septembrie are loc Școala Politică TDL/TNL 2014 – „Politica în 
era digitală”. Deschiderea oficială are loc de la - ora 10:30, la Complexul Dunărea  
 
- Minorităţi 
* În perioada 12-14 septembrie se desfăşoară prima ediţie a Târgului Tradiţional al 
Meşteşugarilor Rromi - ora 12:00, pe aleea de acces în Parcul Lumea Copiilor, sector 4. 
Evenimentul reprezintă materializarea parteneriatului încheiat în primăvara acestui an, între 
Primăria Sectorului 4 şi Agenţia Naţională a Rromilor - Asociaţia Mica Ţiganiadă - Şatra  
 
- Justiţie 
* „Independenţa, eficienţa şi responsabilitatea judecătorilor români în spaţiul judiciar european. 
Rolul Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni în asigurarea întăririi puterii judiciare într-o 
societate democratică” - conferinţă internaţională organizată de Consiliul Superior al Magistraturii 
– ora 9:00, la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, Bd. Regina Elisabeta, nr. 53   
* Tribunalul Bucureşti urmează să judece cererea de anulare a deciziei Curţii de Apel Bucureşti 
prin care s-a dispus arestarea preventivă a lui Nicuşor Constantinescu, preşedinte suspendat al 
Consiliului Judeţean Constanţa, în dosarul în care procurorii îl acuză pe Constantinescu că nu s-a 
supus controlului Curţii de Conturi 
 
- Economic 
* Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) organizează ediţia 
aniversară jubiliară (a XX-a) a Congresului Profesiei Contabile din România cu tema centrală: 
''Noi dimensiuni şi provocări ale profesiei contabile: competitivitate, inovaţie şi conformitate'' - 
ora 8:00, la Hotel Radisson Blu (12 – 13 sep.)  
* „Locul agriculturii româneşti în UE şi reprezentarea acesteia la Bruxelles” - conferinţă de presă 
organizată cu ocazia vizitei în România a domnului Christian PEES, Preşedintele COGECA şi 
Preşedinte al Grupului Cooperatist Euralis – ora 9:30, la Hotel Crowne Plaza, Sala Magnolia 
 
- Mediu 
* Are loc conferinţa de presă prilejuită de lansarea campaniei „Redu amprenta de carbon - 
Decalogul luptei împotriva schimbărilor climatice” organizată de Ambasada Republicii Federale 
Germania şi Asociaţia Environ – ora 16:00, în Parcul Herăstrău, intrarea Charles de Gaulle - 
Fântâna Modura, urmată de un concurs de biciclete în sistem „treasure hunt” – ora 17:00 
- Medicină, Sănătate 
* Poiana Braşov: Conferinţă de presă prilejuită de cea de-a XV-a Conferinţă Naţională de 
Medicină de Urgenţă – ora 13:00, la Complexul Ana Hotels 
 
- Învăţământ, Cercetare 
* Constanţa: În zilele de 12 şi 13 septembrie, are loc conferinţa internaţională „Istorie şi 
Tehnologie la Marea Neagră – ISTM”  cu tema „Realităţi şi perspective socio-istorice şi 
tehnologice la Marea Neagră”, organizată de Universitatea Ovidius din localitate, Societatea 
Română de Grafică Inginerească (SORGING), Societatea de Ştiinţe Istorice din România şi 
Asociaţia PACES, şi sub  egida Academiei Române prin Comitetul Român de Istoria si Filosofia 
Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST), a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR), a Academiei 
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Oamenilor de Ştiinţă din România (AOSR) şi Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (AGIR) 
– în Campusul Universităţii Ovidius  
 
- Istorie 
* Are loc adunarea festivă dedicată împlinirii a 95 de ani de la înfiinţarea Societăţii „Mormintele 
Eroilor Căzuţi în Război” - eveniment organizat de Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina 
Maria” – ora 12:00, la Palatul Cercului Militar Naţional, Sala de marmură   
 
- Cultură 
* În perioada 12 – 14 septembrie, de la ora 10:00, Curtea Muzeului Naţional al Ţăranului Român 
(MNŢR) şi Sala Acvariu găzduiesc „Târgul iconarilor şi al meşterilor cruceri” care prezintă 
publicului, pe lângă icoane, cruci, pristolnice, şi alte obiecte de cult, o serie de întâlniri şi 
workshopuri cu meşteri iconari, artişti şi meşteri cruceri sau orfevrieri 
* Cea de-a IV-a ediție Balkanik Festival va avea loc în perioada 12 - 14 septembrie – ora 12:00, 
în Grădina Uranus din București, care se deschide anual publicului doar cu ocazia acestui festival. 
Evenimentul este organizat de Asociația Culturală Metropolis 
* Gyula, Ungaria: Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria organizează lansarea cărții 
„Cultura și istoria românilor din Ungaria”, moderator dr. Maria Berényi, director al Institutului de 
Cercetări al Românilor din Ungaria – ora 16:00, la sediul Uniunii Culturale a Românilor din 
Ungaria, Str. Dózsa Gy. nr. 8 
 
- Sport 
* În perioada 12 – 14 septembrie, se desfăşoară întâlnirea de Cupa Davis dintre România și 
Suedia, contând pentru turul I al play-off-ului Grupei I din Zona Euro/Africană, România fiind 
reprezentată de jucătorii de tenis Adrian Ungur și Marius Copil, iar la dublu de Horia Tecău și 
Florin Mergea – la Arenele BNR 
* Comitetul Olimpic şi Sportiv Român sărbătoreşte un secol de olimpism în ţara noastră. Astfel, 
campionii noştri, împreună cu toţi cei care au contribuit la aceste performanţe, vor participa la un 
eveniment de gală găzduit de Ateneul Român. La eveniment şi-au anunţat participarea 
personalităţi marcante ale mişcării olimpice la nivel mondial: Thomas Bach – preşedintele 
Comitetului Internaţional Olimpic, Patrick Hickey – preşedintele Comitetului Olimpic European, 
reprezentanţii celor mai importante comitete olimpice naţionale şi ambasadori 
 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- "Ziua Gazistului" în România; marcată, din 1990, în fiecare a doua vineri din luna septembrie, 
de către cei ce lucrează în industria gazelor naturale   
 
- 1856: S-a născut juristul Victor Râmniceanu (Romniceanu); rol important în modernizarea 
justiţiei române; a contribuit la formarea jurisprudenţei; membru de onoare al Academiei 
Române din 1923 (m. 1933)     
 
- 1869: S-a născut chimistul Gheorghe Gh. Longinescu; contribuţii în domeniul chimiei analitice şi 
fizice; împreună cu matematicianul Gh. Ţiţeica a întemeiat revista "Natura"; membru de onoare 
al Academiei Române din 1936 (m. 1939) - 145 de ani   
 
- 1869: A murit Constantin (Costache) Stamati, poet şi traducător (a tradus mai ales din 
romantici: Lamartine, Hugo, Vigny, Jukovski, Puşkin), colaborator la "Albina Românească" şi 
"Dacia Literară"; membru fondator al Societăţii Academice Române din 1866 (n. 1786) - 145 de 
ani   
 
- 1882: S-a născut scriitorul Ion Agârbiceanu; membru titular al Academiei Române din 1955 (m. 
1963)     
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- 1883: S-a născut medicul Constantin Ionescu-Mihăieşti, microbiolog şi imunolog; a organizat, 
alături de dr. Ioan Cantacuzino, Institutul de Seruri şi Vaccinuri din Bucureşti; eforturile sale în 
vederea introducerii vaccinului BCG în profilaxia tuberculozei au dus la situarea României printre 
primele ţări din lume în care acest vaccin a fost aplicat pe scară largă; membru titular onorific al 
Academiei Române din 1945 (m. 1962)     
 
- 1887: S-a născut dirijorul George Georgescu; membru corespondent al Academiei Române din 
1963 (m. 1964)     
 
- 1895: S-a născut Eftimie Vasilescu, operator, regizor şi producător; pionier al filmului românesc 
documentar şi de ficţiune; format la Serviciul cinematografic al Armatei la începutul anilor ’20, 
debutează ca operator de actualităţi; în 1923 înfiinţează laboratorul cinematografic şi firma 
"Româniafilm" (m. 1986)  
 
- 1897: A apărut primul număr al "Revistei Sanitare Militare"; buletin oficial al Societăţii ştiinţifice 
a ofiţerilor corpului sanitar militar român; organ al Direcţiei Medicale a Ministerului Apărării 
Naţionale şi al Societăţii de medicină şi farmacie militară; apariţie lunară     
 
- 1919: Apar decretele date de Consiliul Dirigent privind reforma agrară în Transilvania şi 
introducerea votului universal - 95 de ani  
 
- 1919: Înfiinţarea Băncii Agrare pentru aplicarea reformei agrare în Transilvania, Banat, Crişana 
şi Maramureş - 95 de ani   
 
- 1922: S-a născut pictorul Ion Murariu, unul dintre cei mai importanţi acuarelişti români (m. 
2012)     
 
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Bruxelles: Reuniunea Eurogrup 
 
- Kiev: Vizita preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manual Barroso (12 şi 13 sep.) 
 
- Bagdad: Vizita preşedintelui Franţei, François Hollande, în perspectiva conferinţei internaţionale 
asupra situaţiei din Irak, care va avea loc pe 15 septembrie, la Paris 
 
- Letonia: Conferinţa Riga 2014, la care participă premierul leton, Laimdota Straujuma, secretarul 
general al OECD, Angel Gurria, ministrul norvegian al apărării, Eriksen Soreide, ministrul georgian 
de externe, Maia Panjikidze şi ministrul polonez al apărării,  Tomasz Siemoniak (12 şi 13 sep.) 
 
- Londra: Vicepremierul chinez Ma Kai şi ministrul de finanţe britanic George Osborne participă la 
cea de-a VI-a  rundă a Dialogului Economic şi Financiar Marea Britanie - China 
 
- Montserrat: Alegerea Consiliului Legislativ 
 
Aniversări - Comemorări 
 
- "Ziua Mondială a Igienei Orale", stabilită în amintirea fondatorului Federaţiei Dentare 
Internaţionale, medicul francez Charles Godon (n. 1854 - m. 1923), şi pentru a celebra conferinţa 
internaţională a OMS având ca temă "Îngrijirile primare de sănătate", desfăşurată la Alma Ata, 
Kazakhstan, la 12.IX.1978; sărbătorită pentru prima oară în 2008, în urma unui demers iniţiat, în 
2007, de FDI şi Asociaţia Dentară Americană (ADA), cu ocazia Adunării Generale a FDI   
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- 1764: A murit Jean-Philippe Rameau, compozitor şi teoretician francez (botezat la 25.IX.1683) - 
250 de ani   
 
- 1789: A murit Franz Xaver Richter, compozitor şi dirijor german de origine cehă (n. 1709) - 225 
de ani   
  
- 1829: S-a născut pictorul german Anselm Feuerbach (m. 1880) – 185 de ani 
 
- 1888: S-a născut şansonetistul francez Maurice Chevalier (m. 1972)     
 
- 1889: A murit istoricul francez Numa Denis Fustel de Coulanges (n. 1830) – 125 de ani 
 
- 1897: S-a născut fiziciana şi chimista franceză Irène Joliot-Curie; studii şi cercetări în domeniul 
fizicii nucleare şi radiochimiei; Premiul Nobel pentru Chimie în anul 1935 (împreună cu soţul său, 
fizicianul Frédéric Joliot-Curie); membru de onoare străin al Academiei Române din 1948 (m. 
1956)     
 
- 1929: A murit poetul şi dramaturgul leton Jãnis Rainis (n. 1865) - 85 de ani   
 
- 1931: S-a născut regizorul, actorul şi dramaturgul francez Roger Planchon (m. 2009)    
 
- 1938: S-a născut mezzo-soprana americană Tatiana Troyanos (m. 1993)     
 
- 1940: S-a născut actriţa americană Linda Gray, cunoscută mai ales pentru rolul Sue Ellen Ewing 
din filmul serial “Dallas” 
 
- 1944: S-a născut violonistul rus Vladimir Spivakov - 70 de ani   
 
- 1944: S-a născut cântăreţul şi producătorul afro-american Barry White, legendă a muzicii soul 
(m. 2003) - 70 de ani   
 
- 2013: Specialiştii NASA au anunțat că sonda americană Voyager 1 a devenit primul obiect 
spațial creat de om care a ajuns în afara sistemului solar, deschizând astfel o nouă eră de 
explorare, fiind pentru prima dată când omenirea iese din Sistemul Solar propriu pentru a explora 
restul galaxiei; potrivit astrofizicienilor americani sonda ar fi intrat în zona rece şi întunecată a 
spaţiului interstelar, în jurul datei de 25 august 2012; Voyager 1 şi Voyager 2 - care va părăsi şi 
ea Sistemul Solar în următorii ani - vor ajunge în vecinătatea altor stele şi la aproximativ doi ani-
lumină (un an lumină are 9,461 miliarde de kilometri) de Soare, peste aproximativ 40.000 de ani 
– 1 an 

* * * * * * * 


