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Recuperarea istoriei na]ionale
-Voci de dincolo de veac -

Campania „Alături de veterani“

Proiectul „În numele eroilor“

Evenimentul special „Metamorfoza icarilor“
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Nu-l uita]i pe cel cqzut \n rqzboi
Lqsa]i-i din c`nd \n c`nd un loc liber la masq
Striga]i-l din c`nd \n c`nd pe nume
Ca [i c`nd ar fi viu printre noi
Ca [i cum s-ar fi \ntors acasq
{i-atunci el va sur`de \n lume.

Nichita Stqnescu



Punem eroii \naintea noastrq [i 
}ara \naintea tuturor!

Campania „Alături de veterani“

Proiectul „În numele eroilor“

Evenimentul special „Metamorfoza icarilor“



Armata României a fost și va rămâne centrul de greutate al speranței și încrederii cetațenilor români, indiferent 
de încercările istoriei, iar dezvoltarea sentimentelor patriotice, a mândriei ostășești, spiritului de corp și a 
atașametului față de valorile naționale este strâns legată de comemorarea unor evenimente cu semnificație 
militară din istoria poporului român.

În ultimii ani, Ministerul Apărării Naționale a continuat seria eforturilor depuse în vederea creșterii coeziunii 
sociale în jurul unor proiecte care vizează valori fundamentale ale statului, ale Armatei României și profesiei 
militare, a gradului de conștientizare de către cetățeni a nevoii de respect și prețuire care se cuvin celor care s-au 
sacrificat pentru țară - eroilor neamului, veteranilor și văduvelor de război, răniților, invalizilor și urmașilor celor 
decedați, ca urmare a participării la acțiuni militare.

Astfel,  în lunile aprilie, mai și iunie, Ministerul Apărării Naționale în parteneriat cu Asociația „Alături de eroi“, 
sprijiniți de reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile au organizat campania „Alături de 
veterani“, dedicată veteranilor celui de-Al Doilea Război Mondial, proiectul „În numele eroilor“, organizat cu 
ocazia Zilei Eroilor și evenimentul special „Metamorfoza icarilor“, dedicat veteranului de război generalul-
locotenent Ion Dobran.
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Prima activitate din cadrul acestor acțiuni pe linia responsabilității sociale a fost campania „Alături de 
veterani“, organizată cu ocazia „Zilei Veteranilor de Război“, de Ministerul Apărării Naționale împreună cu 
Asociația „Alături de eroi“, sprijiniți de reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile.

Campania a fost demarată prin lansarea site-ului veteraniiromaniei.mapn.ro, pagină dedicată veteranilor celui 
de-Al Doilea Război Mondial ce a reunit povești de viață, informații cu privire la evenimentele dedicate acestora, 
precum și mărturii din timpul conflagrației mondiale.

Campania s-a desfășurat pe parcursul mai multor zile și a inclus o acțiune de distribuire a unor pachete cadou cu 
ocazia Sărbătorilor de Paști, pentru toți cei 2 610 veterani de război de pe teritoriul României, precum și pentru cei 
opt din Republica Moldova.

De asemenea, pe timpul campaniei au fost organizate vizite la veteranii de război, expoziții și mese rotunde 
dedicate participării Armatei României la cel de-Al Doilea Război Mondial, precum și întâlniri ale conducerii MApN 
cu veteranii. 

Acțiunea de distribuire a fost precedată de o primă acțiune de împachetare a cadourilor care s-a desfășurat la Sala 
Unirii din Alba-Iulia, unde au fost pregătite cadourile pentru veteranii de război domiciliați în 15 județe din centrul și 
vestul țării. 

Cel de-al doilea eveniment de împachetare a avut loc la Sala de Marmură a Palatului Cercului Militar Național, unde 
au fost pregătite cadouri pentru veteranii de război din municipiul București, județul Ilfov și din Republica Moldova, 
eveniment la care au participat personalități marcante, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai mediului de 
afaceri, cultural, ai societății civile și tineri voluntari.

În același timp, la sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul“ din București au fost pregătite cadourile pentru veteranii 
de război din celelalte 25 de județe din zona de sud și est a României.
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Campania „ALĂTURI DE VETERANI“



Distribuirea pachetelor către veteranii de război s-a desfășurat în ultimele zile ale lunii aprilie. Echipele de distribuire 
a cadourilor în țară au fost constituite din personal al unităţilor militare din țară, sprijiniți de voluntari, membri ai 
asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale de profil. 

Ministrul apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, și șeful Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel 
Petrescu, au participat la o întâlnire informală la sediul Ministerului Apărării Naționale cu doi veterani de război, un 
elev de colegiu militar, un student militar și un militar-veteran al teatrelor de operații.

Ceremonia militară de depunere de coroane și buchete de flori a fost organizată în Capitală la Monumentul Eroilor 
Patriei amplasat în fața Universității Naționale de Apărare.

În toate garnizoanele din ţară au avut loc ceremonii militare şi religioase la monumentele dedicate eroilor din cel 
de-Al Doilea Război Mondial, adunări solemne ale asociaţiilor de veterani de război, spectacole şi activităţi de 
îngrijire a monumentelor şi cimitirelor eroilor.

Totodată, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, cu sprijinul cadrelor militare din județele Alba, Mureș și Vâlcea și al 
voluntarilor, membri ai asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale de profil, au desfășurat activități de îngrijire a 
unor morminte și opere comemorative ale eroilor și veteranilor de război.

De asemenea, Ministerul Apărării Naționale a derulat campania „Voci de dincolo de Veac“, prin care au fost culese 
poveștile de viață ale veteranilor de război, proiect care a avut ca partener media Televiziunea Română, în vederea 
realizării unor materiale video cu caracter documentar.

Acțiunile dedicate Zilei Veteranilor de Război au inclus și transmiterea în direct, în seara zilei de 29 aprilie, pe pagina 
de Facebook a MApN, a Slujbei Deniei celor 12 Evanghelii de la Biserica Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul“, la 
finalul căreia preotul militar a transmis un mesaj veteranilor de război.
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Secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul 
şi calitatea vieţii personalului, Marius Bălu, și șeful Statului Major al 
Apărării, generalul-locotenent Daniel Petrescu, au participat la prima 
activitate de împachetare a cadourilor cu ocazia Sărbătorilor de Paște 
pentru veteranii de război domiciliați în 15 județe din centrul și vestul țării.
La eveniment au luat parte elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai 
Viteazul“ și militari din garnizoana Alba-Iulia.

Sala Unirii din Cetatea Marii Uniri din  
Alba-Iulia, 26 aprilie 2021
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Președintele României, Klaus Iohannis, a 
participat la activitatea de împachetare a 
cadourilor pentru veteranii de război din 
municipiul București, județul Ilfov și din 
Republica Moldova.

Sala de Marmură a Palatului 
Cercului Militar Naţional,  
București, 27 aprilie 2021
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Prim-ministrul Florin Cîțu, ministrul Nicolae-Ionel Ciucă și șeful Statului Major al 
Apărării, generalul-locotenent Daniel Petrescu, au împachetat cadouri pentru veteranii 
de război din municipiul București, județul Ilfov și din Republica Moldova.

Evenimentul a avut printre invitați personalități marcante, reprezentanți ai autorităților 
centrale și locale, ai mediului de afaceri, cultural, ai societății civile și tineri voluntari.
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Ministrul apărării naționale și șeful Statului Major al 
Apărării au participat, în data de 29 aprilie, la o întâlnire 
informală cu doi veterani de război, un elev de colegiu 
militar, un student militar și doi militari-veterani ai 
teatrelor de operații.

Sala de Marmură a Palatului 
Cercului Militar Naţional,  
București, 29 aprilie 2021
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Ministrul apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, l-a vizitat pe 
distinsul veteran de război maiorul în retragere Anghel Roșu.

„Amintirile veteranilor sunt adevărate pagini de istorie, ne 
inspiră și ne copleşesc. Aceşti stâlpi ai naţiunii ne amintesc, 
astazi, că trăim intr-o ţară liberă datorită sacrificiului făcut 
de dânşii.“ 

– Ministrul apărării naţionale, Nicolae-Ionel Ciucă
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Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul“, 
București, 29 aprilie 2021

La sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul“, 
din București, au fost pregătite cadourile 
pentru veteranii de război din 25 de județe 
din zonele de Sud și Est ale României.
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Batalionul 136 
Geniu „Apulum“ 

din Alba Iulia a 
demarat acțiunea 

de distribuire a 
pachetelor-cadou 

pentru un număr de 
5 veterani de război 

din localități ale 
județului Alba.
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Batalionul 49 
Apărare CBRN 
„Argeș“ Pitești 
a participat la 
distribuirea 
pachetelor cadou 
veteranilor de război 
din județul Argeș.
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Militarii Batalionului 
33 Vânători de 

Munte „Posada“ au 
distribuit pachetele 

cadou pentru 
veteranii de război 

din garnizoana 
Argeș.
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Distribuirea 
pachetelor 
veteranilor de război 
din garnizoana Gorj, 
de către militarii 
Centrului Militar 
Județean Gorj.
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Militari din 
Garnizoana Buzău 

au participat la 
distribuirea în județul 

Buzău a plicurilor cu 
scrisorile semnate 

de ministrul Apărării 
Naționale și a 

cadourilor cu ocazia 
Zilei Veteranilor de 

Război.
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Militari ai Şcolii 
Militare de Maiştri 
Militari şi Subofiţeri 
a Forţelor Aeriene 
„Traian Vuia“ au 
distribuit pachete 
veteranilor de război 
din municipiul Buzău.
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Personalul 
militar din cadrul 
Centrului Militar 

Judeţean Neamț, 
Baza 3 Logistică 

„Zargidava“ Roman 
și Batalionul 634 

Infanterie „Mareșal 
Jósef Pilsudski“ 
Piatra Neamț au 

desfășurat activităţi 
de distribuire a 

pachetelor cadou 
veteranilor de război 
de pe raza judeţului 

Neamț.
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Ca semn de 
înaltă cinstire și 
recunoștință pentru 
faptele de arme, 
militarii Brigăzii 
18 Cercetare 
Supraveghere 
„Decebal“ împreună 
cu Centrul Militar 
Zonal Timiș „General 
de divizie Virgil 
Economu“ au 
distribuit pachete 
cadou veteranilor de 
război din județul 
Timiș.
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Militari din Batalionul 
1 CIMIC al Statului 

Major al Forțelor 
Terestre au efectuat 

vizite la
veterani de război 

din București și 
județul Ilfov.
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Militarii Centrului 
Militar Județean 
Olt și militari din 
cadrul Batalionului 1 
Instrucție „Olt“ din 
Caracal au distribuit 
pachete cadou 
pentru veteranii de 
război din județul 
Olt.
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Militarii din 
cadrul Brigăzii 81 

Mecanizată „General 
Grigore Bălan“ 

alături de personalul 
Centrului Militar 

Județean  
Bistrița-Năsăud și 
autoritățile locale 

au împărțit daruri și 
au dat citire scrisorii 
adresate veteranilor 
de război din partea 

MApN. 
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Echipe de militari 
coordonate de 
comandantul 
garnizoanei 
Câmpulung 
Moldovenesc și 
comandantul 
Colegiului Național 
Militar „Ștefan cel 
Mare“ s-au alăturat 
campaniei „Alături 
de veterani“. 
Activitatea a constat 
în distribuirea unor 
pachete veteranilor 
de război din județul 
Suceava. 
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Ofițeri și subofițeri 
din Colegiul Național 

Militar „Dimitrie 
Cantemir“ au avut 

deosebita onoare de 
a-i vizita pe veteranii 
de război din județul 

Prahova.
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Reprezentanți ai 
Regimentului 69 
Artilerie Mixtă 
„Silvania“, ai 
Batalionului 317 
Sprijin Logistic 
„Voievodul Gelu“ 
și ai Cercului Militar 
Județean Sălaj au 
efectuat vizite la 
veteranii de război 
sălăjeni.



 29

Flotila Fluvială și 
unitățile militare din 

garnizoana Brăila, 
distribuind pachete 

veteranilor de război 
brăileni, în semn de 
aleasă recunoștință 

pentru toți cei care 
au luptat pentru 

România.
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Militari din cadrul 
Centrului Militar 
Județean Suceava  
au distribuit 
pachetele-cadou 
pentru veteranii de 
război din județul 
Suceava.
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Militari din cadrul 
Centrului de 

Perfecționare 
Apărare CBRN 

„Muscel“ și din 
Batalionul 30 

Vânători de Munte 
„Dragoslavele“ 

i-au vizitat pe 
veteranii de război 

din Garnizoana 
Câmpulung  

oferindu-le pachete 
cadou.
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Personalul Centrului 
Militar Județean 
Mehedinți alături de 
veteranii de război 
din județ.
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Militarii Brigăzii 2 
Vânători de Munte 
„Sarmizegetusa“, 

în colaborare cu 
Academia Forțelor 

Aeriene „Henri 
Coandă“ și Colegiul 

Național Militar 
„Dimitrie Cantemir“ 

au distribuit 
pachetele cadou 
pregătite pentru 

veteranii de război 
din garnizoana 

Brașov. 
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O echipă de militari 
ai Regimentului 50 
Rachete Antiaeriene 
„Andrei Mureșianu“ 
au avut deosebita 
onoare de a vizita 
doi distinși veterani 
de război din județul 
Cluj.
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Militarii din Baza 
Aeriană  

„Aurel Vlaicu“ 
Boboc au distribuit 

pachetele veteranilor 
din garnizoană.
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Militarii Academiei 
Forțelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu“ 
i-au vizitat pe 
veteranii de război 
din județul Sibiu 
și le-au distribuit 
pachetele-cadou. 
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Militarii Cercului 
Militar Focșani au 

distribuit pachetele-
cadou veteranilor de 

război din județul 
Vrancea.
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Centrul militar zonal 
Dolj împreună cu 
unitățile militare 
din garnizoană, au 
vizitat și distribuit 
pachetele cadou, 
veteranilor de război 
din județul Dolj.
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Distribuirea 
cadourilor veteranilor 

de război din 
județul Covasna s-a 

executat de către 
personalul  Centrului 

Militar Județean 
Covasna, Batalionul 

22 Vânători de 
Munte „Cireșoaia“ și 
Batalionul 5 Rachete 

Sol-Aer „Horea“ .
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Militarii Batalionului 
341 Infanterie 
„Rechinii Albi“ au 
distribuit pachete 
veteranilor de 
război din județul 
Constanța.
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Campania „Alături de veterani“ a fost demarată prin lansarea site-ului 
https://veteraniiromaniei.mapn.ro, pagină dedicată veteranilor celui de-Al 
Doilea Război Mondial ce a reunit povești de pe front, corespondențele de 
război, mărturii din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, precum și 
activitățile desfășurate de MApN cu și pentru veterani. 



TVR, în parteneriat cu Ministerul Apărării 
Naționale, a demarat Campania „Eroii din 
război“, în cadrul căreia, pe parcursul a trei 
luni, reporterii şi corespondenţii TVR au 
stat de vorbă cu ultimii supravieţuitori.



Bujorul românesc a fost ales ca simbol al recunoștinței și al respectului pentru 
veteranii de război și veteranii teatrelor de operații. Bujorul românesc este specie 
ocrotită de lege și, în tradiția și cultura românească, este asociat cu puterea dragostei, 
devotamentul, sacrificiul și sângele. 

Prin purtarea bujorului la rever, românii demonstrează recunoștința pentru faptele 
de arme ale militarilor români din toate timpurile. 
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Adoua acțiune organizată de Ministerul Apărării Naționale pe linia responsabilității sociale și promovării 
cultului eroilor a fost proiectul „În numele eroilor“. În marile garnizoane din țară, precum și la mausoleele 
eroilor și la cimitirele și parcelele de onoare au fost organizate ceremonii militare și religioase dedicate 

Zilei Eroilor, în cadrul cărora au fost rostite simbolic nume ale eroilor poporului român căzuți la datorie în războaiele 
purtate de Armata României ori în misiuni executate în teatrele de operații.

Dintre locațiile importante unde au fost organizate astfel de ceremonii, amintim Monumentul Centenarului 
Independenței de la Calafat (în memoria eroilor căzuți în Războiul de Independență), Mausoleele de la Mărăști, 
Mărășești și Oituz – în județul Vrancea și de la Comana, județul Giurgiu (dedicate eroilor din Primul Război Mondial), 
Monumentele Ostașului Român de la Carei și de la Satu Mare – jud. Satu Mare, Monumentele Eroilor de la Păuliș – 
jud. Arad și de la Oarba de Mureș – jud. Mureș (care comemorează jertfa ostașilor căzuți în Al Doilea Război Mondial).

În București, manifestările au demarat cu ceremonia de depuneri de coroane de flori, organizată la Cimitirul Israelit 
„Filantropia“, continuând cu ceremoniile de depuneri de coroane de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut (din 
Parcul Carol I), la Monumentul eroilor militari căzuți în misiune în teatre de operații și pe teritoriul României (Parcul 
Tineretului), la Monumentul Eroilor Patriei (Universitatea Națio nală de Apărare „Carol I“), la Cimitirul Militar Ghencea 
și la Cimitirul Eroilor Revoluției. 

Proiectul „ÎN NUMELE EROILOR“
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În cadrul ceremoniei de la Mormântul Ostașului Necunoscut, pe lângă momentul religios „Ecleziastul“ și recitarea 
poemului „Nu-l uitați“, de Nichita Stănescu, veterani de război, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, precum 
și reprezentanți ai conducerii MApN au rostit nume ale eroilor români, iar în semn de respect și prețuire, aeronave ale 
Forțelor Aeriene Române au survolat Parcul Carol I, ceremonia fiind încheiată de defilarea Gărzii de Onoare a Brigăzii 
30 Gardă „Mihai Viteazul“.

După încheierea ceremoniei oficiale, persoanele care şi-au exprimat dorința de a-i omagia pe eroi au făcut-o în cadrul 
„Rostirii solemne a numelor eroilor români căzuți la datorie“.

Activitățile organizate în Parcul Carol I au fost încheiate de un concert de muzică patriotică susținut de Muzica 
Reprezentativă a MApN, pe platoul din fața Mormântului Ostașului Necunoscut.

Un element de noutate al acestui eveniment l-au constituit proiecțiile video mapping 3D dedicată Zilei Eroilor, 
realizate pe fațadele Palatului Cercului Militar Național și Palatului Parlamentului, cu sprijinul Asociației „Alături de 
Eroi“, al Primăriei Municipiului București, prin CREART, și al Camerei Deputaților.

Militarii Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul“ au desfăşurat retragerea cu torțe pe traseul Palatul Cercului Militar 
Național – Calea Victoriei – Palatul Parlamentului – Palatul Cotroceni – sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul“

În mod simbolic, torțele detașamentului de militari ai Brigăzii 30 Gradă au fost aprinse de veteranii răniți în teatrele 
de operații, membri ai Invictus România. În prealabil, aceștia au aprins o torță de la flacăra veșnică care arde la 
Mormântul Ostașului Necunoscut 

Ziua a fost încheiată de studenții Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I“, care au depus candele aprinse, panglici 
tricolore și coronițe de flori la mormintele eroilor din Cimitirul de Onoare românesc Ghencea Militar.
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Ceremonia dedicată Zilei Eroilor de la Mormântul Ostașului 
Necunoscut, în cadrul căreia a avut loc un moment religios, a fost 
recitat poemul „Nu-l uitați“, de Nichita Stănescu, au fost rostite 
nume ale eroilor români veterani de război de către reprezentanți 
ai autorităților centrale și locale, precum și reprezentanți ai 
conducerii MApN, au fost depuse coroane de flori, iar în semn 
de respect și prețuire, aeronave ale Forțelor Aeriene Române au 
survolat Parcul Carol I.
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Persoanele prezente la Mormântul Ostașului 
Necunoscut au rostit numele eroilor români 
căzuți la datorie, iar militarii Brigăzii 30 Gardă au 
executat exerciții de mânuire a armamentului 
de tip Drill-Team. 
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Torțele detașamentului de militari ai Brigăzii 
30 Gardă au fost aprinse de veteranii răniți 
în teatrele de operații, membri ai Invictus 
România. În prealabil, aceștia au aprins o torță 
de la flacăra veșnică care arde la Mormântul 
Ostașului Necunoscut și s-au deplasat în 
alergare, aproximativ 20 de kilometri, până la 
Palatul Cercului Militar Național.  

Concert de muzică patriotică susținut 
de Muzica Reprezentativă a MApN, pe 
platoul din fața Mormântului Ostașului 
Necunoscut, Parcul Carol I.
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Seara a avut loc retragea cu torțe a militarilor 
Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul“, torțele fiind 
aprinse, în mod simbolic, de veteranii răniți în 
teatrele de operații. 
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Pe fațada Palatului Cercului Militar 
Național a fost realizată o proiecție 
video mapping 3D dedicată Zilei Eroilor, 
cu sprijinul Asociației „Alături de Eroi“.



 53

Pe fațada Palatului Parlamentului (dinspre 
Piața Constituției) a fost realizată o proiecție 
video mapping 3D dedicată eroilor României.
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Ceremonie de depuneri de coroane de flori 
la Monumentul Eroilor Patriei, Universitatea 
Națională de Apărare „Carol I“. 
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Ceremonie de depuneri de coroane 
de flori organizată la Cimitirul Israelit 
„Filantropia“, București.
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Ceremonie de depuneri de coroane de flori 
la Cimitirul Eroilor Revoluției din București. La mormintele eroilor din Cimitirul de 

Onoare românesc Ghencea Militar au fost 
depuse, de studenți ai Academiei Tehnice 
Militare „Ferdinand I“, candele aprinse, 
panglici tricolore și coronițe de flori.

Ceremonie de depuneri de 
coroane de flori la Cimitirul de 
Militar Ghencea din București.
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În semn de recunoștință pentru sacrificiul suprem al eroilor 
căzuți la datorie, militarii Brigăzii 2 Vânători de Munte 
„Sarmizegetusa“ au depus coroane și jerbe de flori la 
monumentele ridicate în cinstea eroilor, în garnizoanele 
Brașov, Predeal, Câmpulung  Muscel și Curtea de Argeș. 

Militarii Diviziei 4 Infanterie „Gemina“ au comemorat eroii 
neamului și au adus un pios omagiu celor care, prin jertfa 
supremă, au făcut posibilă existența României de astăzi.

Militarii Brigăzii 81 Mecanizată „General 
Grigore Bălan“, din garnizoana Bistrița, 
au adus omagii eroilor căzuți la datorie 
și au depus coroane de flori în memoria 
ostașilor care au luptat cu prețul vieții 
pentru pământul românesc.
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Ziua Eroilor a fost comemorată și în 
garnizoana Craiova, de către militari ai 
Batalionului 205 Apărare Antiaeriană 
„Gheorghe Pîrvulescu“.

Militarii Diviziei 2 Infanterie „Getica“ au depus 
coroane și jerbe de flori la cimitirele și monumentele 
dedicate eroilor neamului din garnizoana Buzău.

În garnizoana Iași, militarii Brigăzii 15 Mecanizată „Podu 
Înalt“ au depus coroane și jerbe de flori la cimitirele, 
parcelele de onoare și monumentele dedicate eroilor care 
s-au jertfit pentru neam și țara lor.
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Ziua Eroilor a fost comemorată și în teatrul de operații din 
Afganistan, printr-o  ceremonie în Baza Aeriană Bagram. La 
activitate au participat militari din Batalionul de Protecţie a Forţei 
„Jderii“, ai Elementului Naţional de Sprijin şi reprezentanți ai 
detaşamentului românesc de poliție militară. 
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Generalul de brigadă în retragere, veteran de război, 
Constantin Năstase, 106 ani de viață

Generalul în retragere Octavian Leru, veteran de război, un 
model pentru noi toți și pentru generațiile viitoare.

Întâlniri ale ministrului Apărării Naţionale 
cu veterani de război
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T ot pe această linie a promovării cultului eroilor și a unor proiecte de responsabilitate socială derulate de 
Armata României s-a înscris și evenimentul special organizat de asociația „Alături de eroi“ în parteneriat cu 
Ministerul Apărării Naționale și Asociația E.D.I.T.

Artistul plastic Obie Platon i-a dedicat o pictură murală, intitulată „Metamorfoza Icarilor“, generalului-locotenent Ion 
Dobran, în vârstă de 102 ani, ultimul pilot din cel de-Al Doilea Război Mondial rămas în viață.

În lucrare, artistul plastic transpune bătălia aeriană din 6 iunie 1944, când pilotul american Barrie Davis, la manșa 
unui avion Mustang P-51, a fost doborât de comandantul Escadrilei 48, Grupul 9 Aviație Vânătoare, locotenentul de 
aviație Ion Dobran, care pilota un avion de vânătoare Messerschmitt Bf-109.

În pictura „Metamorfoza Icarilor“, realizată pe calcanul Hotelului Mojo din București, cei doi piloți sunt reprezentați ca 
doi arhangheli, două personaje mitologice aflate într-o confruntare deasupra Caraimanului, cunoscutul monument 
„Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial“ fiind reprezentat în lucrare de un avion de luptă, 
în poziție verticală, recuperând ideea de cruce în forma avântată a avionului.

Generalul-locotenent Ion Dobran a venit la activitate într-o limuzină 1947 Rolls-Royce Silver Wraith by Hooper.

La evenimentul de lansare a participat secretarul de stat și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și 
calitatea vieții personalului, Marius Bălu.

Evenimentul special 
„METAMORFOZA ICARILOR“
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Barrie Davis și Ion Dobran s-au întâlnit pentru prima dată la sol 66 de ani mai târziu, în cadrul unui eveniment orga-
nizat la Muzeul Aviației din București, ocazie cu care Barrie Davis i-a mulțumit pilotului român că i-a cruțat viața: „Ai 
făcut o treabă excelentă pe 6 iunie 1944: mi-ai făcut avionul bun de aruncat la gunoi. Îți mulțumesc însă că ținta ta a 
fost avionul, și nu viața mea“.

Barrie Davis a murit în data de 19 august 2014, la vârsta de 90 de ani, amintindu-ne peste timp că „există speranță 
pentru umanitate, dacă foștii inamici pot fi prieteni“.
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