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Istoria conflagraţiilor mondiale este, pe lângă consideraţiile de ordin politic şi militar, istoria dramelor 
unor destine omeneşti suprimate în floarea vieţii. Vă invităm să reflectăm împreună la această tristă 
realitate, păşind la modul figurativ, cu pioşenie, pe urmele eroilor români.

Suntem datori să nu uităm că din jertfa lor se hrănesc, neîntrerupt, prezentul şi viitorul nostru.  
Prin eroi cunoaştem, atât cât sufletele noastre pot cuprinde, ceea ce este vremelnic şi ceea ce este etern  
în făptura omului. Ei formează cartea de dăinuire a neamului românesc, vatra zămislirii lui, din care  
au răsărit veac după veac sfinţii eroi. Sunt brazde adânci în istoria României, din care au răsărit idealuri 
şi împliniri măreţe.

,, Bujorul românesc“ va spune mereu povestea tinerilor care nu s-au născut să iubească, să-și vadă 
copiii mari, ori să îmbătrânească, pentru că ţara s-a hrănit cu sângele și visele lor. S-au născut să sufere și 
să moară, pentru a trăi veşnic prin noi. Iubirile și vieţile noastre cresc din rădăcinile lor.

În încheiere, aducem mulţumirile şi aprecierile celor implicaţi în acest proiect de suflet, prin care 
rememorăm demnitatea şi aşezăm eroii în locul de cinste al inimilor noastre. 

Îi vom păstra veșnic pe eroii neamului în amintirea noastră și îi vom cinsti mereu, așa cum spunea şi  
Nichita Stănescu în poezia ,, Nu-l uitaţi“:

Nu-l uitaţi pe cel căzut în război,
Lăsaţi-i din când în când un loc liber la masă,
Ca şi cum ar fi viu între noi,
Ca şi cum s-ar fi întors acasă.

   De fapt el s-a întors dintre noi întâiul,
   Numai că s-a întors puţin mai ostenit
   Și pe un pat nevăzut și-a așezat căpătâiul
   Lângă veniţii acasă din mit.

El și-a făcut lucrul lui și acum
Poate că îi e sete, o sete arzând
Ora până la noi, ca un fum.
Deci lăsaţi pentru el să cadă viu pe pământ.
 

   Nu-l uitaţi pe cel căzut în război,
   Strigaţi-l din când în când pe nume,
   Ca şi cum ar fi viu printre noi
   … Şi atunci el va surâde în lume.





Eroii  
Primului Rãzboi  

Mondial
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Ceremonia de 
”  

Rostire solemnă a numelor eroilor căzuţi 
în Primul Război Mondial “ din Capitală

În premieră în ţara noastră, în contextul sărbătoririi Centenarului Primului Război Mondial,  
în data de 26 august, s-au desfăşurat ceremonii de ,, Rostire solemnă a numelor eroilor căzuţi în 
Primul  Război Mondial “. Astfel, au revenit în actualitate cuvintele reginei Maria a României: 
„Nu vărsaţi lacrimi pe mormintele eroilor, ci mai curând slăviţi-i în cântare, aşa ca faima numelor 
lor să rămână un ecou prin legenda veacurilor”.

O ceremonie specială şi emoţionantă de ,, Rostire solemnă a numelor eroilor căzuţi în Primul 
Război Mondial “ a avut loc în Piaţa Tricolorului din Capitală.

Ministrul Apărării Naţionale, Mihnea Motoc, personalităţi militare şi civile din cadrul MApN, 
veterani de război, personalităţi publice, răniţi din teatrele de operaţii şi copii ai militarilor care  
şi-au pierdut viaţa în misiuni, urmaşi ai eroilor căzuţi în conflagraţie, alături de cetăţeni simpli,  
au dat citire numelor a peste 3000 de eroi din volumul editat de Oficiul Naţional pentru Cultul  
Eroilor (ONCE). Evenimentul a mai cuprins un recital al cunoscutului naist Nicolae Voiculeţ 
şi o expoziţie cu obiecte de patrimoniu şi fotografii organizată de Muzeul Militar Naţional  
şi ONCE.

Ù
Cetăţenii Capitalei i-au omagiat pe eroii Primului Război Mondial
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Ù
Plutonierul (r) Daniel PoRuMb, rănit în Irak,  

a deschis ceremonia de rostire a numelor eroilor căzuţi  
în Primul Război Mondial

Ù
Muzica brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul“  

şi Corala Patriarhiei au susţinut  
un concert de cântece patriotice.

Personalităţi ale vieţii publice din România au participat 
la ceremonia de „Rostire solemnă a numelor eroilor căzuţi  

în Primul Război Mondial“. În imagine, istoricul Dinu ZaMfIResCu. 
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Manifestări de omagiere a eroilor Primului Război 
Mondial, în 100 de localităţi din ţară

În data de 26 august, în 100 de locuri din ţară unde se află cimitire sau monumente ale eroilor  
au avut loc, simultan, slujbe de pomenire şi ceremonii de ,, Rostire solemnă a numelor eroilor 
căzuţi în Primul Război Mondial “. 

În cadrul acestor ceremonii dedicate memoriei celor peste 330.000 de militari care şi-au dat 
viaţa pentru ţară în Primul Război Mondial, personalităţi militare ale vieţii culturale, politice 
şi sociale, militari răniţi în teatrele de operaţii și cetăţeni au dat citire, cu emoţie, unor liste  
cu nume de eroi, exprimându-şi astfel recunoştinţa şi respectul faţă de jertfa eroilor români  
care au făcut posibilă realizarea României Mari.

România Întregită s-a clădit, în principal, prin sacrificiul ostaşilor, căzuţi pe câmpurile de 
bătălie din ţară sau pieriţi în prizonierat, eroi care au pus mai presus de propria lor viaţă binele 
naţiunii.
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Ù 
aspecte de la ceremoniile de „Rostire solemnă a numelor eroilor 

căzuţi în Primul Război Mondial “, desfăşurate la Mărăşeşti  
(stânga sus), bacău (dreapta sus) şi Poiana sărată (jos)
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Ceremonie naţională la Mormântul  
Ostașului Necunoscut din Parcul Carol

Ceremonia naţională dedicată marcării a 100 de ani de la intrarea României în Primul 
Război Mondial s-a desfăşurat, în data de 28 august, la Mormântul  Ostașului Necunoscut 
din Parcul Carol.  La evenimentul desfăşurat la Mormântul  Ostaşului Necunoscut au 
participat Preşedintele României, Klaus Werner Iohannis, Premierul Dacian Cioloş şi 
Ministrul Apărării Naţionale, Mihnea Motoc.

Manifestarea comemorativă a cuprins o rugăciune de pomenire a eroilor, depunerea unei coroane  
de flori şi un moment de reconstituire istorică. Membrii Asociaţiei Tradiţia Militară au desfă-
şurat o ceremonie de 

” 
 depunere a jurământului militar“, așa cum era rostit în urmă cu 100 de ani.

În memoria eroilor căzuţi la datorie a fost ţinut un moment de reculegere, militarii Brigăzii 30 
Gardă 

”  
Mihai Viteazul “ au tras salve de artilerie, iar în Memorialul Eroilor Neamului  

au fost aprinse candele.

La ceremonia de la Mormântul Ostaşului Necunoscut au participat și copii din Asociaţia 
Cercetașilor Tradiţionali din România, care i-au comemorat, împreună cu cetăţenii Capitalei, 
pe eroii Primului Război Mondial.

Ù
Membrii asociaţiei Tradiţia Militară au depus jurământul militar,  

aşa cum era rostit în urmă cu 100 de ani



11

 aspect de la ceremonia 
dedicată comemorării eroilor  

din Primul Război Mondial  
la Mormântul ostaşului Necunoscut

Ø
Preşedintele Klaus Werner Johannis  

a depus o coroană de flori la Mormântul 
ostaşului Necunoscut (MoN)
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Comemorarea eroilor care-şi dorm somnul de veci  
la  Cimitirul  de  Onoare  din  Lereşti

Centenarul Primului Război Mondial a fost marcat în data de 23 septembrie printr-o  
ceremonie comemorativă specială desfăşurată la Cimitirul de Onoare Internaţional al Eroilor, din 
Lereşti (judeţul Argeş), unde se află înhumaţi 94 de militari germani, 73 de militari austrieci  
şi 316 militari români.

În memoria eroilor care-şi dorm somnul de veci la Lereşti a fost păstrat un moment de reculegere 
şi au fost depuse coroane de flori. Sătenii şi copiii din Lereşti au realizat coroniţe din flori de 
câmp pe care le-au aşezat pe crucile eroilor. Elevi ai Colegiului Naţional Militar „Dimitrie 
Cantemir“ au adus un pios omagiu eroilor, recitând poezii şi, împreună cu elevii Şcolii Militare 
de Maiştri Militari şi Subofiţeri ai Forţelor Terestre „Basarab I “ şi cu elevii din Lereşti, 
au aprins candele la mormintele eroilor care s-au jertfit pentru reîntregirea neamului.

Lucrările de refacere a cimitirului din Lereşti au fost ample şi costisitoare. S-au reparat 
crucile, s-a curăţat terenul, au fost refăcute aleile şi gardul, s-au semănat şi s-au plantat flori.

Ù
În 2016, lucrări de refacere ample s-au desfaşurat  

la Cimitirul de onoare Internaţional al eroilor din Lereşti
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Ù
elevii Colegiului Naţional Militar 

„Dimitrie Cantemir“ şi cei din Lereşti  
au aprins candele la mormintele eroilor

Ø

secretarul de stat otilia sava, împreună cu elevii 
Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir“  
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Comemorarea eroilor la Mausoleul  de la Mateiaş

După încheierea ceremoniei de la Lereşti, comemorarea eroilor din prima conflagraţie mondială 
a continuat, în ziua de 23 septembrie, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaş (judeţul 
Argeş), unde sunt înhumaţi 416 eroi români.

La ceremonia de la Mateiaş a participat Preşedintele României, Klaus Werner Iohannis, 
Ministrul Apărării Naţionale, Mihnea Motoc, personalităţi militare şi civile. Au fost 
depuse coroane de flori, asistenţa a păstrat un moment de reculegere şi au fost aprinse candele în 
memoria militarilor care şi-au dat viaţa pentru ţară în Primul Război Mondial.

Asociaţia 
” 

6 DOROBANŢI ” a susţinut, în încheierea evenimentului, un moment  
de reconstituire istorico-militară.
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Preşedintele României Klaus Werner Iohannis Ø 
a participat la manifestările dedicate  
Centenarului Primului Război Mondial, care s-au 
desfăşurat la Mausoleul eroilor români de la Mateiaş

La ceremonia de la Mateiaş au participat 
mai mulţi veterani de război 
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Cimitirul 
”  

Ghencea Militar “- restaurat - 
după doi ani de lucrări complexe

În Cimitirul de Onoare al Eroilor Români din Primul Război Mondial ,,Ghencea  
Militar“, din Bucureşti, a avut loc, în data de 21 octombrie, o ceremonie prilejuită de finalizarea 
lucrărilor de restaurare a osuarelor.

Un sobor de preoţi militari, împreună cu membrii Coralei „Nicolae Lungu“ a Patriarhiei 
Române, au oficiat o slujbă religioasă, a fost depusă o coroană de flori din partea MApN şi a 
fost păstrat un moment de reculegere în memoria eroilor înmormântaţi în necropola din Ghencea.

În încheierea ceremoniei, elevi de la Şcolile gimnaziale nr. 311 şi nr. 96, şi de la Liceul teoretic 
„Dimitrie Bolintineanu“ din Capitală au depus flori şi au aprins candele la mormintele eroilor.

Restaurarea complexului funerar a început în 2014 şi s-a finalizat în 2016, investiţia publică 
imobiliară ridicându-se la peste 3 milioane de lei.

Ù
În memoria eroilor din Primul Război Mondial
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Ù
aurelian amariei, elev la Şcoala gimnazială nr. 311 din bucureşti,  

a recitat, cu emoţie, poezia „Nu plânge, Maică Românie“

Ù
secretarul de stat otilia sava  

a depus o coroană de flori diin partea MapN

elevii au aprins candele la mormintele  
eroilor Primului Război Mondial 
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Osemintele militarilor români căzuţi în luptele  
de la Stalingrad – reînhumate în cimitirul de la Rossoşka

De Ziua Armatei României, 25 octombrie, a avut loc la Rossoşka, Federaţia Rusă, ceremonia 
de reînhumare a osemintelor a 594 de militari români căzuţi în luptele de la Stalingrad (astăzi, 
Volgograd), în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. MApN a fost reprezentat de o 
delegaţie condusă de secretarul de stat Otilia Sava. La manifestare au participat şi reprezentanţi 
ai MAE, oficiali din Federaţia Rusă şi ataşaţi militari străini acreditaţi la Moscova.

Inaugurat în 2015, Cimitirul de Onoare Românesc de la Rossoşka se întinde pe o suprafaţă  
de aproximativ 6.000 de metri pătraţi. Însumând numărul militarilor din cimitirul românesc  
şi din cel vechi, german, din Rossoşka, numărul militarilor români căzuţi în luptă la Stalingrad 
ce au fost înhumaţi se ridică la peste 1.800 de militari.

Cimitirul de la Rossoşka este prima necropolă de război construită pentru militarii români 
căzuţi în luptele de la Stalingrad şi singurul cimitir românesc din Federaţia Rusă.

Ù
osemintele a 594 de militari români căzuţi în luptele de la stalingrad  

au fost reînhumate de Ziua armatei României la Rossoşka



19

Ù 
aspecte de la ceremonia desfăşurată la cimitirul    

românesc din Rossoşka


Delegaţia română a depus o jerbă de flori 
la mormântul mareşalului Vasili Ivanovici Ciuikov, 

din cadrul Complexului comemorativ sovietic  
Kurgan Mamaev

Ø
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Eroii Primului Război Mondial, omagiaţi la Târgu Jiu

În contextul sărbătoririi Centenarului Primului Război Mondial, în data de 28 octombrie, 
la Târgu Jiu, au avut loc două activităţi comemorative, în Cimitirul Eroilor și în Parcul 
Coloanei fără Sfârșit.

La Cimitirul Eroilor a fost inaugurat bustul generalului Ioan Culcer, comandantul  
Armatei 1 Române în perioada 27 august–24 octombrie 1916, bust care a fost refăcut  
şi reamplasat cu sprijinul Primăriei Municipiului Târgu Jiu. După prezentarea unui scurt 
moment poetic, aproximativ 150 de copii au depus coroniţe de flori la mormintele eroilor.

La ceremonia din Parcul Coloanei fără Sfârşit, istoricul militar Florin Şperlea a prezentat 
luptele de la Târgu Jiu, iar Ion Caramitru, preşedintele UNITER, a vorbit despre semnificaţia 
Ansamblului Monumental realizat de Constantin Brâncuşi. 

Ansamblul Monumental „Calea Eroilor“ a fost creat de Constantin Brâncuși între anii 
1935-1938, fiind dedicat eroilor gorjeni căzuţi în luptele Primului Război Mondial.

Ù
eroii căzuţi în luptele de la Podul Jiului au fost comemoraţi 

în cadrul unei ceremonii dedicată Centenarului Primului Război Mondial
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Pentru orice lucru este o clipă prielnică şi vreme pentru 
orice îndeletnicire de sub cer.

Vreme este să te naşti şi vreme să mori;  
vreme este să sădeşti şi vreme să smulgi ceea ce ai sădit.

Vreme este să răneşti şi vreme să tămăduieşti;  
vreme este să dărâmi şi vreme să zideşti.

Vreme este să plângi şi vreme să râzi;  
vreme este să jeleşti şi vreme să dănţuieşti.

Vreme este să arunci pietre şi vreme să le strângi;  
vreme este să îmbrăţişezi şi vreme este să fugi de îmbrăţişare.

Vreme este să agoniseşti şi vreme să prăpădeşti;  
vreme este să păstrezi şi vreme să arunci.

Vreme este să rupi şi vreme să coşi;  
vreme este să taci şi vreme să grăieşti.

Vreme este să iubeşti şi vreme să urăşti. 

Este vreme de război şi vreme de pace.

Ecleziastul, capitolul 3

Orice lucru îşi are vremea lui

 elevii din Târgu Jiu au aşezat 
coroniţe de flori pe crucile eroilor

  În Cimitirul eroilor din Târgu Jiu  
a fost inaugurat bustul generalului Ioan Culcer
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La 100 de ani de la 27 august 1916,  
militarii români au trecut din nou, simbolic, Carpaţii

Ziua de 27 august, când s-au împlinit 100 de ani de la declararea războiului de către România 
Imperiului Austro-Ungar, a fost sărbătorită prin mai multe evenimente organizate în mai 
multe garnizoane din ţară.

La Curtea de Argeș au fost depuse, în Cimitirul Eroilor, coroane de flori în cadrul unei 
ceremonii dedicate militarilor care și-au dat viaţa pentru ţară. 

De la ora 21:00, militarii Armatei României au trecut din nou Carpaţii, în mod simbolic. 
Efective de valoare pluton au executat marşuri tactice pe principalele rute pe care, exact  
cu 100 de ani în urmă, ostaşii români luau în stăpânire trecătorile Munţilor Carpaţi, pentru 
a permite trecerea efectivelor diviziilor române aflate în ofensivă.

Ù
Militarii brigăzii 61 Vânători de Munte  

„General Virgil bădulescu“ au trecut simbolic Carpaţii  
în noaptea de 27 august 2016
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Ù
Militarii harghiteni au depus o jerbă la monumentul  

ridicat la Palanca, în memoria eroului emil Rebreanu

Ù 
aspecte de la ceremoniile dedicate  
eroilor Primului Război Mondial, desfăşurate la Tulgheş (dreapta sus) 
şi la Curtea de argeş (jos) 
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Spectacolul ,,România din inima mea! “,  
dedicat Centenarului Primului Război Mondial

În data de 10 noiembrie 2016, la sala de festivităţi a Palatului Cercului Militar Naţional, a 
avut loc spectacolul „România din inima mea!“, dedicat împlinirii a 100 de ani de la intrarea 
ţării noastre în Primul Război Mondial. 

Evenimentul a fost organizat de Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, în colaborare cu 
Asociaţia „Neamunit“.

Programul artistic a fost susţinut de artişti români consacraţi, dar şi de tineri talentaţi care 
studiază în cadrul „Colegiului Naţional de Arte Dinu Lipatti”. Spectatorii s-au bucurat de 
prezenţa tenorului Vlad Miriţă şi a artistului Sebastian Stan, precum şi de prestaţiile artistice 
ale violoniştilor Ioana Maria Tudor, Ştefan Aprodu şi Dragoş Rusanu. 

Cu acest prilej, micii artişti ai Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza“ din Capitală au 
fost invitaţi să îşi expună în Sala de Spectacole tablourile având ca temă „Castelul  Ţepeş văzut 
prin ochi de copil “.

Ù
Micii artişti de la Liceul „Nicolae Tonitza” şi-au expus lucrările  

în cadrul evenimentului „România din inima mea”
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Ù
Violonista Ioana Maria Tudor  

a încântat asistenţa cu prestaţia ei artistică

artiştii care au susţinut spectacolul de la Palatul Cercului Militar 
Naţional, alături de militari răniţi în teatrele de operaţii 
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Ceremonie militară la 140 de ani  
de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi

Peste 500 de militari au participat, în data de 19 februarie 2016, la Ansamblul Monumental 
,,Calea Eroilor“ din Târgu Jiu, judeţul Gorj, la o ceremonie militară prilejuită de sărbătorirea 
a 140 de ani de la naşterea marelui sculptor Constantin Brâncuşi. Denumirea originală a 
Coloanei fără Sfârşit era „Coloana recunoştinţei fără sfârşit“ şi a fost dedicată soldaţilor români 
din Primul Război Mondial, căzuţi în luptele de pe malul Jiului.

După încheierea ceremoniei, participanţii s-au deplasat pe Calea Eroilor până la Poarta 
Sărutului, Aleea Scaunelor şi Masa Tăcerii, unde au depus buchete de flori.

La activitatea organizată de Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor împreună cu autorităţile 
locale, au participat, alături de militarii din garnizoanele Târgu Jiu şi Târgu Cărbuneşti, elevi 
şi cadre didactice din judeţul Gorj şi de la Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul “ din 
Alba Iulia, precum şi veterani de război gorjeni.
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Ù
La ceremonia de la Târgu Jiu au participat oficialităţi, 
veterani de război şi membrii unei asociaţii  
de reconstituire istorică 
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Ziua Armatei României în şcoli

În contextul sărbătoririi Centenarului Primului Război Mondial, Ministerul Apărării 
Naţionale a organizat, în perioada 17-24 octombrie, cea de-a cincea ediţie a evenimentului  
,, Ziua Armatei României în şcoli”.

În Bucureşti, pentru a cincea-a oară consecutiv, Răzvan Popescu de la Radio Zu a deschis  
,, Ziua Armatei României în școli”, la Colegiul Naţional ,, Mihai Eminescu” din București, 
cu participarea militarilor din Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni”.

Echipe formate din militari de la toate categoriile de forţe, elevi şi studenţi ai instituţiilor  
de învăţământ militar şi reprezentanţi ai birourilor informare-recrutare au prezentat  
manifestările incluse în programul Centenarului Primului Război Mondial, importanţa Zilei 
Armatei României, misiunile militarilor şi modalitatea de accedere la cariera militară elevilor 
din şase colegii naţionale şi licee din Bucureşti, şi aproximativ 80 de instituţii civile de învăţământ 
din ţară. Militarii le-au împărtăşit tinerilor experienţe personale din misiunile interne  
şi internaţionale şi rolul fiecărei categorii de forţe în Armata României. 

Ù
Locotenentul Larisa Tudor, prima femeie militar care a absolvit academia Militară West Point,  

a povestit elevilor ce a învăţat la celebra instituţie americană 
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 Locotenentul Diana Diaconu le-a 
împărtăşit elevilor secrete  

din meseria de pilot

secretarul de stat otilia sava i-a felicitat  
pe elevii care au participat la proiectul  
„Ziua armatei României în şcoli“ 
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Comemorarea eroilor militari străini,  
înhumaţi în România

Ambasadele Germaniei, Franţei și Bulgariei au organizat pe 11 noiembrie, de Ziua 
Armistiţiului, o ceremonie de comemorare a victimelor războaielor, ţinută la mormintele 
ostașilor celor trei ţări, care au murit în România în cele două războaie mondiale.

Ceremonia, care a avut două părţi, s-a desfășurat la cimitirul soldaţilor germani ,,Pro Patria“ 
și la Parcela Eroilor Francezi din Cimitirul  Bellu.

La ceremonie au fost prezenţi ambasadorii Germaniei, Franţei, Bulgariei, Statelor Unite și 
Italiei, principele Radu Duda și secretarul de stat în MApN, Otilia Sava.

De asemenea, cu prilejul Zilei Forţelor Armate Italiene, la 4 noiembrie, în prezenţa 
Ambasadorului Republicii Italiene la Bucureşti s-a desfăşurat la Cimitirul de Onoare 
Italian Ghencea o ceremonie de comemorare a celor peste 1.750 de militari italieni căzuţi în cele 
două războaie mondiale, înhumaţi pe teritoriul României.

Ù
aspect de la ceremonia comună franco-germano-bulgară  
de depunere de coroane de flori din 11 noiembrie 2016
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Ù
aspect de la ceremonia depunerii de coroane de flori  

de la Parcela eroilor francezi din Cimitirul bellu

aspect de la ceremonia depunerii Ø 
de coroane de flori  
de la Cimitrul de onoare Italian Ghencea

aspect de la ceremonia depunerii de coroane de flori  
de la cimitirul soldaţilor germani „Pro Patria“  
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,,Un erou, o floare“

Proiectul ,,Un erou, o floare“, iniţiat de Oficiul Naţional pentru Cultul  Eroilor și 
realizat cu sprijinul comandamentelor de garnizoană, s-a desfăşurat în perioada 16–22 aprilie 
și a cuprins activităţi de îngrijire a unor cimitire de onoare şi monumente dedicate memoriei 
eroilor români care și-au jertfit viaţa pentru patrie. Ediţia din 2016 (cea de-a patra) a fost 
dedicată împlinirii a 100 de ani de la intrarea României în Primul  Război Mondial.

În data de 18 aprilie, elevi ai Şcolii gimnaziale ,,George  Călinescu“ au desfăşurat o 
activitate de îngrijire a Monumentului Turtucaia din Cimitirul Bellu, aflat în Capitală.

Ù 
Şcoala „George Călinescu“ a făcut parte  

din proiectul „un erou, o floare“
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Ø
elevii Şcolii „George Călinescu“ s-au implicat în lucrările de îngrijire  

a Monumentului Turtucaia din Cimitirul bellu 

 

„Sunt lucruri de făcut în fiecare zi:  
să te speli, să studiezi, să te joci,  
să pregătești masa la prânz.

Sunt lucruri de făcut noaptea:  
să închizi ochii, să dormi,  
să ai vise de visat, urechi de auzit.

Sunt lucruri pe care să nu le faci niciodată,  
nici ziua, nici noaptea, nici pe mare, nici pe uscat:  
de exemplu, războiul” .
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,,Armata Română în Marele Război. 1916-1918“ –  
expoziţie de fotografie la Paris

Centenarul intrării României în prima conflagraţie mondială a fost marcat și la Paris printr-o 
expoziţie de fotografie.

Intitulată ,,Armata Română în Marele Război. 1916-1918“, expoziţia a fost organizată în data  
de 26 august 2016, la Château de Vincennes, de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul 
Apărării Naţionale cu sprijinul Ministerului Apărării din Franţa.

Prin expoziţia de la Paris a fost celebrată frăţia de arme dintre Armata României și Armata 
Franceză, consolidată prin misiunea militară a Generalului Henri Berthelot.
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Ù
Centenarul Primului Război Mondial a fost marcat la Paris  

printr-o expoziţie specială de fotografie 
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Necropola de la Poiana Sărată a fost reinaugurată

Necropola de la Poiana Sărată a fost reinaugurată la 8 octombrie 2016, cofinanţarea lucrărilor 
de reparaţii fiind realizată de Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor şi Primăria Comunei 
Oituz.. Tot în aceeaşi zi a fost sfinţit Monumentul Lt. Nicolae Macarie şi a fost oficiată o 
Slujbă de sfinţire a monumentului şi a Cimitirului Eroilor.

În perioada octombrie 1916 – august 1917, armata română a fost implicată în trei lupte succesive 
în zona Oituz.. Osemintele a 2.047 de eroi români, austrieci, evrei, germani, ruşi, turci şi 
unguri au fost centralizate, în perioada 1916-1945, în Cimitirul Eroilor de la Poiana Sărată.

Ù
Poiana sărată a fost prima localitate eliberată  
de armata Română în Primul Război Mondial
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Ù
2047 de eroi români şi de alte naţionalităţi,  
căzuţi în luptele de la oituz, îşi dorm somnul de veci 
în necropola de la Poiana sărată

Nu ești decât o cruce

Nu ești decât o cruce.

Poate că nimeni nu mai știe de ce ești îngropat acolo sus, în cimitirul izolat, soldat căzut la datorie, 
Nimeni nu mai știe cine eşti, soldat infanterist acoperit cu iarbă și pământ,  
îmbrăcat cu tunica de război și casca pe-o ureche.

Nimeni nu-și mai aduce aminte pentru cine, lopata și cazmaua au săpat pământul.

Purtând pușca pe umeri urcai pe munte, voiai să crești, cântai și pe neașteptate mureai.

Şi alţii mureau cu tine. Acum sunteţi cu toţii în împărăţia lui Dumnezeu.

Soarele, Ploaia, Uitarea, şi-au șters și numele de pe frontul de luptă.

Nu ești decât o cruce pe munte, care rezistă la vitregiile vremii și pace.

Custode al Gloriei și al  Păcii.

(Roberto Perseni)
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Expoziţie itinerantă ,,Pe urmele eroilor“

În contextul aniversării Centenarului Primului Război Mondial, Oficiul Naţional 
pentru Cultul Eroilor a vernisat expoziţia ,,Pe urmele eroilor“ în 7 localităţi: Ploieşti – 
la Baza 2 Logistică ,,Valahia“ (20.04.2016), Bucureşti – la Palatul Cercului Militar 
Naţional (27.04.2016 şi 26.08.2016), Castelul Ţepeş (28.05.2016) şi la Cinemateca 
Română (25.07.2016), Cluj-Napoca – la sediul Comandamentului Diviziei 4 ,,Gemina“,  
Dragoslavele – la Mausoleul Eroilor de la Mateiaş (23.09.2016), Poiana Sărată –  
la Cimitirul Eroilor de la Poiana Sărată (07.10.2016), Miercurea Ciuc – la sediul  
Brigăzii 61 Vânători de Munte (10.10.2016) şi la Târgu Jiu – la Cercul Militar 
(24.10.2016).

Expoziţia a reunit un portofoliu de 350 de fotografii, care invitau vizitatorii să păşească pe 
urmele eroilor români din Primul Război Mondial, prin intermediul imaginilor imortalizate 
la cele mai reprezentative cimitire şi monumente de război din România.

Ù
expoziţia a cuprins imagini imortalizate la cele mai reprezentative 

cimitire şi monumente de război din România
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,,De aicea de sus nu se vede dacă am câștigat războiul ăsta și dacă acum moartea mea are  
o urmare bună .

Din 18 august 1917, de când m-am prăpădit, până azi, nu știu dacă sunteţi uniţi în ţară,  
dacă vă e bine, dacă mai sunteţi români sau nu, voi, urmașii mei.

Din când în când, de aici de sus mai simt vânturarea oaselor mele pământesti rămase pe câmpul 
de la Mărășești, îngropate fără slujbă și fără împărtășanie, sau lumânare, de obuzele nemţești 
ce au căzut în amiaza aia nenorocită.

M-au amestecat cu ţărâna până m-au acoperit de tot. Muierea n-a mai avut ce îngropa,  
m-a îngropat pământul singur.

Primăvara, când ţăranii mai ară pământul, mai trag la lumină cu plugul câte un os de-al meu.

Ai, ce mă furnică aici sus unde sunt! Simt căldura soarelui de primăvară cum bate pe oasele 
mele albe şi pământul reavăn de mă împresoară, răcoros.

Apoi grâul crește rădăcini firave din jurul oaselor mele, mă gâdilă și se înalţă peste mine  
de-mi ţine răcoare.

Cel mai mult îmi place când pe câmp vine lume la secerat și vorbește sau cântă. Se vaită  
de multe lucruri care nu merg bine, înjură și bleastămă ţara asta și traiul lor nenorocit, dar 
toate astea o fac în limba română.

Așa știu și eu că nu am murit degeaba”. 

(Din mărturiile eroilor anonimi ai neamului românesc)
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Acasã
la veterani
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Ministerul Apărării Naţionale desfăşoară, de aproximativ trei ani, un program de vizitare a veteranilor 

din cel de-al  Doilea Război Mondial, la ei acasă. 

Programul a fost iniţiat de secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea 

calităţii vieţii personalului, Otilia Sava, şi îşi propune să aducă puţină lumină în sufletele acestora, dar şi 

sentimentul că nu sunt uitaţi, că militarii şi Armata României sunt alături de ei şi, mai ales, că suntem 

conştienţi şi apreciem eroismul de care au dat dovadă în anii grei ai războiului.

Demarat pentru prima dată în Bucureşti, ,,Acasă la veterani“ este un program care a fost dezvolatat 

în rândul militarilor, foarte multe unităţi militare adoptându-l şi răspândindu-l astfel pe întreg teritoriul 

naţional. La el participă voluntar atât militari, cât şi elevi din Colegiile Naţionale Militare şi studenţi 

din Academiile Militare, cărora li se alătură reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai Bisericii Ortodoxe 

Române şi elevi din intituţiile civile de învăţământ.

Întâlnirile cu veteranii de război, veritabili eroi în viaţă, sunt încărcate de o intensă emoţie pe care o 

regăsim și în poezia veteranului de război, col. (r) Gheorghe Lăcătuşu, intitulată ,,Priveşte cum se 

duc veteranii! “:

,,…De-aceea, copile, când trec veteranii

Cu feţele supte, de sfinţi bizantini,

Opreşte-te-n loc, că ei sunt titanii

Istoriei noastre! Şi… lor să te-nchini.

Sunt candele sfinte! Cât pâlpâie încă

Mai dă-le onorul! Aceşti oameni trişti

Ţi-au clădit viitorul în piatră şi-n stâncă

Şi-au murit pentru tine! Ca tu să exişti!...“
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Ù  
Colonelul (rtr.) Ionel TuŢĂ, 94 de ani,  
deapănă amintiri de pe front împreună  
cu camarazii de la Direcţia calitatea vieţii personalului

La 99 de ani, Mircea IoNesCu QuINTus,  
veteran de război şi general de brigadă în retragere,  
a primit vizita secretarului de stat otilia sava 
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Lidia Platon - cel mai fericit ofiţer
Lidia Platon, 96 de ani, s-a născut la Chişinău şi a rămas orfană de 

mamă când avea 6 luni. „Mama era o femeie frumoasă. Tata a rămas în 
Basarabia. Nu mai ştiu nimic de el. S-a căsătorit cu „vitrega“, care a fost o 
rea şi nu m-a ajutat niciodată“, povesteşte doamna Platon.

S-a descurcat singură să facă şcoala sanitară la Chişinău, după care, 
în 1939, a venit în Bucureşti. În anii 1942-1943 a fost soră medicală în 
spitalele de campanie şi a tratat răniţii români şi germani. 

Pe front a fost decorată cu medaliile „Meritul sanitar“ şi „Eliberarea de 
sub jugul fascist“, iar, pe timp de pace, cu medalia „Crucea comemorativă 
a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945“.

Povesteşte că este plutonier. Analizând documentele de veteran de 
război, observăm că în anul 1996 deţinea gradul de plutonier adjutant şi îi 
spunem că, în urma înaintărilor succesive în grad ale veteranilor de război, 
trebuie să fie deja ofiţer.

Auzind că este ofiţer s-a bucurat zgomotos, ca un copil: „Sunt ofiţer! 
Sunt ofiţer! Ce bine! Ce surpriză mare! Ana, sun-o pe dna Burceru, să 
vadă cine ne-a vizitat şi să-i spun ceva nou! Să ştie şi ea că sunt ofiţer!“.

„Mi-a făcut mare plăcere că aţi venit, că mi-aţi adus atâtea cadouri şi 
pentru că mi-aţi adus vestea că sunt ofiţer! Mare bucurie mi-aţi făcut!“.

Bucuria a fost şi mai mare câteva luni mai târziu, când a primit gradele 
de locotenent-colonel. Era 27 mai 2016 şi doamna Platon nu mai putea de 
fericire. I se împlinise un vis ... visul de a fi ofiţer, cel mai fericit ofiţer.
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ÙDomniţa sTĂNCuLesCu, veteran de război, 92 de ani,  
într-o întâlnire plină de căldură sufletească cu colonelul Mihai Gavrilă, 
locţiitorul Direcţiei calitatea vieţii personalului

Cu două zile înainte de a împlini 92 de ani, colonelul (rtr.) 
Teodor adrian NICoLau, veteran de război, a fost vizitat  
de reprezentaţii Direcţiei calitatea vieţii personalului 
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Doamna Bujor
Veteranele de război sunt femei rare în viata românilor şi ar trebui 

protejate ca o specie pe cale de dispariţie.

Se numeşte Maria Bujor, are 93 de ani şi şi-a servit ţara ca soră medicală 
pe front. Când a început războiul era în curtea Bisericii „Domniţa Bălaşa“  
din Bârlad. Două bombe au căzut pe camerele unde locuia împreună  
cu sora sa şi sub ochii lor au ars toate lucrurile pe care le-au strâns  
cu atât de multe sacrificii. Au rămas cu hainele de pe ele, fără apărare  
în faţa unui monstru care a şters de pe faţa pământului într-o secundă, 
toată istoria lor personală. Un om bun de la poliţie le-a dat paltonul soţiei 
lui, pe care l-au purtat pe rând, cele două surori. „Mi-a rămas halatul de 
pe mine şi medalia «Domniţa Bălaşa», care atesta că terminasem studiile 
la «Brâncovenesc»“, povesteşte Maria Bujor.

„Bunicul era veteran, luptase în război. Tatăl meu era veteran, 
luptase în război, de unde s-a întors acasă într-un pat din care nu 
s-a mai ridicat niciodată. Bunicul fusese împroprietărit de stat cu  
6 hectare de pământ la Iveşti, aproape de Podul Turcului. 
Primise şi tata 4 hectare de pământ, dar într-o comună prea 
îndepărtată ca să ne fie de folos. Am rămas cu pământul moştenit 
de la bunicul, pe care trebuia să-l lucrăm ca să avem ce mânca.  
Când a murit tata, sora mea cea mică avea doar 6 ani, noi fiind 
5 copii. Cu toţii ne-am străduit să fim cinstiţi şi să-i ajutăm pe cei  
din jur“.
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Veteranul de război Ioan CHITIC,   
sublocotenent în retragere, a fost vizitat în pragul 
împlinirii vârstei de 92 de ani de camarazii  
de la Direcţia calitatea vieţii personalului

Ø 
elena CIobaNu, căpitan în retragere  

şi veteran de război, în vârstă de 90 de ani,  
fost telegrafist în cel de-al Doilea Război Mondial,  

i-a încântat pe oaspeţii săi cu amintirile păstrate,  
încă vii, din timpul luptelor
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El - veteran de război, ea - veterană în căsnicie

Mircea Belu are 94 de ani şi este căsătorit de 70 de ani. Poartă aparat 
auditiv şi merge cu ajutorul bastonului, dar umorul nu l-a părăsit niciodată. 
Soţia sa are tot 94 de ani. Nu au avut copii, dar ea avut o mare dragoste 
pentru singurul ei bărbat, căruia i-a iertat toate iubirile clandestine, „mai 
ceva ca Dumnezeu”.

- Cum v-aţi căsătorit?

- Când a plecat pe front mi-a spus „dacă ai noroc, o să ne căsătorim când 
vin”. Şi ăsta a fost norocul meu în viaţă.

- Aţi avut o mare iubire?

- Da, soţia, altfel nu stăteam împreună atâţia ani. Nu ştiu cum au trecut 
anii ăştia. Medicii spun să nu ne mai gândim la tinereţe.

- Doamnă, sunteţi o martiră, bujorul pe care vi l-am dăruit este prea 
puţin. Sunteţi un „veteran în căsnicie” (îi spunem).

- Am ţinut mult la el. Când eram bolnavă, plângeam, gândindu-mă că, 
dacă mor eu, pe el cine o să-l mai îngrijească (îi dau lacrimile).

- Eu (zice strănepoata) n-am întâlnit un om care să iubească aşa de mult.

- Mi-aţi făcut o mare bucurie dăruindu-mi acest bujor (îl sărută). 
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Ø  
Renumitul muzicolog Viorel CosMa,  
general-maior în retragere, a vizitat  

brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul“,  
locul unde şi-a început cariera  

în urmă cu 73 de ani

Generalul-maior (rtr.) Viorel CosMa a fost sărbătorit la vârsta de 94 de ani  
la Cercul Militar Naţional 
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Supravieţuire miraculoasă 

Doamna Nedelea, văduvă de veteran de război, s-a născut pe 5 martie 
1922, într-un timp în care mamele îşi doreau să aducă pe lume băieţi, 
pentru că ţara pierduse prea mulţi în război. Theodora Nedelea n-a fost 
iubită de mamă. Dar a fost divinizată de tatăl ei, cel mai priceput tâmplar. 

Teodora Nedelea povesteşte cu un har nemaiîntâlnit: 

„Casa noastră avea patru camere de zi şi două de paiantă. În una dintre 
camerele de paiantă din spate locuia şi bunica, paralizată de 10 ani. Dacă 
vă vine să credeţi, bunica era bolnavă de cataractă şi pe vremea aia nici nu 
se pomenea de operaţie. Cât a stat 10 ani în pat, s-a vindecat de cataractă. 
Ne citea poveşti şi croşeta ciorapi pentru bărbaţii din familie. În 4 aprilie 
1944 a avut loc primul bombardament în Bucureşti. Toată Calea Griviţei 
a fost distrusă. Rămăseseră în picioare doar casa noastră şi biserica. Tata 
ne-a dus pe toţi la ţară, mai puţin pe bunica, care refuzase. Deşi îi pregătise 
o căruţă în care să stea întinsă, bunica a fost hotărâtă: <<Nu plec, pentru că 
nu vreau să mor pe drum! Vreau să mor aici, în casa mea>>.

În 28 iunie 1944 a avut loc ultimul bombardament în Bucureşti, care 
a culcat la pământ ultimele redute: casa noastră şi biserica de pe Calea 
Griviţei. Bunica a supravieţuit, în singura cameră, de chirpici, care a mai 
rămas în picioare, fără uşă. A murit săraca dupa 5 ani, in 1949.“



52

Ù arc peste timp – Veteranul de război, sublocotenent în retragere, 
Dumitru sTaN , a fost vizitat, la împlinirea vârstei de 100 de ani,  
de reprezentanţiii MapN şi de strănepoata sa.

 soldatul (rtr)Constantin eNaCHe, 
veteran de război, a fost sărbătorit cu fast, 
la împlinirea venerabilei vârste  
de 100 de ani
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O iubire de-o viaţă
Voica Ioana Manolescu avea 25 de ani când s-a întors de pe front: „Am plecat din 

Lipova cu 8 vagoane încărcate cu materiale sanitare. Când am ajuns în Dealul Spirii, 
m-am certat cu unul dintre însoţitori, pe nume Manolescu, aşa că m-a abandonat în 
gară, unde am rămas 3 zile. În disperare de cauză am sunat la comandatul care mă 
trimisese pe front şi l-am pârât pe Manolescu. Comandantul a sunat la spital unde, 
culmea coincidenţei, şeful materialelor se numea tot Manolescu. Încurcătura a fost gata. 
Comandantul l-a certat că m-a abandonat în gară, el a încercat să-i explice că nu m-a 
văzut niciodată, însă era prea târziu să mai facă altceva decât să fugă spre mine. M-a 
ajutat cu descărcatul materialelor şi peste vreo oră mi-a spus că are o întâlnire spre care 
trebuie să se grăbească. Timp de o lună am despachetat toate materialele din vagoane. 
Ordinea şi curăţenia bagajelor, precum şi lenjeriile de spital care erau călcate şi aranjate 
ca într-o farmacie l-au impresionat atât de mult, încât Manolescu a venit la mine şi m-a 
cerut de nevastă.

Am stat 2 ani până să ne căsătorim, pentru că eu nu aveam dotă şi nu se aproba 
dosarul. M-a impresionat toată viaţa dorinţa lui de a fi împreună cu mine, în ciuda 
faptului că eram o sărăntoacă şi nu aveam studii.

Multă vreme a fost detaşat laTecuci, iar eu am crescut fetele singură, la Bucureşti. 
Mai veneau binevoitori să-mi spună că soţul meu ia masa zilnic cu o femeie frumoasă, 
colegă de-a lui, dar am hotărât că nu trebuie să las nimic să ne despartă.

Pentru că el m-a ales pe mine, deşi era ofiţer şi putea să-şi aleagă o altfel de femeie, 
înfruntându-şi familia şi anturajul, am considerat că este de datoria mea să-i rămân 
aproape, chiar şi când m-au durut alegerile lui. Dar m-a iubit toata viaţa şi n-a divorţat 
de mine”. Domnul Manolescu a părăsit-o doar când a murit, în 1992.
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o delegaţie a M.ap.N. i-a făcut o vizită surpriză  
doamnei Cezarina IoNesCu 



Ø
Colonelul (rtr.) Marin GeoRGesCu,  

luându-şi „La revedere“ de la oaspeţii din M.ap.N.
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Eleonora Bujoreanu - fan declarat Dragoş Pătraru

Viaţa doamnei Eleonora Bujoreanu, veteran de război în vârstă de 94 de ani, 
a stat sub semnul spitalului şi al chirurgiei. „Pansam de dimineaţa până seara. 
Pansam răniţii, fie că erau români, nemţi sau ruşi. Stăteam cu bolnavii mei şi 
atunci când suna alarma de bombardament aerian. Ce era să fac, să-i las acolo, 
pe targă şi eu să mă duc în adăpost?“.

Acum, viaţa i se scurge zilnic în faţa televizorului. Are şi emisiuni favorite 
şi este la curent cu evenimentele din ţară şi din străinătate. După luptele de 
pe frontul celui de-Al Doilea Război Mondial, doamna Eleonora Bujoreanu a 
luptat zilnic ca să-şi administreze raţia de „Starea naţiei“ şi de Dragoş Pătraru, 
pe care-l vedea când cunoscutul realizator avea emisiune la TVR, o dată seara, 
cu sonorul în şoaptă, de frica vecinului de dedesubt, şi o dată dimineaţa, în 
reluare, la maxim. Cu alte cuvinte, tratamentul cu Ginkgo Biloba mai putea fi 
sărit, dar fără Dragoş Pătraru nu exista viaţă rezonabilă. Era un fan declarat! 
Şi, într-una din zile, Dragoş Pătraru a coborât de pe micul ecran în realitatea 
doamnei Bujoreanu, devenită veteran al emisiunii „Starea Naţiei“.

Atât de mult îl iubea pe Dragoş Pătraru, încât vizita lui a reprezentat 
pentru doamna Bujoreanu „cea mai mare bucurie, de la declararea 
stării de pace, de după război“: „Domnule Dragoş Pătraru, eu cu 
dumneavoastră adorm în fiecare seară şi mă trezesc în fiecare dimineaţă. 
Nu-mi vine să cred că sunteţi dumneavoastră, Pătraru de la televizor! 
Să vă gândiţi la fiecare emisiune că eu mă uit la dumneavoastră şi ... să spuneţi 
adevărul! Să ştiţi că pentru mine, Pătraru este ca un drog!“.
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Generalul-maior (rtr.) alexandru octavian LeRu,  
preşedintele asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, sector 2, 

sărbătorit la 95 de ani 

Ø
sublocotenentul (rtr.) Ştefan GRosu,  

sărbătorit de camarazi, la împlinirea a 95 de ani
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Bucur Scarlat şi-a văzut visul cu ochii  
la 102 ani: steaua de general

Într-una din zilele lui ianuarie 2016, l-am vizitat pe domnul Bucur 
Scarlat, veteran de război, pentru a-i oferi personal gradul de general de 
brigadă în retragere.Vizita noastră l-a găsit extrem de emoţionat, pentru 
că momentul conferirii gradului de general a reprezentat un vis pe care nu 
a încetat să-l trăiască până la vârsta de 102 ani.

Are doi copii cu un umor debordant, moştenit de la soţia dumnealui, 
pe care a pierdut-o în urmă cu 12 ani. „Cea mai frumoasă şi mai blândă 
soţie“ ne priveşte calin dintr-o fotografie prea mică pentru o iubire atât 
de mare: „Unica mea iubire a fost soţia mea. Pentru că nu avea dotă, am 
primit dispensă de la comandantul meu să ne căsătorim. Pentru că ne-am 
căsătorit în post, am primit dispensă de la preot. Tatal ei m-a intrebat: 
«Ce vrei Scarlat? O nuntă frumoasă sau dotă?» Eu i-am spus că n-o vreau 
decât pe fiica lui. Toată viaţa mi-a fost de-ajuns. Era de o frumuseţe greu 
de descris în cuvinte. Întorceau trecătorii capul după ea. Era de o blândeţe 
divină. De câte ori eram supărat, mă cunoştea imediat pentru că deveneam 
tăcut. Nu se lăsa până nu mă intorcea pe toate părţile şi mă făcea să privesc 
lucrurile cu optimism. Am trăit cei mai frumoşi 63 de ani de căsnicie. Fuma. 
Cred că este singurul lucru pe care am avut vreodată să i-l reproşez“.

Printre noi se deşiră fumul ţigării aprinse de fiica domnului Scarlat.  
Nu este loc pentru regrete ori pentru tristeţe. Doar de recunoştinţă pentru 
o viaţă lungă şi misterios de frumoasă: „M-am născut la Tecuci, în 1914.  
Ce-am căutat eu la Oradea, printre străini, dacă nu s-o întâlnesc pe EA?“.
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Veteranii de rãzboi –
Eroii de lângã noi
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Crosul veteranilor de război –VeteRUN 

Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, 
a organizat în data de 26 iunie 2016, prima ediţie a Crosului veteranilor de război ,,VeteRUN -  
Cupa Steaua“.

Competiţia, care s-a desfăşurat în Bucureşti, s-a dorit o mişcare populară prin care cetăţenii, 
alături de militari ai Armatei României, să-şi arate respectul şi preţuirea pentru veteranii de 
război, răniţii, invalizii şi urmaşii celor decedaţi ca urmare a participării la cel de-al Doilea 
Război Mondial. 

La întrecerea sportivă au luat parte copii legitimaţi la Clubul Sportiv al Armatei ,,Steaua“, 
militari care au participat la misiuni în teatrele de operaţii din Afganistan, Irak şi Balcanii de 
Vest, copii, tineri şi adulţi care au dorit să-i onoreze pe veteranii de război.
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Generalul (rtr.) Marin DRaGNea, preşedintele aNVR,  
oferind un premiu celui mai tânăr membru  
al asociaţiei Tradiţia Militară

Şi mici, şi mari au alergat la VeteRuN 


Plutonierul (r) Daniel PoRuMb 
şi secretarul de stat otilia sava 
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Ceremonie de înaintare în grad  a unor veterani de război   
Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, 
Generali şi ofiţeri în retragere au fost avansaţi în gradul următor, în cadrul unei ceremonii 
desfăşurate la 14 ianuarie 2016, la Sala de Marmură a Palatului Cercului Militar Naţional.

Prin decret prezidenţial, la propunerea Ministrului Apărării Naţionale,  s-a acordat gradul 
de general sau amiral pentru şapte colonei şi comandori, veterani de război, precum şi pentru 
nouă colonei în retragere.

În aceeaşi zi, cinci generali şi amirali, veterani de război, şi trei generali  în retragere au fost 
înaintaţi în gradul următor. Ceremonia s-a încheiat  printr-un program artistic susţinut de 
prim-solişti ai Teatrului de Operetă  şi Musical ,,Ion Dacian“. 

Militarii au fost înaintaţi în grad prin decrete ale Preşedintelui României, la propunerea 
Ministrului Apărării Naţionale, şi ca urmare a hotărârii Consiliului Suprem de Apărare 
a Ţării.

La aceste spectacole şi concerte au fost invitaţi veterani din cel de-al Doilea Război Mondial, 
precum şi militari veterani care au participat la acţiuni militare în teatrele de operaţii din 
Afganistan, Irak şi Balcanii de Vest.
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Prim-solişti ai Teatrului de operetă  
„Ion Dacian” au susţinut un program artistic  
la finalul ceremoniei 


Ø 
Ministrul Mihnea Motoc 

şi generalul de brigadă Ioan PaNĂ, 
veteran de război
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Adunarea generală a ANVR 
Secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii 
vieţii personalului, Otilia Sava, a participat, în data de 2 noiembrie 2016, la Adunarea 
Generală a Biroului executiv al Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război din 
România.

Venerabilul preşedinte al ANVR, generalul (rtr.) Marin Dragnea, a prezentat 
raportul de activitate al asociaţiei şi principalele preocupări ale membrilor acesteia.

Creşterea indemnizaţiilor veteranilor de război, asigurarea documentelor necesare deplasării 
cu mijloacele de transport în comun, desfăşurarea din ce în ce mai anevoioasă a activităţii 
în filiale din cauza reducerii numărului de membri ai acestora au fost doar câteva dintre 
multele probleme menţionate, cu care se confruntă bravii noştri ostaşi.
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„Nu plânge, Maică Românie,

Că am să mor neîmpărtășit!

Un glonţ pornit spre pieptul tău,

Cu pieptul meu eu l-am oprit…

Nu plânge, Maică Românie!

E rândul nostru să luptăm

Și din pământul ce ne arde

Nici o fărâmă să nu dăm!

Nu plânge, Maică Românie!

Pentru dreptate noi pierim;

Copiii noștri, peste veacuri,

Onoare ne vor da, o știm!

Nu plânge, Maică Românie!

Adună tot ce-i bun sub soare;

Ne cheamă și pe noi la praznic,

Când România va fi Mare!“

Nu plânge, Maică Românie!

Versuri găsite în raniţa unui soldat mort  
 în toamna anului 1918,  

pe muntele Sorica, din Carpaţii de Curbură

Ù 
aspect de la adunarea generală a aNVR

Generalul (rtr.) Marin DRaGNea, 
preşedintele aNVR, a prezentat raportul 
de activitate al asociaţiei  
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Activităţi dedicate Zilei veteranilor de război 
Ministerul Apărării Naţionale a organizat, în data de 28 aprilie 2016, ceremonii militare 
și religioase dedicate ,,Zilei Veteranilor de Război“ în toate marile garnizoane din ţară și la 
monumentele și operele comemorative din Cehia, Republica Moldova, Federaţia Rusă, 
Slovacia și Ungaria.

În București, activitatea a avut loc la Monumentul Eroilor Patriei din faţa Universităţii 
Naţionale de Apărare ,,Carol I “, în prezenţa Ministrului Apărării Naţionale,  
Mihnea Motoc.

Astfel, Filarmonica ,,George Enescu“ şi Operele Naţionale Române din Cluj-Napoca,  
Iaşi şi Timişoara au dedicat spectacole şi concerte veteranilor din cel de-al Doilea  
Război Mondial. 

La aceste spectacole şi concerte au fost invitaţi veterani din cel de-al Doilea Război Mondial, 
precum şi militari veterani care au participat la acţiuni militare în teatrele de operaţii din 
Afganistan, Irak şi Balcanii de Vest.
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Ù 
o ceremonie de depuneri de coroane de flori 
s-a desfăşurat la Monumentul eroilor Patriei 

Ø 
Ziua veteranilor de război a fost sărbătorită prin 

organizarea mai multor spectacoleşi concerte
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Concert de Crăciun dedicat veteranilor de război  
Veteranii de război şi cadrele militare în rezervă şi retragere au fost oaspeţii de seamă 
ai Ministerului Apărării Naţionale la Spectacolul de Crăciun care a avut loc pe  
19 decembrie 2016, la Sala de Marmură a Palatului Cercului Militar Naţional.

Corala ,,Nicolae Lungu“ a Patriarhiei Române, Sebastian Stan şi Oana Marin sunt 
artiștii care au emoţionat profund auditoriul, dăruind clipe de neuitat veteranilor de război, 
prin harul și talentul cu care au fost binecuvântaţi.

Secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii 
vieţii personalului, Otilia Sava, împreună cu personalităţi din Ministerul Apărării 
Naţionale participanţi la concert, au transmis recunoștinţă veșnică bravilor veterani din 
cel de-al Doilea Război Mondial.



 
Veteranii de război s-au bucurat de concertul 
de Crăciun desfăşurat la sala de Marmură 
a Cercului Militar Naţional

Ø 
Corala „Nicolae Lungu“  

a Patriarhiei Române a emoţionat auditoriul

      Ø 
folclorul autentic a fost adus, 

în Concertul de Crăciun, de artiştii  
oana MaRIN şi sebastian sTaN
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,,10 pentru o Armată de nota 10! “  
Elevii Colegiilor Naţionale Militare ,,Mihai Viteazul “ din Alba Iulia şi ,,Ştefan cel 
Mare“ din Câmpulung Moldovenesc au primit vizita secretarului de stat din Ministerul 
Apărării Naţionale, Otilia Sava, care le-a predat o lecţie de patriotism şi i-a invitat să 
vadă în veteranii de război adevărate modele de viaţă.

La 20 octombrie 2016, la iniţiativa secretarului de stat Otilia Sava, a fost lansat evenimentul 
,,10 pentru o Armată de nota 10! “. Prin acest eveniment, Otilia Sava i-a provocat pe 
tineri să facă 10 flotări simultan în cinstea Armatei României şi să posteze înregistrările 
pe reţelele de socializare.

Elevii de la Alba Iulia au acceptat provocarea ,,10 pentru o Armată de nota 10! “ şi au 
făcut simultan 10 flotări, provocându-i, la rândul lor, pe elevii de la Colegiul Naţional 
Militar ,,Ştefan cel Mare“ din Câmpulung Moldovenesc. Acceptând participarea, 
aceştia i-au provocat pe elevii de la Colegiul Naţional Militar ,,Tudor Vladimirescu“ din 
Craiova să facă acelaşi lucru.
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Ø 
elevii Colegiului Naţional Militar 

„Ştefan cel Mare” au arătat public 
cine sunt eroii lor

Provocarea 10 flotări în cinstea  
armatei  României a prins foarte 
repede în rândul elevilor militari 
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Eroismul veteranilor de război – evocat cu studenţii 
Academiilor Forţelor Terestre şi Aeriene   
În aprilie 2016, studenţii academiilor Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu“ şi Forţelor 
Aeriene ,,Henri Coandă“ au primit vizita secretarului de stat în MApN, Otilia Sava.

În cadrul vizitelor s-a evocat eroismul veteranilor de război, iar studenţii au subliniat 
respectul pe care îl datorăm acestora.

Secretarul de stat a vizitat spaţiile în care studenţii militari din Academia Forţelor 
Terestre îşi desăvârşesc pregătirea academică, sălile de seminarii,  amfiteatrele, laboratoarele 
dedicate cercetării ştiinţifice, dar şi spaţiile destinate pregătirii militare şi sportive. 

În memoria eroilor care şi-au dat viaţa acum 100 de ani în Bătălia de la Braşov şi pentru 
a cinsti actele de vitejie ale acestora, secretarul de stat Otilia Sava, împreună cu studenţii 
Academiei Forţelor Aeriene, a depus coroane de flori la Cimitirul Eroilor români de la 
Şprenghi, în cadrul unui ceremonial militar.
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studenţii de la afa i-au omagiat  
pe eroii bătăliei de la braşov, înmormântaţi la Şprenghi 



Ù 
 studenţii academiei forţelor Terestre „Nicolae bălcescu” din sibiu, 

la o lecţie de istorie altfel
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15 ani de la înfiinţarea DRPIP,  
sub semnul respectului faţă de veteranii de război 
Ziua Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică (DRPIP) 
a fost sărbătorită pe 29 februarie 2016, la Palatul Cercului Militar Naţional.

Secretarul de stat Otilia Sava, şeful departamentului, a precizat că, în cei 15 ani de activitate, 
structura a contribuit decisiv la crearea unor relaţii instituţionale cu Parlamentul, 
Guvernul şi cu celelalte autorităţi publice, la armonizarea legislaţiei naţionale în domeniu 
cu cea a statelor membre ale NATO şi ale Uniunii Europene, dar şi la menţinerea 
publicului larg conectat la preocupările şi realizările Armatei, prin activitatea de informare 
şi relaţii publice.

La activitate au mai luat parte militari şi civili care au activat sau activează în cadrul 
Departamentului, veterani de război şi ministrul delegat pentru Relaţia cu Parlamentul, 
Ciprian Bucur.

La aniversarea DRPIP au participat 
şi foşti şefi ai Departamentului
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Ø 
ansamblul „Violoncellissimo”  

a susţinut un recital care a încântat asistenţa

 
Veteranii de război au onorat cu prezenţa 
aniversarea DRPIP

 
eleva Ingrid boeNGIu a interpretat  
Imnul naţional al României
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Ziua internaţională a femeii, sărbătorită la MApN 
Cu prilejul Zilei internaţionale a femeii, actorii Teatrului Metropolis au prezentat în data  
de 7 martie, pentru doamnele şi domnişoarele din Ministerul Apărării Naţionale, precum şi 
pentru veteranele de război, spectacolul ,,Bădăranii“, de Carlo Goldoni, în regia lui Dan Tudor. 

Din distribuţia spectacolului au făcut parte mari actori ai scenei româneşti, precum Mircea 
Albulescu, Costel Constantin, Gheorghe Visu, Adriana Trandafir, Cecilia Bârbora, 
Gabriela Popescu, Miriam Rizea, Adrian Anghel, Sergiu Flesner, Alexandru Stanciu, 
Horia Muntean, Walid Elleathey şi Dan Apăvăloaiei, în scenografia semnată de  
Corina Grămoşteanu. 

În prezent, 17% din personalul Armatei României este reprezentat de femei, care activează, cu 
preponderenţă, în domeniile medicină militară, logistică, comunicaţii şi informatică, financiar-
contabil, aviaţie, infanterie, relaţii publice, marină, rachete şi artilerie antiaeriană, şi participă 
la misiuni NATO, UE, ONU sau OSCE în teatrele de operaţii.

Ù 
Teatrul Metropolis a prezentat pe scena MapN  
piesa de mare succes „bădăranii“ de Carlo Goldoni
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Ù 
La spectacolul de teatru din aula MapN  
au participat veterani şi văduve de război

Ministrul Mihnea MoToC a mulţumit 
actorilor pentru prestaţia de excepţie
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Veteranii  
din teatrele de operaþii
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Ziua Veteranilor 
Cu prilejul Zilei Veteranilor, în București și în garnizoanele în care există unităţi militare  
ce au executat misiuni în teatrele de operaţii, au fost organizate la 11 noiembrie 2016, ceremonii 
militare și religioase.

În Capitală, la Monumentul Eroilor căzuţi în Teatrele de Operaţii şi pe teritoriul României,  
din Parcul Tineretului, au fost depuse coroane de flori, a fost oficiat un serviciu religios  
și s-a păstrat un moment de reculegere în memoria eroilor care și-au dat viaţa pentru ţară. 

În foaierul Palatului Copiilor au fost prezentate fotografii, steaguri de identificare ale unităţilor 
participante la misiuni în teatrele de operaţii, decoraţii ale unor veterani și volumele de versuri scrise 
de sublocotenentul (pm) Ioan Grosaru, căzut la datorie în Irak, în anul 2007. 

Data de 11 noiembrie a fost aleasă ca Ziua Veteranilor pentru simbolistica ei – intrarea în vigoare,  
la 11 noiembrie 1918, a Armistiţiului între Puterile Antantei şi Germania, în urma căruia se 
punea capăt Primului Război Mondial. 

Totodată, la 11 noiembrie 2003 a căzut la datorie sublocotenentul (pm) Iosif Silviu Fogoraşi,  

primul militar român decedat în Afganistan.
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Ø 
11 noiembrie este şi ziua  

veteranilor din teatrele de operaţii.  
În imagine, plutonierii Daniel PoRuMb  

şi Ionuţ buToI

General-locotenentul (rtr.) Constantin DIDuLesCu, 93 de ani, 
a fost prezent la ceremonia dedicată Zilei Veteranilor 



Monumentul eroilor căzuţi în Teatrele de operaţii  
şi pe teritoriul României, din Parcul Tineretului 
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11 Noiembrie sau O altfel de lecţie de istorie  
În semn de respect şi preţuire pentru veteranii României, Departamentul pentru relaţia 
cu Parlamentul şi informare publică a organizat, la 11 noiembrie 2016, pentru elevi din 
liceele bucureştene ,,Decebal “ şi ,,Ion Creangă“, ,,O altfel de lecţie de istorie: Ştiţi ce se 
sărbătoreşte astăzi?“.

Alături de veterani din teatrele de operaţii, elevi militari şi reprezentanţi ai Oficiului 
Naţional pentru Cultul Eroilor, secretarul de stat Otilia Sava le-a vorbit tinerilor 
despre semnificaţia zilei de 11 Noiembrie, când România sărbătoreşte Ziua Veteranilor  
din Teatrele de Operaţii.

Un moment special, în care inimile participanţilor la activitate au tresărit de emoţie, a fost 
creat de Ştefan Maior, elev la Liceul Teoretic ,,Decebal “, care a îngenuncheat lângă 
statuia ,,Pe aici nu se trece! “, rostind cuvintele elevului Amilcar Săndulescu, spuse  
de acesta în momentul în care a ales, la Mărăşeşti, sicriul cu osemintele Eroului  
Necunoscut al României.

Ù 
o lecţie de istorie inedită predată într-un monument istoric - 
Memorialul eroilor Neamului din Parcul Carol I
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Ø 
elevii militari au depus flori 

la Mormântul ostaşului 
Necunoscut

 
flacăra de la Mormântul ostaşului 
Necunoscut simbolizează 
recunoştinţa faţă de sacrificiul 
suprem al eroilor neamului
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,,Bujorul românesc“, simbolul  jertfei  eroilor, 
purtat  de  prezentatorii  TV  
De Ziua Veteranilor din teatrele de operaţii, jurnaliști de la Televiziunea Română,  
Antena 3, B1 Tv, Realitatea Tv și România Tv au purtat cu mândrie bujorul românesc, 
simbolul sacrificiului militarilor români pe toate câmpurile de bătălie.

Televiziunile au răspuns astfel demersului MApN de a onora sacrificiul făcut de  
militarii români în teatrele de operaţii şi curajul veteranilor teatrelor de operaţii.

Ziua de 11 noiembrie este un omagiu adus celor 28 de militari care şi-au pierdut viaţa 
după 1990, în misiuni de combatere a terorismului sau de menţinere a păcii desfăşurate  
în străinătate.

De asemenea, la 11 noiembrie le aducem respectul nostru celor peste 170 de militari români 
care s-au întors din teatrele de operaţii cu răni şi invalidităţi, purtând astfel urmele 
războiului asupra lor.

Ù 
Prezentatorii TVR au purtat bujori în semn de respect 

pentru jertfa eroilor neamului
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Prezentatorii emisiunilor de stiri de la TVR, antena, Realitatea TV, România TV 
şi b1 TV şi-au arătat respectul faţă de jertfa eroilor neamului purtând în piept, 
pe parcursul întregii zile de 11 noiembrie, un bujor românesc

Cunoscutul realizator Radu TuDoR a explicat 
de ce poartă în piept bujorul românesc
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Campania ,,Pedalăm pentru Invictus“  
îi trimite pe răniţii din teatrele de operaţii 
la Jocurile Paralimpice din 2017, din Canada 
Gala de încheiere a Campaniei ,,Pedalăm pentru Invictus 2017 – o poveste despre învingători“, 
organizată de Asociaţia ,,Povestaşii“ pentru Invictus România, s-a desfăşurat pe 9 noiembrie 
2016, în Sala de Marmură a Cercului Militar Naţional. Secretarul de stat în MApN, Otilia 
Sava, i-a felicitat pe ,,Povestaşi“ pentru energia cu care au propulsat proiectul Invictus, prima 
mişcare de voluntariat din Armata României: ,,Acum nu mai au mâini, dar îmbrăţişează o cauză 
măreaţă; acum nu mai au picioare, dar au roţi care nu-i îndepărtează de visele lor; acum nu mai văd,  
dar simt mai bine că România este o ţară pentru care, şi a doua oară, ar plăti acelaşi preţ!  
Iar România suntem fiecare dintre noi, după cum Invictus suntem toţi cei care învăţăm că singurele 
limite sunt cele pe care ni le punem singuri! “.

Asociaţia Povestaşii, în parteneriat cu Invictus România, a lansat această campanie pentru a 
strânge fondurile necesare participării celor 5 membri Invictus România la Jocurile Paralimpice 
din Canada, din 2017.
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Ù Ø 
aspecte de la gala de încheiere a Campaniei  

„Pedalăm pentru Invictus 2017 – o poveste despre 
învingători“, organizată de asociaţia „Povestaşii“ 

pentru Invictus România 
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Cursul pentru jurnaliştii 
care transmit din zone de conflict
,,Cursul pentru jurnaliştii care transmit din zone de conflict “ s-a desfăşurat în perioada  
20-25 iunie 2016, la Constanţa, şi a fost organizat de Direcţia informare şi relaţii publice  
a MApN, cu sprijinul Statului Major al Forţelor Navale şi al Statului Major al Forţelor 
Aeriene. Ediţia din acest an a fost dedicată lui Daniel Porumb, veteran al teatrelor de operaţii.

La curs au participat 20 de reprezentanţi ai mass-media, care au dobândit în cadrul modulului 
de instruire teoretică cunoştinţe despre riscurile şi regulile de siguranţă şi protecţie în zonele de 
conflict, însuşindu-şi aspecte privind securitatea operaţională.

În cadrul modulului de instruire practică, jurnaliştii au pus în aplicare tehnici de acordare 
a primului ajutor,  tehnici de supravieţuire şi de orientare în teren, şi au asistat la şedinţe 
demonstrative de tragere cu armamentul specific forţelor pentru operaţii speciale şi la exerciţii 
de paraşutare.

Ù 
„Cursul pentru jurnaliştii care transmit din zone de conflict” 

 a avut şi un modul de instruire practică
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Ù 
ediţia din 2016 a „Cursului pentru jurnaliştii care transmit din zone de conflict”  
a fost dedicată veteranului din teatrele de operaţii Daniel PoRuMb

Jurnaliştii au participat la o şedinţă de trageri şi au jucat roluri de ostatici 
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Miodrag Belodedici  şi  Jean Vlădoiu, 
în vizită-surpriză la veteranul  Daniel  Porumb 
Pe 27 aprilie 2016, secretarul de stat în MApN, Otilia Sava, împreună cu doi jucători 
din echipa de aur a Stelei, Miodrag Belodedici şi Jean Vlădoiu, şi reprezentanţi ai Direcţiei 
calitatea vieţii personalului i-au făcut o vizită-surpriză lui Daniel Porumb, veteran din 
teatrul de operaţii din Irak. 

Fotbaliştii i-au oferit în dar un tricou al echipei naţionale cu autografele lor şi l-au invitat 
la meciul amical cu Georgia, programat pentru data de 3 iunie. „E un băiat extraordinar, 
foarte curajos şi foarte puternic. Este un exemplu pentru noi toţi! M-a impresionat“,  
a spus Jean Vlădoiu. La rândul său, Miodrag Belodedici a declarat: ,,Tot respectul pentru 
Daniel! Este un adevărat erou. Ne-a arătat că are un psihic foarte bun. E foarte pasionat 
de fotbal. Cred că am fi putut sta de vorbă cu el ore întregi “.
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Jucătorii din echipa de aur a stelei  
i-au oferit lui Daniel un tricou cu autografele lor

Ù 
otilia sava l-a vizitat de ziua lui pe plutonierul (r) Daniel PoRuMb,  
rănit în teatrul de operaţii din Irak
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Campania de donare de sânge ,,Donez din dragoste de ţară“ 
Militarii români au participat, în perioada 7-11 noiembrie 2016, la campania de donare  
de sânge ,,Donez din dragoste de ţară“.

Campania şi-a propus creşterea rezervelor din Centrele de Transfuzie Sanguină prin 
contribuţia donatorilor din sistemul militar, dar şi sensibilizarea opiniei publice cu privire 
la importanţa donării de sânge.

Campania ,,Donez din dragoste de ţară“, care a avut loc în contextul manifestărilor dedicate 
sărbătoririi Zilei Veteranilor (11 noiembrie), s-a desfăşurat, la nivelul garnizoanei 
Bucureşti, în cadrul Centrului de Transfuzie Sanguină al M.Ap.N. (dar şi prin centrul 
mobil), Centrului de Transfuzie Sanguină şi punctelor de recoltare din Spitalul Clinic  
de Urgenţă Bucureşti şi Spitalul Universitar de Urgenţă. De asemenea, la nivel  
teritorial, campania s-a desfăşurat cu sprijinul Centrelor de Transfuzie judeţene.
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Ø
Generalul Nicolae CIuCĂ,  

şeful statului Major General,  
s-a alăturat campaniei

 
Campania „Donez din dragoste de ţară“  s-a desfăşurat  
în contextul sărbătoririi Zilei Veteranilor (11 noiembrie)
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,,Atelierul de bujori” 
La ,,Atelierul de bujori“, voluntarii din cadrul Direcţiei calitatea vieţii personalului a 
Ministerului Apărării Naţionale confecţionează manual, cu migală şi dăruire, mii de 
flori care reprezintă recunoştinţa, consideraţia şi respectul nostru pentru veteranii de război 
şi veteranii din teatrele de operaţii. 

Bujorul este asociat, în tradiţia şi cultura românească, cu puterea dragostei, a devotamentului 
şi a sacrificiului, prin sângele vărsat de ostaşii români din toate timpurile, şi a fost înregistrat 
la OSIM, ca element de reprezentare vizuală, de către Asociaţia de Caritate din  
Armata României – CAMARAZII.

Ca şi ,,Bujorul românesc“ ce a supravieţuit miraculos, fiind o specie unică în Europa, care 
îşi are originile în Era Glaciară, aşa şi poporul român a supravieţuit valurilor de cotropitori 
de-a lungul istoriei, rămânând în aceeaşi vatră, chiar dacă a plătit un greu tribut de sânge. 

Ù 
La „atelierul de bujori” lucrează voluntar  

femei şi bărbaţi, elevi şi adulţi
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Ù 
bujorul se confecţionează manual, cu migală şi dăruire
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Eroii  
din teatrele de operaþii
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Ceremonii dedicate Zilei Eroilor 
Ministerul Apărării Naţionale a organizat, în data de 9 iunie 2016, ceremonii militare şi 
religioase cu prilejul Zilei Eroilor.

În Bucureşti au fost depuse coroane de flori la Mormântul Ostaşului Necunoscut – Parcul 
Carol I, la Monumentul Eroilor căzuţi în misiune în teatre de operaţii şi pe teritoriul 
României - Parcul Tineretului, la Monumentul Eroilor Patriei – Universitatea Naţională 
de Apărare „Carol I“ şi la Cimitirul Militar Ghencea.

Manifestări similare s-au desfăşurat şi în garnizoanele din ţară, cu participarea reprezentanţilor 
autorităţilor locale, unităţilor şcolare, cultelor religioase, asociaţiilor de veterani şi ai 
organizaţiilor neguvernamentale. Ceremonii au avut loc, cu sprijinul reprezentanţelor diplomatice 
ale României, şi în onoarea eroilor români căzuţi pe teritoriul altor state.

Militarii români dislocaţi în Baza Militară din Kandahar i-au omagiat pe eroi la Troiţa din 
campul românesc.

Ù 
Reprezentanţii conducerii MapN au depus o coroană de flori  

la Monumentul eroilor căzuţi în misiune în teatre de operaţii şi pe teritoriul României
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Ù 
Reprezentanţi ai asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război au depus o coroană  

de flori la Mormântul ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I

 
Militarii români dislocaţi în baza Militară din Kandahar  
i-au omagiat pe eroi la Troiţa din tabăra românească
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Monumente dedicate eroului Remus Brânzan, 
inaugurate în Bosnia şi Herţegovina

Secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii 
vieţii personalului, Otilia Sava, a efectuat, în zilele de 30 şi 31 mai 2016, o vizită oficială în 
Republica Bosnia şi Herţegovina. Cu acest prilej, au fost dezvelite două plăci comemorative 
dedicate memoriei sublocotenentului (pm) Remus Brânzan - una amplasată în Parcul 
memorial amenajat în Camp Butmir şi a doua aflată pe coridorul Gorazde, în dreptul 
localităţii Târnovo, locul în care eroul român a căzut la datorie pe 17 septembrie 1996. 

La ceremonii au participat, alături de soţia şi fiul eroului, reprezentanţi ai Brigăzii 10 
Geniu, din care făcea parte Remus Brânzan, oficiali ai Ministerului Apărării din 
Bosnia şi Herţegovina, reprezentanţi ai conducerii celor două misiuni ale NATO  
şi UE din această ţară.

Ù 
o placă dedicată memoriei sublocotenentului (pm) Remus bRâNZaN   

a fost dezvelită pe coridorul Gorazde, locul unde eroul român a căzut la datorie în 1996
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secretarul de stat în M.ap.N., otilia saVa, s-a întâlnit cu 
membrii contingentului românesc dislocat  

în bosnia şi Herţegovina 
 

Ø
Monumentul ridicat în memoria  

lui Remus bRâNZaN 
din Camp butmir



102

Comemorarea eroului sublocotenent (post-mortem) 
Claudiu Chira 
Pe 26 februarie 2016, în cadrul unui ceremonial militar şi religios organizat la mormântul din 
Cimitirul Ortodox Râşnov, militarii Batalionului 21 Vânători de Munte ,,General Leonard 
Mociulschi“ i-au onorat memoria camaradului lor, eroul sublocotenent (post-mortem) 
Claudiu Chira, căzut la datorie în Afganistan.

La şapte ani de la moartea ostaşului român, familia eroului şi colegii acestuia au reamintit 
României despre sacrificiul lui.

Sublocotenentul (p.m.) Claudiu Chira a căzut la datorie într-o misiune de patrulare pe 
Autostrada A1 (Qalat-Kabul) din Afganistan. 

A fost decorat cu Ordinul Naţional ,,Steaua României“ în grad de Cavaler, pentru militari, 
cu însemn de război.



103

aspect de la ceremonialul militar şi religios desfăşurat 
la mormântul eroului sublocotenent (p.m.) Claudiu CHIRa  
din Cimitirul ortodox Râşnov 
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Comemorarea eroului maior (post-mortem) 
Tiberius Petre Marcel
Garnizoana Târgu Mureş a organizat pe 11 noiembrie 2016, în Cimitirul Eroilor din municipiu, 
o ceremonie militară şi religioasă de comemorare a eroului maior (post-mortem) Tiberius Petre, 
căzut la datorie pe 3 aprilie 2009, în teatrul de operaţii din Afganistan.

La ceremonia care a avut loc cu ocazia Zilei Veteranilor, au participat secretarul de stat  
Otilia Sava, generalul de brigadă Mircea Dan Şuta, comandantul garnizoanei Târgu Mureş,  
dr. Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş, Alexandru Cîmpeanu şi Ovidiu Dancu, vicepre-
şedinţi ai Consiliului judeţean Mureş, precum şi reprezentanţi ai altor instituţii militare şi civile.

,,Aducem astăzi un omagiu eroilor cunoscuţi şi necunoscuţi care s-au jertfit pe câmpurile de 
luptă. Nu întâmplător, trupul maiorului (post-mortem) Petre Marcel Tiberius se odihneşte  
în acest loc sfânt. El este eroul Brigăzii 6 Operaţii Speciale ,,Mihai Viteazul “, a spus  
un militar al marii unităţi din Târgu Mureş.
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Ù
aspecte de la ceremonialul militar şi religios de comemorare a eroului  

maior (p.m.) Tiberius Petre Marcel desfăşurat la Cimitirul eroilor din Târgu Mureş 
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Ziua Internaţională a Copilului,  
sărbătorită  la Ministerul Apărării Naţionale 

Ziua Internaţională a Copilului, 1 iunie, a fost sărbătorită, ca în fiecare an, şi la  
Ministerul Apărării Naţionale. 

Copiii militarilor decedaţi sau răniţi în teatrele de operaţii şi în acţiuni militare interne 
au primit daruri, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cercului Militar 
Naţional, şi au asistat la un moment artistic susţinut de Muzica Reprezentativă  
a MApN.

În cursul după-amiezii, cei aproximativ 130 de copii au participat la activităţi distractive  
în Orăşelul Copiilor din Parcul  Tineretului.
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Ù
animatori, jocuri, baloane, daruri – ingredientele 
unui 1 Iunie de poveste, la Cercul Militar Naţional 
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Împachetarea cadourilor de Crăciun 

Personalităţi din cultură, arte, economie şi mass-media, împreună cu reprezentanţi ai 
MApN, au participat în data de 12 decembrie 2016, la acţiunea ,,Împachetarea cadourilor 
de Crăciun“, desfăşurată în Sala de Marmură a Palatului Cercului Militar Naţional.

Fiecare participant a personalizat un cadou care a fost înmânat de Moş Crăciun și 
Crăciuniţă unui copil al cărui părinte a decedat sau a fost rănit în urma participării la 
acţiuni militare, în cadrul serbării  Pomului de Crăciun.

De asemenea, au fost amenajate ateliere de confecţionat bujori şi coroniţe de Crăciun  
şi un punct de vânzare pentru bujorul românesc şi felicitările desenate de copiii eroilor 
Armatei României.
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Ù 
Mihaela PĂuN, directoarea aRCub, în premieră 
la „Împachetarea cadourilor de Crăciun“ 

ÙPrezentatoarele TV Denise RIfaI şi eli 
RoMaN, împachetând cu grijă cadourile pregătite 
pentru copii 

Cunoscuta cântăreaţă Delia MaTaCHe şi studenţii de la academia Tehnică 
Militară au cântat colinde, întregind atmosfera de sărbătoare  
de la Cercul Militar Naţional 
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,,Crăciunul se petrece în marea familie 
a Armatei României“ 

Ministerul Apărării Naţionale a organizat în luna decembrie evenimentul special 
,,Crăciunul se petrece în marea familie a Armatei României“ care a cuprins spectacole  
de colinde şi de teatru, sosirea lui Moş Crăciun şi oferirea de cadouri în jurul  
Pomului de Crăciun. 

În ziua de 13 decembrie, la serbarea Pomului de Crăciun, copiii eroilor Armatei 
României au primit cadouri oferite de Asociaţia de Caritate din Armata României 
,,CAMARAZII” şi au vizionat un spectacol susţinut de Gaşca Zurli.

Petrecerea a fost întreţinută de animatori profesionişti, ajutorul lui Moş Crăciun  
fiind cunoscutul realizator de la Radio ZU, Răzvan Popescu.
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Ù
De la serbarea pomului de Crăciun nu puteau să lipsescă 
Moş Crăciun şi zânele bune, care au adus daruri copiilor 

eroilor şi răniţilor din teatrele de operaţii 
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