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Ne iubim necondiționat Țara, îi respectăm istoria și 
eroii, cultura și tradițiile și contribuim la viitorul 
ei prin aducerea în memoria colectivă a Eroilor care au 
zidit România Mare.  

Ne dorim o Românie în care eroii să fie cunoscuți,  
recunoscuți, respectați și să reprezinte o sursă de 
inspirație pentru nouă generație.  

Punem Eroii înaintea noastră, și Țara înaintea tuturor.



Pentru că România a pierdut șansa de a se despărți de 
ultimul veteran al Primului Război Mondial cu funeralii 
naționale, așa cum a făcut, de exemplu, Franța, care a 
rostit la catafalcul lui Lazare Ponticelli „abia acum 
putem spune că Primul Război Mondial a intrat in 
istorie”, suntem datori să privim cu responsabilitate 
și respect către supraviețuitorii Celui de-Al Doilea 
Război Mondial.



România mai numără astăzi puțin peste 2600 de 
supraviețuitori ai Celui de-Al Doilea Război Mondial. 
Bravi luptători de vârsta României Mari, unii dintre ei 
în vârstă de 105 ani, ne așteaptă răbdători să le 
strângem mâinile sfinte și să le mulțumim pentru 
credința și bărbăția cu care au rezistat în vremurile 
de încercare. 
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Având în vedere vârstele înaintate ale venerabililor 
veterani de război, proiecția cauzei Alături de Eroi se 
întinde pe parcursul a aproximativ 5 ani, timp în care 
ne vom organiza pentru a-i onora cum se cuvine pe 
supraviețuitorii celui de-Al Doilea Război Mondial. 

De asemenea, pe parcursul celor 5 ani, vom readuce 
veteranii de război în atenția publică, racordând la o 
dimensiune eroică societatea românească aflată într-o 
criză acută de modele și valori.  



România sărbătorește în data de 29 Aprilie Ziua Veteranilor de Război. 
Numărăm astăzi puțin peste 2600 de supraviețuitori ai Celui de-Al Doilea 
Război Mondial, mult prea puțin recunoscuți de societatea românească.  

Pentru sărbătorirea Zilei Veteranilor de Război, 29 Aprilie, dorim să 
trimitem fiecărui veteran un drapel tricolor și un coș cu produse 
tradiționale de Paște. 
 
Urgența demersului este firească în contextul în care eroii Celui de-Al 
Doilea Război Mondial au vârsta României Mari. 
  

Evenimentul: 29 Aprilie, Ziua Veteranilor de Război



Recunoștința dumneavoastră va așeza trecutul și viitorul la 
locul lor, cu o reverență necesară în fața înaintașilor și 
responsabilitate pentru povestea pe care o scriem împreună 
pentru generația de mâine. 

Credința în eroi naște eroi, astfel că generația tânără are 
șansa unică, prin demersul dumneavoastră, de a înțelege că 
libertatea de a trăi, de a visa și de a iubi are 
întotdeauna un preț plătit de cei care au văzut în lupta 
pentru eliberarea și întregirea neamului românesc o cauză 
mai presus de propriile vieți, iubiri, ori aspirații. 



Generozitatea dumneavoastră va însemna pentru venerabilii 
luptători speranța că sacrificiile lor n-au fost uitate, 
fiind prețuite și respectate de generația care se bucură 
astăzi de pace și de libertate. 

Donația dumneavoastră poate fi primită  în contul 
Asociației “Alături de Veteranii și Văduvele de Război”: 
RO61BTRLRONCRT0404791102 (RON). 



Partenerii proiectului sunt: 

✤ Ministerul Apărării Naționale 

✤ Ne propunem o cooperare strânsă cu Biserica Ortodoxă 
Română, precum și cu toate celelalte culte religioase.  

✤ Repatriot – Romanian Business Leaders  

✤ Suntem parteneri cu cele mai importante asociații militare 
care sunt preocupate de problematica veteranilor de 
război.  



În răbdarea și înțelepciunea lor, bătrânii luptători nu vor 
pleca înainte să ne dăruiască din dragostea lor curată 
pentru o țară care n-a știut întotdeauna să privească 
înapoi cu respect, ori să-și așeze eroii la locul lor: în 
sufletele generațiilor care duc povestea mai departe. 

Încă nu este târziu să întâlnim în aceeași poveste românii 
care au luptat în anonimat pentru unitate și pe cei care au 
rămas într-o țară în care-i despart mai multe decât îi aduc 
laolaltă. 



Activitățile dedicate zilei de 29 Aprilie, 
Ziua Veteranilor de Război sunt următoarele:

✤ Avansarea tuturor veteranilor de război ce dețin grade militare până la 
cel de colonel, prin Ordinul Ministrului Apărării Naționale. 

✤ Pregătirea unui cadou pentru fiecare veteran de război, ce va fi livrat 
prin acțiuni de voluntariat în care vor fi implicați militari și 
societatea civilă.  

✤ Împachetarea cadourilor veteranilor se va realiza în data de 27 aprilie, 
în cadrul unui eveniment găzduit de Ministerul Apărării Naționale în Sala 
de Marmură a Cercului Militar Național, unde avem bucuria să vă invităm 
pentru a pregăti personal un dar care va ajunge, împreună cu mesajul 
dumneavoastră, la un venerabil luptător al Celui de-Al Doilea Război 
Mondial.



✤ Jurnalele de știri vor fi marcate pe tot parcursul Zilei de 29 Aprilie de 
informații legate de cei 2600 de supraviețuitori ai Celui de-Al Doilea 
Război Mondial. Jurnaliștii vor purta în piept Bujorul Românesc, simbolul 
sângelui vărsat de soldații români pe toate câmpurile de bătălie, bujori 
care vor fi achiziționați prin sponsorizările care vor face posibil acest 
eveniment.  

✤ Ministrul Apărării Naționale va invita un veteran de război la un ceai 
într-un spațiu Horeca, pentru a transmite societății civile mesajul că 
recunoștința și respectul sunt valorile care ne vor ajută să depășim orice 
criză, ori pandemie, știut fiind că un popor rămâne puternic prin spiritul 
lui. 



Ziua de 29 aprilie este doar primul eveniment 
dintr-un șir de activități dedicate eroilor romani: 

✤ Pregătirea Ceremoniei de citire a numelor eroilor căzuți în Primul și Al 
Doilea Război Mondial, care va avea loc de Ziua Eroilor, în data de 12 
iunie 2021, atât la București, cât și în toate reședințele de județ din 
România. 
  

✤ Îngrijirea tuturor cimitirelor/monumentelor  dedicate celor două 
conflagrații mondiale. Dezvoltarea unei mișcări de voluntariat pentru 
toaletarea cimitirelor, rescrierea numelor pe pietrele funerare și orice 
alte lucrari sunt necesare pentru menținerea vie a cultului eroilor, știut 
fiind că un neam rămâne viu prin respectul pentru înaintași. 

✤ Cunoașterea supraviețuitorilor Celui de-Al Doilea Război Mondial și 
recuperarea poveștilor cu care s-au întors de pe front, ori le-au adunat 
în lunga viață de ostași români. 



✤ Colectarea mărturiilor veteranilor pe platforma EROI DE RĂZBOI, pentru ca 
societatea românească să aibă acces la modele de curaj, credință și 
dragoste de țară. Platforma va avea, de asemenea, un rol de colector 
pentru poveștile, documentele, sau fotografiile rămase de la bunicii și 
străbunicii noștri, veterani de război. 

✤ Cunoașterea nevoilor supraviețuitorilor Celui de-Al Doilea Război Mondial 
și, acolo unde sunt identificate, rezolvarea acestora de îndată. 

✤ Dezvoltarea unei mișcări de voluntariat care să-i aducă pe tineri aproape 
de modele și valori autentice, capabile să inspire un ideal.



✤ Organizarea unei campanii de informare desfășurată în licee și 
universități. 

✤ Organizarea  evenimentelor cultural – artistice/sportive de natură să 
conducă la coagularea societății românești în jurul cauzei veteranilor de 
război. 

✤ Asigurarea unui ceremonial civil/militar la funeraliile fiecărui veteran 
de război. Intrarea în istorie trebuie să aibă loc cu demnitate și 
recunoștință, respectând sacrificiile celor care au luptat pentru 
întregirea, libertatea şi demnitatea neamului românesc. 

✤ Pregătirea ceremonialului dedicat funeraliilor naționale cu care România 
se va despărți de ultimul supraviețuitor al Celui de-Al Doilea Război 
Mondial. 



Asociaţia Alături de Veteranii și Văduvele de Război, cu 
sediul în Bucureşti, Str. Paleologu nr 24, sector 3, a fost 
înființată în anul 2017, cu scopul de a readuce veteranii 
de război în atenția publică și de a păstra memoria 
ostașilor români vie, pentru că România este eternă prin 
cultul eroilor. 

Persoana de contact: 
Otilia Sava 
0740077510 
otilia.sava@ionescusava.ro




