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Anul 2015 a fost declarat „Anul Veteranilor de Război“, prin decizie a Guvernului 

României, din dorinţa de a omagia eroismul ostaşilor români care s-au jertfit în cel de-al Doilea 

Război Mondial, de la a cărui încheiere s-au împlinit 70 de ani, şi în semn de recunoştinţă 

pentru curajul veteranilor de război, demonstrat în luptele marii conflagraţii.

Sub deviza „Sacrificiul impune respect“, Ministerul Apărării Naţionale a organizat 

spectacole de gală şi concerte dedicate veteranilor de război şi veteranilor din teatrele de operaţii, 

evenimente onorate de artişti de prestigiu ai scenei muzicale româneşti.

Cu sprijinul militarilor pasionaţi de sport din grupul Invictus România, au fost realizate 

mai multe acţiuni speciale, prin care s-a reuşit conştientizarea societăţii civile asupra respectului 

şi preţuirii care se cuvin veteranilor, răniţilor, invalizilor şi urmaşilor celor decedaţi, ca urmare 

a participării la acţiuni militare.

De asemenea, conducerea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare 

publică al MApN, Asociaţia de Caritate din Armata României — Camarazii şi militari 

activi de la unităţi din teritoriu au fost alături de veteranii de război în momentele aniversare. 

Tot în acest an special, al veteranilor de război, Asociaţia Camarazii a înregistrat oficial 

Bujorul românesc (specie ocrotită de lege), ca simbol de reprezentare al acesteia la toate  

evenimentele dedicate eroismului manifestat pe câmpurile de luptă de ostaşii Armatei României. 

Purtând la rever bujorul românesc, participanţii la activităţi demonstrează recunoştinţa pentru 

faptele de arme ale militarilor români din toate timpurile.

Evenimentele desfăşurate sub egida „2015 — Anul Veteranilor de Război“ au reprezentat  

o oportunitate de creştere a coeziunii sociale în jurul unui proiect de anvergură naţională, aducând 

în atenţie respectul pentru valori fundamentale ale statului şi ale Armatei României, pentru 

profesia militară şi veteranii ţării.





Ceremonii 
  comemorative



Arc peste timp — întâlnirea generaţiei  
veteranilor de război cu generaţia elevilor  
cu rezultate deosebite la învăţătură
Un eveniment cu o semnificaţie specială şi cu o încărcătură emoţională puternică s-a desfăşurat 
la sediul MApN în data de 7 mai.

10 bravi veterani de război, adevărate legende vii, şi 10 elevi de elită de la Colegiul Naţional 
Militar „Dimitrie Cantemir“ din Breaza s-au întâlnit într-un veritabil arc peste timp. A fost 
creată o legătură între generaţia lor, a veteranilor de război, şi generaţia de mâine, reprezentată de 
cei mai buni elevi olimpici naţionali şi internaţionali, care au terminat anul precedent de studii 
cu media generală 10.

În cadrul ceremoniei,  distinşii veterani de război, Gheorghe Dumitrescu, Ion Căiniceanu,  
Constantin Miu, Nicolae Dobrovie, Ştefan Iancu şi Ioan Ştefănescu au fost avansaţi la gradul  
de general, iar cei 10 elevi au fost medaliaţi pentru rezultatele deosebite obţinute în procesul  
de învăţământ.



Ù
Veterani de război, avansaţi în grad Ø
Ú



29 Aprilie — Ziua Veteranilor de Război
În fiecare an, la 29 Aprilie se sărbătoreşte „Ziua Veteranilor de Război“. Decizia a fost instituită 
în 2007, prin Hotărârea de Guvern nr. 1222.

Anul 2015 fiind un an special dedicat veteranilor de război, Ministerul Apărării Naţionale a 
organizat mai multe activităţi în cinstea celor care au luptat pentru ţară, pentru independenţa şi 
unitatea statului român.

La Bucureşti, ceremonia militară şi religioasă de depunere de coroane şi jerbe de flori  
în memoria eroilor din cel de-al Doilea Război Mondial s-a desfășurat la Monumentul  
Eroilor Patriei – aflat pe esplanada Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“.  
Evenimentul a fost organizat de MApN, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne  
şi Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, care, anul acesta, a împlinit 25 de ani  
de activitate.

Ù
La Palatul Cercului Militar Naţional a avut loc Adunarea Solemnă a  

veteranilor, răniţilor, invalizilor şi urmaşilor celor decedaţi, ca urmare a 
participării la cel de-al Doilea Război Mondial



Plachetă dedicată  

Zilei Veteranilor de Război Ø

Veteranii de război au depus o coroană  
de flori la Monumentul Eroilor Patriei

Ú



Ziua Veteranilor de Război, 
sărbătorită în diferite garnizoane din ţară

Ù
Ziua Veteranilor de Război, comemorată  

în garnizoana Târgu-Mureş

În toate garnizoanele din ţară s-au desfăşurat ceremonii militare şi religioase de depuneri de 

coroane şi jerbe de flori la monumentele dedicate eroilor din cel de-al Doilea Război Mondial, 

adunări solemne ale asociaţiilor de veterani de război, spectacole şi expoziţii cu tematică adecvată, 

activităţi de îngrijire a monumentelor şi a cimitirelor eroilor.



Ziua Veteranilor de Război,  
comemorată în garnizoana Zalău

Ú

Imagine de la cimitirul 
militar din localitatea Şuici, 
judeţul Argeş Ø



„Fără cultul trecutului, nu există iubire de ţară!“
 Mihai Eminescu

Îngrijirea mormintelor eroilor constituie un prilej de exprimare a recunoştinţei faţă de cei care 

s-au jertfit pentru onoarea şi demnitatea neamului românesc.

Menţinerea vie a memoriei celor căzuţi pentru ţară, amenajarea şi protejarea locurilor de înhumare 

şi a monumentelor dedicate acestora reprezintă o datorie sacră a statului român, ce decurge din 

tributul de sânge plătit de armata română pe câmpul de luptă.

Ù
Militari din Regimentul 50 Rachete Antiaeriene „Andrei Mureşianu” au participat  

în luna aprilie la activitatea de întreţinere a mormintelor  
şi monumentelor din Cimitirul Eroilor de la Muntele Rece, judeţul Cluj



Ù
Militari ai Batalionului 317 Cercetare „Vlădeasa“ au efectuat  

în aprilie lucrări de întreţinere şi recondiţionare a Monumentelor 
Eroilor din cel de-al Doilea Război Mondial, ridicate în localităţile 

Cojocna şi Jucu de Sus, judeţul Cluj 

Ù
Militari din Brigada 18 Infanterie „Banat“ au efectuat  

în aprilie lucrări de întreţinere şi recondiţionare  
a Monumentelor Eroilor din cel de-al Doilea Război Mondial 

 din garnizoana Timişoara

La 17 aprilie, militarii Companiei 249 Comunicaţii  
şi Informatică a Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa“  
au îngrijit mormintele eroilor români ce-şi dorm somnul de veci  

în Cimitirul Eroilor Şprenghi, Braşov

Ú



9 Mai — Ziua Independenţei de Stat a României,  
a Europei şi a Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite 
în cel de-al Doilea Război Mondial

În municipiile reşedinţă de judeţ şi în localităţile în care sunt dislocate unităţi militare s-au 

desfăşurat, în data de 9 Mai, ceremonii de depuneri de coroane de flori cu prilejul sărbătoririi 

Zilei Independenţei de Stat a României, Zilei Europei şi a Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite 

în cel de-al Doilea Război Mondial.

În Bucureşti, ceremonia dedicată acestei zile cu triplă semnificaţie a avut loc la Monumentul 

Eroilor Patriei de la Universitatea Naţională de Apărare „Carol  I“.



Ù
Aspecte de la ceremonia de depuneri de coroane de flori 
la Monumentul Eroilor Patriei 

Ø



21 Mai – Ziua Eroilor

„Neamul este etern prin Cultul Eroilor“, spunea Nicolae Iorga. În semn de recunoştinţă 

pentru efortul şi dăruirea militarilor s-a hotărât, prin Decretul-Lege nr. 1.693 din 4 mai 1920, 

ca Ziua Eroilor să fie decretată sărbătoare naţională şi să fie celebrată „cu mare fast religios, 

şcolar, militar şi naţional “. Decizia a fost preluată de Parlamentul României în anul 1995.

Ministerul Apărării Naţionale a organizat, în data de 21 mai, ceremonii militare şi religioase 

dedicate Zilei Eroilor. 

La Bucureşti, au avut loc depuneri de coroane de flori la Cimitirul Israelit „Filantropia“, la 

Mormântul Ostaşului Necunoscut — Parcul Carol I, la Monumentul  Eroilor Militari  

căzuţi în misiune în teatrele de operaţii și pe teritoriul naţional de la Palatul Naţional  

al Copiilor, la Monumentul Eroilor Patriei de la Universitatea Naţională de Apărare  

„Carol  I“ şi la Cimitirul Militar Ghencea.



Ù
Aspect de la ceremonia militară şi religioasă de depuneri  

de coroane, desfăşurată la Monumentul Eroilor Militari căzuţi  
în misiune în teatrele de operaţii  

şi pe teritoriul naţional, din Capitală

Ceremonia militară şi religioasă de depuneri de coroane, 
desfăşurată la Mormântul Ostaşului Necunoscut –  

Parcul Carol I

Ú



22 Mai 2015 – Memorial  Day

„Datoria noastră către bărbaţii eroi şi femeile curajoase din serviciul ţării noastre  

nu va putea fi răsplătită vreodată. Ei şi-au câştigat recunoştinţa noastră eternă.  

America nu va uita niciodată sacrificiile lor.“

— Harry S. Truman, președintele Statelor Unite ale Americii

Cu ocazia Memorial Day, zi dedicată soldaţilor americani căzuţi la datorie, Dean Thompson, 

însărcinatul cu Afaceri al SUA în România, şi secretarul de stat în MApN, Otilia Sava, au 

depus coroane de flori la Monumentul Eroilor Americani din Parcul Cişmigiu – Bucureşti.

Monumentul cinsteşte memoria celor 378 de militari americani care şi-au pierdut viaţa pe 

teritoriul României în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Acesta a fost inaugurat  

în 2002, iar în 2006 a fost refăcut şi amplasat într-o poziţie ce permite o mai bună vizualizare.



× Aspect de la ceremonia de 
depuneri de coroane la monumentul 

dedicat militarilor americani căzuţi pe 
teritoriul României în cel de-al Doilea 

Război Mondial

...Opreşte-te măcar o clipă, descoperă-te şi gândeşte-te că fără jertfa celui 
de aici ar f i fost imposibil ca tu să trăieşti astăzi liber, să iubeşti soarele, 

florile, munţii şi râurile pe care le-a apărat şi le-a lăsat ca moştenire! 
(inscripţie aflată pe unul dintre sutele de monumente  

ridicate în memoria eroilor români)

Ú



Un erou, o floare, glorie eternă  
Eroilor neamului românesc! 
În 2015, s-au împlinit 70 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, cel mai 

mare și mai sângeros conflict armat din istoria omenirii.

În timpul marii conflagraţii mondiale, România a înregistrat peste 900.000 de morţi, răniţi, 

dispăruţi, prizonieri şi invalizi.

Aproximativ 92.000 de militari români şi-au pierdut viaţa pe front. 

Cinstirea sacrificiului eroilor ţării cu fiecare ocazie reprezintă o dovadă de respect adusă celor 

care au luptat în cel de-al Doilea Război Mondial,  „o patrie fără eroi fiind ca o casă fără uşi“ 

(Gabriel Garcia Marquez).



70 de ani de la luptele de la Păuliş, duse de către elevii 
Şcolii de subofiţeri în rezervă nr. 5, din Radna,  

judeţul Arad – Imagine de la unul dintre morminte 

„Mergeam încolonaţi, atmosfera era una de veselie, deşi 
ştiam că mergem la moarte. Eram bucuroşi că ni s-a oferit 

şansa să ne facem datoria faţă de ţară.”
 Streian Nicolae, erou al luptelor de la Păuliş 

Ú

Ù
Cimitirul Eroilor Români 

din Sinaia,
11 septembrie 2015 



Cu ocazia Zilei Armatei României,  
a fost reinaugurat Cimitirul de Onoare Românesc  
de la Teiş
La 22 octombrie, în vechea cetate de scaun, Târgovişte, un loc încărcat de istorie şi fapte eroice de 

arme, a avut loc o emoţionantă ceremonie, prilejuită de reinaugurarea Cimitirului de Onoare 

Românesc de la Teiş.

Evenimentul a făcut parte din proiectul de restaurare a monumentelor şi cimitirelor Eroilor, 

demarat de Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică, prin Oficiul 

Naţional pentru Cultul Eroilor.

Au fost înlocuite majoritatea însemnelor de căpătâi, au fost refăcute atât gardul împrejmuitor, cât 

şi aleile din perimetrul cimitirului, şi a fost montată o troiţă maramureşeană, din lemn de stejar, 

model specific Primului Război Mondial.



Ù
Sacrif iciul eroilor înmormântaţi  

în Cimitirul de la Teiş, readus  
în memoria colectivă 

Ø



11 Noiembrie — Ziua Veteranilor  
din teatrele de operaţii

În această zi au fost cinstiţi toţi cei care și-au reprezentat cu cinste și cu onoare ţara, în teatrele 

de operaţii, îndeplinindu-și misiunile acolo unde România le-a cerut să o facă, uneori chiar cu 

preţul vieţii!

Pentru comemorarea celor 26 de eroi ai Armatei României căzuţi la datorie în teatrele de 

operaţii au fost organizate servicii religioase şi ceremonii militare la mormintele acestora şi la 

monumentele închinate sacrificiului şi eroismului militarilor români.

În Bucureşti, ceremonia militară s-a desfăşurat la Monumentul eroilor militari căzuţi în 

misiune în teatrele de operaţii și pe teritoriul naţional.

La activităţile organizate la fiecare mormânt au luat parte familiile eroilor, reprezentanţi ai 

autorităţilor locale, cadre militare, veterani de război şi elevi.



 × Veterani activi şi în rezervă 
din teatrele de operaţii au fost 

înaintaţi în grad

Participanţii la ceremonie au purtat în piept bujorul românesc, 
simbolul sângelui vărsat pe câmpul de luptă de  

eroii neamului românesc

Ú



Veteranii răniţi în teatrele de operaţii au defilat, în premieră,  
la Parada Militară Naţională de 1 Decembrie

La Parada Militară de Ziua Naţională, ca în fiecare an, au fost invitaţi să asiste, la defilarea 

militarilor şi a tehnicii, veterani de război şi veterani din teatrele de operaţii.

În premieră, la parada din acest an a defilat un detaşament format din militari răniţi în misiunile 

executate în afara teritoriului naţional, în teatrele de operaţii din Balcanii de Vest, Irak şi 

Afganistan. Detaşamentul a fost condus de colonelul Augustin Pegulescu, rănit în Afganistan.

Din 1996 şi până în prezent, 26 de militari şi-au sacrificat viaţa pentru ţară, iar din cei 165 de 

răniţi, 50 de militari au dat onorul de Ziua Naţională a României.



Ù 
Bucureştenii au participat  

în număr mare la Parada Militară 
Naţională de 1 Decembrie

× Ministrul Apărării Naţionale, 
Mihnea Motoc, împreună cu  

plutonierul (r) Daniel Porumb, rănit 
în teatrul de operaţii din Irak





Invictus România,  
alãturi 

de veterani



29 Aprilie — „Maratonul  Veteranilor“
În 2015, militarii, organizaţi voluntar în grupul „Invictus România“, au desfăşurat o serie de 

acţiuni menite să marcheze Anul  Veteranilor.

De Ziua Veteranilor de Război, voluntarii Invictus au alergat în Capitală, la „Maratonul 

Veteranilor“, care a avut ca punct de plecare Monumentul eroilor militari căzuţi în misiune în 

teatrele de operaţii și pe teritoriul naţional. Maratonul s-a desfăşurat pe un traseu ce a inclus Parcul 

Tineretului, Parcul Carol I, şos. Viilor, str. Panduri, şi s-a încheiat la Universitatea Naţională 

de Apărare „Carol  I“. Voluntarii din grupul „Invictus România“ au purtat pe întregul parcurs 

un drapel tricolor, lung de 50 de metri. Pe traseu, li s-au alăturat, pe ultimul tronson, sportivi 

campioni olimpici, mondiali şi naţionali, de la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“ Bucureşti.

Grupul Invictus România — alcătuit din militari pasionaţi de sport — are ca scop conştientizarea 

societăţii civile asupra respectului şi preţuirii care se cuvin veteranilor, răniţilor, invalizilor şi 

urmaşilor celor decedaţi ca urmare a participării la acţiuni militare.



Ù
Grupul „Invictus România“ a sărbătorit Ziua veteranilor din teatrele de operaţii (11 noiembrie 2015), printr-un eveniment în premieră – Triatlonul de 

Toamnă Invictus ...I AM I-MAN! Fiecare voluntar a înotat 1,5 km, a alergat 21 km şi a pedalat 40 km. Donaţiile strânse vor contribui la trimiterea 
unui luptător rănit în Afganistan sau Irak la ediţia viitoare a jocurilor paralimpice Invictus

Ú



„Provocarea“ Invictus de  
Ziua Drapelului Naţional

Militarii organizaţi voluntar în grupul „Invictus România“ au lansat o „provocare“ publică 

privind respectul faţă de eroi şi faţă de Drapelul naţional la ceremonia publică organizată în 

Piaţa Tricolorului din Capitală, de Ministerul Apărării Naţionale, Instituţia Prefectului 

Municipiului Bucureşti şi Primăria Capitalei, cu ocazia Zilei Drapelului Naţional,  

proclamată la 26 iunie.

Provocarea s-a numit „Pentru Eroul Meu! “, a constat în aprinderea unei lumânări în memoria 

eroului ales, în depunerea unei flori sau a unui steag tricolor la un monument, fotografierea cu o 

foaie de hârtie pe care era scris numele eroului şi postarea acesteia în secţiunea eveniment a paginii 

de Facebook a MApN.



Ø
„Provocarea“ Invictus România 

„Pentru Eroul Meu!“ s-a desfăşurat  
în perioada 30 iunie–29 iulie

     Ú



25 Octombrie — „Ştafeta Veteranilor“

Militarii din grupul „Invictus România“ au sărbătorit Anul Veteranilor de Război şi Ziua 

Armatei României prin desfăşurarea evenimentului „Ştafeta Veteranilor“.

Ştafeta, reprezentată de un drapel tricolor, a fost purtată de militarii voluntari ai echipei Invictus 

România pe o distanţă de peste 1000 de kilometri, pe patru trasee care corespund, în principal, 

cu direcţiile de acţiune ale Armatei României, în anul 1944, pentru eliberarea teritoriului 

naţional.

În fiecare dintre localităţile unde s-au desfăşurat lupte, purtătorii ştafetei au înmânat un 

drapel naţional veteranilor din cel de-al Doilea Război Mondial, ulterior acestea fiind predate 

autorităţilor locale pentru a fi arborate pe un edificiu reprezentativ pentru comunitate. 

Purtătorii Ştafetei Veteranilor au ajuns pe 25  Octombrie, la Carei, la Ansamblul  

Monumental  „Glorie  Ostaşului  Român“.



Ù
„Ştafeta Veteranilor“ 2015 a luat startul de la  
Monumentul Eroilor Patriei din Capitală
Ú



Ù
„Ştafeta Veteranilor“ 2015

Ú



Ù
„Ştafeta Veteranilor“ 2015 – Invictuşii bănăţeni au pus 

steguleţe tricolore la monumentele din municipiul Timişoara 
(Monumentul Crucif icării, Monumentul Ostaşului Român  

şi Monumentul Eroilor Neamului)

× Carei, 25 Octombrie 2015 – „Ştafeta  
Veteranilor“ a ajuns la final.  

Reprezentantul grupului Invictus a înmânat 
Drapelul Tricolor unui veteran de război



× Sebastian Orza s-a aflat timp de şase luni, 
alături de militarii din Batalionul 33 Vânători de Munte 

„Posada“, în Afganistan, unde a susţinut cauza ca-
marazilor lui din grupul „Invictus România“, alergând 

cu drapelul 1000 km

Militarii Invictus, la mormântul eroului sublocotenent 
(pm) Claudiu Chira, căzut la datorie în Afganistan 

Ú



× Secretarul de stat, Otilia 
Sava, împreună cu grupul de volun-

tari Invictus, la Cimitirul Pro Patria 
din Bucureşti, de Ziua Drapelului 

Naţional, 26 iunie 2015

 „Ştafeta Veteranilor“ – momentul de 
recunoştinţă pentru sacrif iciul  

Eroilor Neamului! Ø





Aniversãri
ale veteranilor 

de rãzboi



La mulţi ani, veteranilor noștri!

A devenit o tradiţie ca, de zilele lor de naştere, veteranii de război să fie vizitaţi şi sărbătoriţi de 

un reprezentant al conducerii Ministerului Apărării Naţionale sau de către reprezentanţi ai 

Centrelor Militare Zonale ori Judeţene, respectiv ai unor unităţi militare aflate în apropierea 

locuinţei acestora. Prin acest gest simbolic, militarii activi sunt alături de foştii lor colegi, 

arătându-le recunoştinţa şi respectul pentru sacrificiile de pe câmpul de luptă.

Ù
Veteranul de război Iosif Rus,  

la împlinirea frumoasei vârste de  
100 de ani



× Plutonierul-adjutant 
principal în retragere  

Dumitru Anghel, veteran al celui  
de-al Doilea Război Mondial, 
sărbătorit cu ocazia împlinirii  

venerabilei vârste de 101 ani, 
de către reprezentanţii Centrului 

Militar Zonal Constanţa

Colonel (rtr.) Ioan Moldovan, sărbătorit 
la 102 ani de colegii de la  

Brigada 81 Infanterie Mecanizată  
din Bistriţa Ø



× Plutonierul-adjutant în 
retragere Aurel Cotoarbă, vizitat 

la împlinirea venerabilei vârste de 
97 de ani, de militarii Centrului 

de Instruire pentru Geniu, EOD şi 
Apărare CBRN „Panait Donici“ din 

Râmnicu Vâlcea

Plt. adj. pr. (rtr.) Iosif Tău,  
la împlinirea vârstei  
de 96 de ani Ø



× Veteranul de război 
Alexandru Banciu a  sărbătorit 

100 de ani,  împreună cu 
colegii săi în activitate

 Theodora Nedelea, văduvă de 
veteran de război, la împlinirea 

vârstei de 93 de ani Ø



Generalul (rtr.) Constantin Didulescu,  
sărbătorit la 92 de ani

Ú

× Veteranul de război Achile Zdru 
a fost sărbătorit de  

conducerea MApN la împlinirea  
vârstei de 107 ani 



× Generalul de brigadă (rtr.) 
Viorel Cosma,   

la 92 ani

Sublocotenentul în retragere  
Vasile Bâlc, sărbătorit 
la respectabila vârstă de 95 de ani Ø



Colonel (rtr.) Constantin Ilinca,  
la venerabila vârstă  
de 100 de ani Ø

× La împlinirea vârstei de 102 ani, 
sublocotenentul în retragere Ion T. Alradi  

a primit vizita camarazilor  
de la Centrul Militar Judeţean Vâlcea



La 101 ani,  
veteranul de război Bucur Scarlat  
a primit cu bucurie vizita  
secretarului de stat, Otilia Sava Ø

× Plt. (rtr.) Ioan Floroiu, a  
sărbătorit 96 de ani împreună cu 
militarii Bazei 2 Logistică Valahia  

din Ploieşti





Spectacole dedicate  
veteranilor de rãzboi  

ºi veteranilor din  
teatrele de operaþii



Mari artişti ai scenei au susţinut un spectacol de 
excepţie de Ziua Veteranilor de Război

Cu ocazia Zilei Veteranilor de Război s-a desfăşurat, în Aula M.Ap.N., un spectacol dedicat 

veteranilor, răniţilor, invalizilor şi urmaşilor celor decedaţi, ca urmare a participării la cel de-al 

Doilea Război Mondial, şi personalului din minister.

Protagoniştii spectacolului au fost renumita soprană Felicia Filip, Sava Negrean Brudaşcu, 

Veta Biriş, Grigore Leşe, Gheorghe Roşoga, Margareta Clipa, Ovidiu Purdea Someş, Oana 

Matei, Maria Guzu, Grupul de bărbaţi din Libotin, Formaţia de căluşari a Ansamblului 

Folcloric „Romanaţi“ din Caracal, Muzica Reprezentativă a MApN şi Orchestra de Muzică 

Populară Radio. 

Marii artiști au creat o atmosferă de neuitat, împărtăşind cu publicul momente emoţionante și 

experienţe de suflet din viaţa lor, toate avându-i în prim-plan pe părinţii sau bunicii care au luptat 

pe front și, datorită cărora, astăzi, cu toţii, ne bucurăm de ceea ce avem mai de preţ — o ţară liberă!



× Veterani de 
război prezenţi la 

spectacol

Grupul de bărbaţi din Libotin
şi Grigore Leşe Ø



29 Aprilie — Preşedintele României a avansat  
în grad mai mulţi veterani de război
De Ziua Veteranilor de Război, 29 Aprilie, preşedintele României, Klaus Iohannis, a semnat 
mai multe decrete de înaintare în grad şi de acordare a unor grade superioare pentru 11 veterani  
de război.

De asemenea, preşedintele Iohannis a transmis un mesaj în care şi-a exprimat recunoştinţa 
pentru sacrificiile pe care veteranii de război le-au făcut pentru ţară: „Venerabili veterani, vă 
mulţumim pentru sacrificiile pe care le-aţi făcut pentru ţară. Ne-aţi arătat ce înseamnă cu 
adevărat patriotismul, onoarea, demnitatea și v-aţi câștigat un loc în paginile istoriei naţionale. 
România vă va purta veșnică recunoștinţă! “.

Prin ordin al ministrului apărării naţionale, cu prilejul zilei de 9 Mai — Ziua Victoriei Coaliţiei 
Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial, ofiţerii, maiștrii militari și subofiţerii 
în retragere, veterani de război — până la gradul de locotenent-colonel — au fost avansaţi onorific 
în gradul următor.



Ø
Aspecte de la ceremonia de avansare 

în grad a veteranilor de război, 
desfăşurată la Palatul  

Cercului Militar Naţional

Ú



Dineu regal în cinstea veteranilor

Veteranii de război au fost cinstiţi de Casa Regală, în data de 29 Aprilie, în cadrul unui dineu 

oficial, oferit de Principesa Margareta în numele Regelui Mihai, cu ocazia împlinirii a 70 de 

ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. Invitaţi speciali au fost 60 de veterani, 

eroi din cel de-al Doilea Război Mondial, şi văduve ale celor căzuţi pe front, reprezentanţi ai 

Ministerului Apărării Naţionale şi membri ai Corpului Diplomatic acreditat la Bucureşti.

La 23 august 1944, Regele Mihai a hotărât trecerea României alături de aliaţii săi tradiţionali. 

Istoricii din toată lumea apreciază că acest act a scurtat războiul cu şase luni şi a cruţat vieţile a 

sute de mii de oameni.



× Generalul de brigadă  
(rtr.)Viorel Cosma

Fotografia de grup de la dineul  
organizat de Casa Regală în onoarea 

veteranilor de război

Ú



Concert în onoarea veteranilor de război 
şi a militarilor răniţi în teatrele de operaţii

Artiştii Adrian Leonard Mociulschi (pian) şi naistul Nicolae Voiculeţ, acompaniat de 

Orchestra România, au susţinut, în data de 17 septembrie, în Sala de Marmură a Palatului 

Cercului Militar Naţional, un concert dedicat veteranilor de război şi militarilor răniţi în 

teatrele de operaţii.

Spectacolul, organizat de Ministerul Apărării Naţionale în parteneriat cu Institutul Cultural 

Român, a avut loc în contextul Anului Veteranilor de Război şi al sărbătoririi, la 25 Octombrie, 

a Zilei Armatei României.



× Veterani  
de ieri şi de azi

Pianistul Adrian Leonard Mociulschi, 
în timpul concertului de la Palatul 

Cercului Militar Naţional Ø 



„Șlagărele bunicilor cântate de copii“  
pentru persoanele vârstnice

Copiii din „Trupa Supercalifragilistic“ au oferit un moment artistic încărcat de emoţie distinșilor 

veterani de război, într-un spectacol de excepţie dedicat Zilei Persoanelor Vârstnice, desfăşurat  

la 2 octombrie, în Sala de Marmură a Palatului Cercului Militar Naţional.

Generalul Marin Dragnea, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, le-a 

mulţumit copiilor pentru prestaţiile artistice şi, în semn de apreciere pentru talentul şi dedicarea 

lor, le-a oferit titlul generic de „veterani de onoare“.

În cadrul evenimentului, a fost sărbătorit „la scenă deschisă“ veteranul de război, general de 

brigadă în retragere, Constantin Nae Miu, la împlinirea vârste de 87 de ani, care a servit Patria 

de la vârsta de 17 ani. 



× Generalul Marin Dragnea 
a oferit copiilor titlul  de „veterani 

de onoare“ pentru talentul şi 
dedicarea lor

Copiii din „Trupa Supercalifragilistic“  
au încântat asistenţa  

Ú



Eroii teatrelor de operaţii, protagoniştii  
spectacolului-eveniment „Inimi de români“
Militari români, eroi ai teatrelor de operaţii, au fost premiaţi în cadrul spectacolului-eveniment 

„Inimi de români“, al  Televiziunii Române, difuzat de Ziua Naţională a României  

pe postul public. 

Militarii au fost onoraţi pentru sacrificiul lor și, la rândul lor, aceștia au înmânat premiile unor 

români generoşi şi solidari, Eroi ai faptelor bune. „Bujorul românesc“, simbolul eroismului 

ostașilor Armatei României, a fost purtat de toţi participanţii la acest eveniment minunat.



Ù
Aspecte de la spectacolul-eveniment al Televiziunii Române – „Inimi de români“ 

Ú



„Sacrificiul Impune Respect“ — concert de gală  
dedicat veteranilor României

Sub deviza „Sacrificiul Impune Respect”, în parteneriat cu Ministerul Culturii, Ministerul 

Apărării Naţionale a organizat un concert de gală dedicat veteranilor.

Spectacolul, desfăşurat în data de 14 decembrie, la Opera Naţională Bucureşti, în regia lui 

Cristian Mihăilescu, a fost susţinut de violonistul  Eugen Sârbu, pianista Carmina Sârbu,  

Corul Madrigal (dirijor Anna Ungureanu), alături de Muzica Reprezentativă  

a Ministerului Apărării Naţionale, Opera Comică pentru Copii, actorul Dan Puric  

şi naistul Nicolae Voiculeţ. 

Reprezentaţia a fost dedicată veteranilor de război, militarilor veterani şi urmaşilor celor  

decedaţi, ca urmare a participării la misiuni în teatrele de operaţii din Afganistan, Irak  

şi Balcanii de Vest.



× Premierul Dacian Cioloş, 
purtând bujorul  

românesc, simbolul veteranilor  
Armatei României

Celebrul violonist Eugen Sârbu şi 
renumita pianistă Carmina Sârbu,  

pe scena Operei Naţionale  
din Bucureşti Ø 



× Micuţele balerine de 
la Opera Comică pentru Copii 

Ù
Veteranii de război şi veteranii din 

teatrele de operaţii s-au bucurat de un 
spectacol de excepţie 



× Premierul Dacian Cioloş şi 
conducerea MApN,  

alături de sergentul-major Ionuţ 
Butoi şi plutonierul (r)  

Daniel Porumb, răniţi grav în 
teatrele de operaţii 

Ministrul Apărării Naţionale,  
Mihnea Motoc, a conferit brevetul şi 
medalia „Partener pentru apărare“ 

artiştilor care au susţinut spectacolul de 
gală „Sacrificiul Impune Respect“Ø 



Serbarea Pomului de Crăciun  
pentru copiii eroilor militari

Copiii eroilor Armatei României căzuţi la datorie sau răniţi în misiuni în teatrele de operaţii 

externe ori în acţiuni militare interne au participat la Serbarea Pomului de Crăciun, desfăşurată 

la 15 decembrie, în Sala de Marmură a Palatului Cercului Militar Naţional.

Formaţia Radio Killer şi artiştii Nicole Cherry, BiBi, Andrei Leonte şi Ştefan Stan au 

susţinut microrecitaluri, Ingrid  Boengiu a interpretat colinde de Crăciun, iar Robert Tudor i-a 

încântat pe copii cu un moment de magie.

Petrecerea a fost întreţinută de animatori profesionişti, ajutorul lui Moş Crăciun fiind  

cunoscutul om de radio Răzvan Popescu. Cadourile pentru copii au fost asigurate  

de Asociaţia de Caritate din Armata României, „Camarazii“.



Ù
Copiii eroilor militari s-au bucurat din plin de spectacolul 

Pomului de Crăciun, oferit de MApN
Ú



Veteranii de război — colindaţi de copii 

Veteranii de război au fost colindaţi, în data de 16 decembrie, de către copiii din grupul 

Supercalifragilistic, în cadrul unui spectacol desfăşurat la Palatul Cercului Militar Naţional 

din Capitală.

Cei care au luptat în cel de-al Doilea Război Mondial s-au bucurat de colindele și poeziile celor 

mici.

Micii artiști au avut parte de o surpriză, aceștia primind cadouri din partea Moșului.



Ù
Reprezentaţiile copiilor din trupa Supercalifragilistic i-au 

încântat pe veteranii de război
Ú





In memoriam



Schimb de experienţă româno-francez  
în problemele veteranilor de război

În perioada 8-9 iunie 2015, o delegaţie a MApN a efectuat o vizită oficială în Franţa, la 

invitaţia domnului Jean-Marc Todeschini, secretar de stat pentru Veterani și Memorie din 

cadrul Ministerului francez al Apărării.

Programul  a cuprins o vizită la Spitalul Armatelor din Percy şi la Institutul Naţional al 

Invalizilor.

Oficialii români şi francezi au depus coroane de flori la parcela eroilor români din Cimitirul 

Militar din Dieuze.



Aspect din timpul vizitei  
delegaţiei MApN la  

Institutul Naţional al Invalizilor Ø

Parcela eroilor români din Cimitirul 
Militar din Dieuze  

Ú



Emisiune filatelică şi numismatică dedicată  
împlinirii a 70 de ani de la încheierea  
celui de-al Doilea Război Mondial

În „Anul veteranilor de război“ şi al împlinirii a 70 de ani de la încheierea celui de-al Doilea 

Război Mondial, Banca Naţională a României şi Romfilatelia au lansat emisiuni specifice, 

prin care au dorit să aducă în atenţia publicului larg acest eveniment de o însemnătate istorică 

specială.

La 29 Aprilie, Banca Naţională a României a pus în circuitul numismatic o monedă din 

argint, în valoare nominală de 10 lei, iar, la 9 mai, Romfilatelia a lansat un timbru cu titlul  

„70 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial în Europa“, în valoare nominală 

de 4,30 lei.

Ù
Emisiunea Filatelică aniversară  

lansată de Romfilatelia



Ù
× Moneda din argint lansată de Banca Naţională 
a României, cu ocazia împlinirii  a 70 de ani de la 

încheierea celui de-al Doilea Război Mondial



Cu ocazia zilei de 25 Octombrie a fost inaugurat  
cimitirul militar românesc de la Rossoşka

Primul cimitir militar românesc din Federaţia Rusă a fost inaugurat de Ziua Armatei 

României, în localitatea Rossoşka, regiunea Volgograd  (fostă Stalingrad), în cadrul  

+Complexului Comemorativ cu acelaşi nume.

Necropola adăposteşte rămăşiţele pământeşti ale tuturor militarilor români căzuţi la datorie  

în bătălia de la Stalingrad. Pe cele 22 de plăci de granit negru sunt inscripţionate numele 

localităţilor din regiunea Volgograd şi din zona Kalmîkia în care au existat cimitire de campanie 

româneşti, de unde s-au exhumat sau urmează să fie exhumate osemintele eroilor români care vor 

fi centralizate la Rossoşka.

Construcţia propriu-zisă a cimitirului de onoare românesc s-a realizat în anul 2015, fiind posibilă 

datorită eforturilor conjugate ale autorităţilor române și ruse cu responsabilităţi în domeniu.



Ù
Cimitirul militar românesc din complexul comemorativ Rossoşka  

Ú



Memoria veteranilor — în atenţia  
oficialilor români și francezi

O delegaţie franceză condusă de Jean-Marc Todeschini, secretar de stat (cu rang de ministru 

delegat) pentru veterani și memorie, a efectuat o vizită în România, în data de 12 martie, în 

cadrul unui program mai amplu de deplasări dedicat memoriei soldaţilor din frontul Orientului 

din Primul Război Mondial.

În prima parte a vizitei în România, delegaţia franceză a participat la o masă rotundă cu elevii de 

la Liceul francez Anna de Noailles, la dezbateri luând parte şi veterani români de război.

În a doua parte a vizitei, delegaţia franceză a avut convorbiri despre memoria veteranilor, despre 

eroii căzuţi în luptă și alte victime ale conflictelor cu o delegaţie a MApN, condusă de secretarul 

de stat, Otilia Sava.



Aspect de la ceremonia de depunere de 
coroane de flori de la Careul Militar Francez 

din Cimitirul Bellu din Bucureşti

Ú

× Secretarul de stat 
Jean-Marc Todeschini a depus coroane 

de flori la Monumentul soldatului 
francez din parcul Cişmigiu
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