
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stimată Doamnă/Stimate Domn,  
 
 
În data de 10 Iunie, România sărbătorește Ziua Eroilor, care prin legea 379/2003 privind 
regimul mormintelor şi operelor comemorative de război este stabilită în cea de-a patruzecea 
zi de la Sfintele Paşti, ca sărbătoare naţională a poporului român.  
 
Asociația Alături de Eroi, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale organizează  
Ceremonia de citire a numelor eroilor căzuți în Primul și Al Doilea Război Mondial, care va avea 
loc atât la București, cât și în toate orașele din România. De asemenea, Ceremonia de citire a 
numelor eroilor va avea loc în ambasadele României din lume, pentru a coase cu același fir 
roșu povestea unei țări care face o reverență atât de necesară în fața trecutului. 
 
Nu în ultimul rând, am solicitat domnului Sorin Câmpeanu, ministrul educației naționale, ca 
numele eroilor români să fie citite în școlile românești, având acordul dumnealui privind 
oportunitatea și necesitatea acestui demers.  
 
Copiii pot citi câteva din numele eroilor la orele de istorie, sau oricare oră este disponibilă 
în ziua de 10 Iunie,  împreună cu poezia Nu-l uitați pe cel căzut în război1, dedicată de Nichita 
Stănescu eroilor români.  

 
1 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 



 
 
Numele eroilor români se află în arhivele Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, putând fi 
cunoscute accesând următoarele linkuri: https://once.mapn.ro/pages/view/96 și 
https://once.mapn.ro/pages/view/97.  
 
Prin acest demers, vom striga pe nume eroii care și-au așezat sufletul în coloana fără de sfârșit 
a sacrificiului suprem pentru țară, conectându-ne în spirit cu românii care n-au vorbit despre 
țară, în timp ce țara s-a hrănit cu sângele lor, cei care n-au avut nevoie de statuie, în timp ce 
toți suntem pietre în statuia lor.  
 
Cu speranța că veți fi partenerul nostru în acest demers care se va realiza pentru prima dată 
în școala românească, vă asigurăm că vă vom oferi tot sprijinul ca listele cu eroi să ajungă 
oriunde pot fi strigați pe nume.  
 
De asemenea, filmulețele care se vor face la clasă cu momentele citirii numelor eroilor, ori 
recitarea poeziei Nu-l uitați pe cel căzut în război, pot fi încărcate pe pagina de Facebook a 
evenimentului, ce va fi găzduită de Ministerul Apărării Naționale încă din data de 02 iunie și 
se va numi În numele eroilor. Este locul în care vom încărca cu toții filmulețele, postările, 
imaginile de la ceremonie, imaginile cu proiecția filmului din orașul dumneavoastră (video 
mapping pentru Ziua Eroilor) și orice alte acte și fapte dedicate Zilei de 10 Iunie.  
 
Credința în eroi naște eroi, astfel că generația tânără are șansa unică, prin demersul nostru 
comun,  să înțeleagă 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.  
 
Vă asigurăm că sprijinul dumneavoastră îi va aduce pe tineri mai aproape de modele și valori 

autentice, capabile să inspire un ideal. Putem, astfel,  să așezăm trecutul și viitorul la locul 
lor, cu o reverență necesară în fața înaintașilor și responsabilitate față de povestea pe care o 
scriem împreună pentru generațiile ce vor veni după noi.  
 
Doar prin demersurile noastre comune vom reuși să transmitem noii generații că nu putem 
avea un viitor fără să punem Eroii înaintea noastră, și Țara înaintea tuturor.  

 
şi pe un pat nevăzut şi-a aşezat căpătâiul 
lângă veniţii acasă din mit. 
El şi-a făcut lucrul lui acum 
poate că îi e sete, o sete arzând 
ora până la noi ca un fum. 
Deci lăsaţi pentru el să cadă vin 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. 

https://once.mapn.ro/pages/view/96
https://once.mapn.ro/pages/view/97


 
 
 
Cu deosebită considerație,   
 
Vă stăm la dispoziție pentru orice detalii legate de buna desfășurare a evenimentelor dedicate 
Zilei Eroilor.  
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