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RESPONSABILITĂŢI SPECIFICE  

ALE OFICIULUI NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR 
 

 

1. Negocierea acordurilor interguvernamentale în domeniu, elaborarea, promovarea 

şi semnarea de acte normative şi protocoale de colaborare. 

În anul 2018, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor (O.N.C.E.) a derulat o serie de proiecte 

şi activităţi în conformitate cu atribuţiile stabilite prin actele normative specifice – Legea nr. 

379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război şi Hotărârea 

Guvernului nr. 635/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului 

Naţional pentru Cultul Eroilor, ambele modificate şi completate ulterior – şi în baza Planului cu 

principalele activităţi pe anul 2018, a Planului cu activităţile internaţionale şi a Planului cu 

activităţile de control şi inspecţie în domeniul mormintelor şi operelor comemorative de război. 

Potrivit prevederilor art. 26 lit. f), O.N.C.E. iniţiază, în colaborare cu Ministerul Afacerilor 

Externe, încheierea acordurilor internaţionale privind regimul mormintelor şi operelor 

comemorative de război. În acest context, s-au purtat negocieri, prin intermediul Ministerului 

Afacerilor Externe, privind proiectele de acord interguvernamental în domeniul mormintelor şi 

operelor comemorative de război cu următoarele state: Polonia (acordul s-a semnat în data de 

25.05.2018), Franţa, Bulgaria şi Ucraina. 

Oficiul a elaborat şi promovat spre aprobare: 

- 3 proiecte de hotărâre a Guvernului: proiectul de H.G. pentru aprobarea Programului 

manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor, aprobat prin H.G. nr. 309/2018, proiectul de Hotărâre a 

Guvernului privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului Mausoleul 

Memorialul Eroilor Neamului aflat în domeniul public al statului pentru trnasmiterea acestuia din 

domeniul public al statului şi din administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor din 

subordinea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti, şi 

modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 321/ 

2018 şi proiectul de H.G. pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

635/2004; 

- un proiect de lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Polone şi 

Guvernul României privind mormintele de război, semnat la 25 mai 2018, la Varşovia şi ratificat 

prin Legea nr. 299/07.12.2018. 

În baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind regimul 

juridic al mormintelor militare române aflate pe teritoriul Federaţiei Ruse şi al mormintelor 

militare ruse aflate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 2005 şi ratificat prin 

Legea nr. 413/2006, s-a desfăşurat cea de-a X-a sesiune a Comisiei mixte interguvernamentale 

româno-ruse pentru aplicarea prevederilor Acordului, la Moscova (23.11.2018). 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, Oficiul poate colabora cu ministere, organizaţii 

neguvernamentale, culte religioase etc., sens în care s-au încheiat şase protocoale de colaborare cu 

Asociaţia Cadrelor Militare Femei în Rezervă şi în Retragere Slt. Ecaterina Teodoroiu, Biblioteca 

Academiei Române, Asociaţia Culturală Promissum, Asociaţia Sylabuss, Inspectoratul Şcolar Ilfov 

şi Inspectoratul Şcolar Covasna. 
 

2. Organizarea de activităţi comemorative, amenajarea şi restaurarea mormintelor şi 

operelor comemorative de război româneşti din străinătate. 

2.1. Construcţia monumentului eroilor români din Cimitirul Auf Der Hocheimer Höhe din oraşul 

Worms, Germania. 

Proiectul a fost inclus şi în Programul naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea 

Centenarului Primului Război Mondial, aprobat prin H.G. nr. 821/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare. Ceremonia de inaugurare a operei comemorative de război româneşti de la 

Worms s-a desfăşurat la data de 09.10.2018. 

2.2. Restaurarea Parcelei eroilor români din Primul Război Mondial de la Mannheim, Germania. 

O.N.C.E. a finanţat lucrările de amplasare a unui catarg pentru arborarea drapelului 

românesc în cadrul Parcelei eroilor români din Primul Război Mondial de la Mannheim și a inițiat 
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toate demersurile în vederea întocmirii documentaţiei necesare derulării proiectului de restaurare a 

necropolei de război, în cursul anului 2019.  

2.3. Construcţia monumentului dedicat militarilor români care au murit în timpul Primului Război 

Mondial şi au fost înhumaţi pe teritoriul Republicii Italiene. 

În luna mai 2018, s-a desfăşurat o misiune în teren pentru identificarea unei locaţii pentru 

amplasarea monumentului românesc. În colaborare cu partea italiană, s-a stabilit ca monumentul să 

fie amplasat în localitatea Bolzano unde, potrivit datelor de arhivă, au decedat 54 de eroi români.   

S-au întreprins demersurile necesare în vederea punerii la dispoziție de către structura omoloagă 

italiană, cu titlu gratuit, a terenului pe care va fi ridicat monumentul românesc, în condițiile 

acordului bilateral în domeniu. 

2.4. Restaurarea Parcelei eroilor români din Primul Război Mondial din Complexul memorial din 

Lambinowice, regiunea Opole, Republica Polonă. 

S-au inițiat demersurile în vederea elaborării documentației tehnico-economice necesare 

fundamentării proiectului de restaurare a necropolei de război.  

2.5. Organizarea unei ceremonii militare şi religioase la Cimitirul eroilor români din Primul Război 

Mondial de la Dieuze, regiunea Lorena, Franţa. 

Activitatea comemorativă s-a desfăşurat în data de 11.11.2018 (Ziua Armistiţiului) şi 

s-a înscris în seria manifestărilor organizate de către statul român, în contextul Centenarului 

Marelui Război, având ca scop cinstirea memoriei eroilor români căzuţi în luptă şi în 

prizonierat în timpul primei conflagraţii mondiale şi înhumaţi în străinătate.  

2.6. Realizarea de însemne comemorative în memoria eroilor români căzuţi în prizonierat pe 

teritoriul Federaţiei Ruse. 

În perioada octombrie-noiembrie s-a realizat recepţia lucrărilor la cele 10 opere 

comemorative de război româneşti ridicate în memoria militarilor români morţi în prizonierat în al 

Doilea Război Mondial: Trusovo/reg. Astrahan, Mihailovo/reg. Ivanovo, Rudnicinîi, reg. Kirov, 

Cebakovo/reg. Iaroslav, Sakko i Vanţeti/reg. Volgograd, Zarecinîi/reg. Krasnodar, Usta/reg. 

Nijegorod, Orsk/reg. Orenburg, Kozlovka/reg. Ciuvaşia, Magnitogorsk/reg. Celiabinsk. 

2.7. Continuarea centralizării osemintelor eroilor români în cadrul Cimitirului de Onoare Românesc 

de la Rossoşka, regiunea Volgograd (fostă Stalingrad), Federaţia Rusă. 

În luna octombrie 2018, cu prilejul Zilei Armatei României, s-a organizat ceremonia 

comemorativă de reînhumare a osemintelor a 633 de militari români, exhumate din cimitirul vechi 

german de la Rossoşka. 

2.8. Amenajarea Cimitirului de onoare românesc de la Apşeronsk, ţinutul Krasnodar, Federaţia 

Rusă. 

Preocuparea pentru centralizarea militarilor români înhumaţi pe teritoriul Federaţiei Ruse s-a 

materializat prin amenajarea, în anul 2018, a unui nou cimitir de onoare colector, la Apşeronsk  cu 

scopul centralizării osemintelor militarilor români căzuţi în lupta din zona Caucazului. În anul 2018, 

au fost înhumate osemintele a 88 de militari români. Ceremonia de inaugurare a necropolei de război 

româneşti s-a desfăşurat în data de 26.11.2018. 

2.9. Restaurarea Cimitirului de onoare românesc de la Tabăra, raion Orhei, Republica Moldova. 

Ceremonia oficială de reinaugurare a necropolei de război româneşti de la Tabăra s-a 

desfăşurat pe 17.05.2018, cu prilejul Zilei Eroilor.  

2.10. Restaurarea Cimitirului de onoare românesc de la Nemţeni, raion Hânceşti, Republica 

Moldova 

Proiectul s-a derulat până la faza elaborării proiectului tehnic, însă din cauza condiţiilor 

meteorologice nefavorabile, executantul s-a aflat în imposibilitatea de a finaliza lucrările în 

termenul stabilit. Proiectul va fi reluat și finalizat în anul 2019.   
   

3. Restaurarea mormintelor şi operelor comemorative de război de pe teritoriul naţional. 

3.1. Amenajarea Complexului comemorativ al eroilor neamului în incinta cazărmii 307 Brăila. 

Oficiul a finanțat proiectul de amenajare a Complexului comemorativ al eroilor neamului, 

care a făcut parte din seria activităților de marcare a Centenarului Primului Război Mondial. 

Ceremonia de inaugurare a Ansamblului comemorativ s-a desfăşurat în data de 12.11.2018. 

3.2. Restaurarea Cimitirului eroilor români căzuţi în Primul Război Mondial din Cimitirul Bolovani, 

municipiul Ploieşti 
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Oficiul a finanțat proiectul de restaurare a necropolei de război, fiind executate lucrări de 

refacere a gardului împrejmuitor.   

3.3. Restaurarea Osuarului eroilor români din Primul Război Mondial de la Diham, Predeal, judeţul 

Prahova 

O.N.C.E. a sprijinit şi a consiliat Primăria oraşului Buşteni în demersul de  restaurare a 

Osuarului eroilor de la Diham, iar în data de 25.05.2018, s-a desfășurat ceremonia de reinaugurare, 

context în care au fost reînhumate osemintele morților de război descoperite accidental, în zona 

Susai (în apropiere de Predeal).  

3.4. Restaurarea Monumentului Ostaşului Român din municipiul Sf. Gheorghe, judeţul Covasna. 

 Urmare a sesizărilor repetate ale O.N.C.E. către autorităţile publice locale (Consiliul 

Judeţean Covasna, Instituţia Prefectului şi Primăria Municipiului Sf. Gheorghe), acestea au luat 

măsurile necesare pentru executarea lucrărilor de restaurare a operei comemorative de război. 

3.5. În anul 2018, Oficiul a acordat 29 avize favorabile pentru restaurare/strămutare şi construire 

morminte şi opere comemorative de război de pe teritoriul național.  
 

4. Misiuni de documentare, control şi inspecţie la mormintele şi operele comemorative 

de război. 

S-au efectuat 6 misiuni de documentare, control şi inspecţie la mormintele şi operele 

comemorative de război din 9 judeţe, completându-se evidenţele instituţiei cu date pentru 332 de 

obiective comemorative. Au fost sesizate unităţile administrativ-teritoriale, pentru întreprinderea 

măsurilor necesare de îngrijire şi punere în valoare a obiectivelor comemorative pe care le au în 

administrare/proprietate. 
 

5. Participarea la activităţi internaţionale 

S-au efectuat 7 misiuni externe (de documentare şi inspecţie la mormintele şi operele 

comemorative de război româneşti, de recepţie a lucrărilor, de inaugurare a obiectivelor 

comemorative româneşti) în Germania, Italia, Franţa, Federaţia Rusă şi Republica Moldova. 
 

6. Ziua Eroilor – 17 mai 2018 

O.N.C.E. a elaborat şi promovat spre aprobare proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru 

aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor, raportul pentru aprobarea 

Planului activităţilor organizate de către Ministerul Apărării Naţionale cu prilejul sărbătoririi Zilei 

Eroilor. Totodată, a întocmit şi a transmis invitaţiile de participare, a semnat Protocolul cu Primăria 

Municipiului Bucureşti şi a participat la ceremoniile comemorative desfăşurate în Capitală. 
 

7. Centenarul Primului Război Mondial și al Marii Uniri 

7.1. Rostirea solemnă a numelor a 5.000 de eroi români. 

Cu prilejul Zilei Eroilor, la 20 de morminte şi monumente ale eroilor români din Primul 

Război Mondial, amplasate în 20 de locaţii din ţară, s-au rostit solemn numele a 5.000 de eroi 

români de către structuri ale M.Ap.N. Activitatea de rostire solemnă din municipiul Bucureşti s-a 

desfăşurat la Mormântul Ostaşului Necunoscut al României, unde s-au citit solemn numele a 5.000 

eroi români identificaţi, de către personalităţi ale administraţiei publice centrale şi de către cetăţeni 

care au asistat la eveniment. 

7.2. Organizarea spectacolului „O istorie mică a României Mari“.  

O.N.C.E. a organizat, în data de 24.05.2018, spectacolul „O mică istorie a României Mari“ în 

contextul sărbătoririi Centenarului Primului Război Mondial şi al Marii Uniri.  

7.3. Tipărirea albumului Mormintele Marelui Război. 

S-a tipărit albumul Mormintele Marelui Război, conţinând fotografii şi descrieri a peste 250 

de mausolee, cimitire de onoare şi osuare în care sunt centralizate osemintele morţilor de război 

români şi străini, din Primul Război Mondial. De asemenea, au fost machetate şi redimensionate din 

punct de vedere digital 350 de pagini ale albumului, acestea fiind inserate într-un e-book, încărcat 

pe site-ul Oficiului la secţiunea Centenar/Mormintele Marelui Război. 

7.4. Tipărirea volumului Eroii Marelui Război. 

După surse arhivistice din perioada interbelică, s-au identificat numele a 5.000 de eroi 

români, înhumaţi pe teritoriul României şi în străinătate, care au fost, ulterior, editate şi tipărite în 

volumul al IV-lea la Centrul Tehnic Editorial al Armatei. 

7.5. Expoziţia Armata Română în Marele Război. 
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O.N.C.E. a conceput şi tipărit expoziţia Armata Română în Marele Război, aceasta fiind 

vernisată cu prilejul a trei evenimente: Ziua Eroilor (17.05.2018, la Memorialul Eroilor Neamului), 

Noaptea Muzeelor (19.05.2018, la Memorialul Eroilor Neamului) şi spectacolul O istorie mică a 

României Mari (24.05.2018, la Aula M 100). 

7.6. O altfel de lecţie de istorie: Ştiţi ce se sărbătoreşte astăzi? 

Evenimentul a fost organizat la Memorialul Eroilor Neamului din Parcul „Carol I”, la 

27.03.2018, cu prilejul aniversării Centenarului Unirii Basarabiei cu România. La activitate au 

participat elevi ai Şcolii româno-finlandeze şi ai Şcolii Gimnaziale nr. 54. La încheierea activităţii, 

elevii au depus, în semn de omagiu, flori la Mormântul Ostaşului Necunoscut al României, 

amplasat în faţa Memorialului Eroilor Neamului. 

7.7. Proiectul Un erou, o floare! –  În perioada 17-24.04.2018, s-a desfăşurat cea de-a VII-a ediţie a 

proiectului, la 6 cimitire ale eroilor români şi străini din judeţele Braşov, Covasna, Sibiu şi din 

Bucureşti. 

7.8. Ziua Porţilor Deschise la Castelul Ţepeş - 12 mai 2018. 

7.9. Deschiderea Memorialului Eroilor Neamului în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor – 

19.05.2018. 

7.10. Concursul on-line Să nu ne uităm eroii! – organizarea şi desfăşurarea, pe site-ul instituţiei, a 

edițiilor a XXXVI-a şi a XXXVII-a ale concursului cu tematică istorică. 

7.11. Paşi prin istorie 

Planificat pe parcursul a 12 luni, proiectul a constat în cercetarea, documentarea, redactarea 

şi mediatizarea în social-media a unor materiale privind mormintele de război ale eroilor români din 

Primul Război Mondial. Totodată, au fost mediatizate în social media şi evidenţele nominale a 

7.218 morţi de război români, înhumaţi în cimitirele menţionate. 

7.12. Expoziţia România Mare reflectată în reprezentări cartografice  

În perioada 23 octombrie-2 noiembrie 2018, O.N.C.E., în colaborare cu Biblioteca 

Academiei Române, a organizat expoziţia intitulată România Mare reflectată în reprezentări 

cartografice, dedicată aniversării Centenarului Primului Război Mondial şi al Marii Uniri.   

7.13. Colaborare cu ziarul Curtea de la Argeş  

Proiectul a constat în mediatizarea, în ziarul Curtea de la Argeş, a unui număr de 12 opere 

comemorative de război (un monument/lună) în memoria eroilor români din Primul Război 

Mondial. Fotografia fiecărui monument a fost tipărită pe prima pagina a ziarului. 

7.14. Colaborare cu ziarul Lumina 

Cu scopul educării patriotice a cetăţenilor, la solicitarea Patriarhiei Ortodoxe Române prin 

redacţia ziarului „Lumina”, au fost publicate în cotidianul menţionat trei materiale documentare.  

7.15. Complexul expo-memorial „Glorie Ostaşilor Români” 

O.N.C.E. a colaborat cu Asociaţia Ofiţerilor în Rezervă din România la derularea proiectului 

Complexul expo-memorial „Glorie Ostaşilor Români”, dedicat Centenarului Marii Uniri, prin 

punerea la dispoziţie a 120 fotografii ale unor opere comemorative de război, cimitire și parcele de 

onoare, osuare sau mausolee din România şi din străinătate, precum și liste nominale ale eroilor 

români din Primul Război Mondial. 

7.16. Susţinerea unor comunicări ştiinţifice, publicarea unor materiale documentare şi acordarea de 

interviuri: 

- în contextul Centenarului Unirii Basarabiei cu România, în cadrul Simpozionului organizat de 

Arhivele Militare Naţionale Române s-au susţinut, la 22.03.2018, două comunicări ştiinţifice cu 

temele Stări de spirit şi extremism în Basarabia şi Transilvania şi Cimitirul eroilor din Chişinău; 

- la solicitarea postului TV DIGI 24, s-a acordat un interviu privind istoricul Memorialului Eroilor 

Neamului şi cel al Mormântului Ostașului Necunoscut; 

- s-a editat, în colaborare cu Asociaţia NEAMUNIT, o broşură de prezentare a monumentelor 

comemorative de război, amplasate pe raza municipiului Bucureşti; 

- au fost publicate materialelor documentare, în numărul din iulie 2018, al revistei „Document”, 

editată de Arhivele Militare Naţionale Române; 

- la solicitarea Radio România Actualităţi s-a realizat un interviu privind mormintele şi operele 

comemorative, dedicate eroilor din Primul Război Mondial.  
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7.17. Monografia monumentului „Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război 

Mondial” şi Albumul monografic „Crucea-slăvitul semn de biruinţă în Războiul de Întregire a 

României – 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri” 

S-au desfăşurat activităţi de cercetare arhivistică şi de bibliotecă, pentru redactarea 

capitolului nouă al monografiei –„Monumentul de pe Caraiman în cadrul operelor comemorative 

ale Marelui Război pentru Întregirea Neamului. Mărturii iconografice”. Activitatea de cercetare a 

fost concretizată prin elaborarea unui material documentar referitor la realizările Societăţii „Cultul 

Eroilor”, Crucea de pe Caraiman şi cimitirele eroilor de pe Valea Prahovei şi problematica 

mormintelor şi operelor comemorative de război între tradiţie şi contemporaneitate.   

Totodată, s-au identificat și selectat 170 fotografii ale celor mai reprezentative cimitire şi 

opere comemorative de război amenajate/ridicate, în ţară şi în străinătate, în memoria eroilor români 

din Primul Războiul Mondial. 

7.18. Enciclopedia digitală „România 1918 – Oameni, momente şi imagini” 

O.N.C.E. a contribuit la realizarea acestui proiect prin realizarea a 33 de documentare, 

reprezentând text şi imagine, referitoare la mormintele şi operele comemorative de război din ţară şi 

străinătate, incluse la secţiunea a V-a a aplicaţiei, intitulată Locuri ale memoriei, la rubrica 

Monumente, mausolee, Arcul de triumf şi cimitire de război.  

Aplicaţia este o colecţie de imagini, filme, vizualizări în 3D, fotografii de epocă, mărturii de 

pe front şi din spatele frontului.  

7.19. Eroul lunii. Au fost promovate în social-media un număr de 12 materiale documentare (un 

material/lună), cel mai accesat fiind documentarul referitor la Ecaterina Teodoroiu-Eroina de la Jiu. 
 

8. Cercetare, prelucrare şi întocmire evidenţe nominale /liste ale morţilor de război: 

- s-au luat în evidenţa electronică cca. 21.000 morţi de război români şi străini din Primul Război 

Mondial, înhumaţi pe teritoriul României şi în străinătate.  

- s-au luat în evidenţa electronică peste 2.000 de morţi de război români, care au murit în perioada 

1944-1954 în lagărele NKVD de pe actualul teritoriu al Ucrainei și aprox. 4.000 de morţi de război 

din Al Doilea Război Mondial înhumaţi în țară și în străinătate. 

Cu prilejul sfinţirii Catedralei Mântuirii Neamului, numele a peste 80.000 de morţi de 

război români din Războiul de Independenţă, al Doilea Război Balcanic, Primul şi Al Doilea Război 

Mondial au fost tipărite şi depozitate sub piciorul mesei Sfântului Altar.  
 

9. Asistenţa juridică şi soluţionarea petiţiilor 

9.1. S-a asigurat reprezentarea intereselor O.N.C.E. în faţa instanţelor civile şi militare din 

Bucureşti, în 3 dosare civile având drept obiect recuperarea unor pagube în patrimoniul O.N.C.E., 

soluţionarea unor litigii apărute în executarea contractelor încheiate cu S.C. Romconstruct S.A. și 
pretenţii cheltuieli de judecată pe cale separată. 

9.2. Evidenţa, analizarea şi soluţionarea petiţiilor persoanelor fizice, precum şi ale cererilor de 

primire în audienţă. 

O.N.C.E. a soluţionat un număr de 400 petiţii/solicitări, având ca obiect obţinerea 

următoarelor categorii de informaţii: date despre locurile de înhumare a unor militari români căzuţi 

în războaiele purtate de statul român, clarificarea unor aspecte privind activităţi comemorative, 

elemente de interes privind situaţia unor morminte şi opere comemorative de război.  

 


	RAPORT DE ACTIVITATE AL
	OFICIULUI NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR
	PE ANUL 2018

