GUvERNUL RoMAnrmt

HorAxAnu
pentr* aprobarea Programului manifestlrilor prilejuite de Ziua Eroilor

* l0 iuni* 202I

in temeiul art. 108 din Constitulia Romdniei. republicatd. qi al art. 26 lit. k) din Legea
nr. 37912003 privind regimul mormintelor Ei operelor comemorative de razboi. cu modific[rile
qi completdrile ulterioare.

Guvernul Romflniei adopta prezenla hotlrire.

Articol

unic.

Se aprobd Programul manilestirilor prileiuite de Ziua Eroilor

l0 iunie 2A?1. prevlzut in anexa care f-ace parte integrantd din prezenta hotdrtre.

PRIM-MINISTRU

FLORTN-VASILE CITU

Bucuregti

Nr

Anexi

PROGRAMUT MANIFEST.&RII,OR PruLT.ruITE DE

ZIUA EROILOR-

10 iunie2021

I. MIsuri administrativ*organizatorice:

l.

Ministeml Aphrarii Nalionale

organizeaz.A ceremoniale

militare qi religioase la monumentele

desemnate. serviciul religios in unitAlile gi institutriile militare de inva{6mAnt unde sunt l6ca;uri de cult

alte acti v itdli

2.

;i

cu I tural -ed ucative. dupd caz.

Ministerul Afbcerilor lnterne organizeazb ceremoniale militare gi religioase qi asiguri ordinea

publici la locul

de desfbEurare a activita[ilor comemorative.

3. Ministerul

Afacerilor Externe arganiz.eazd

romdneqti sau ollciilor consulare

-

-

prin intermediul reprezentanlelor

diplomatice

activitAti specifice pentru comemorarea eroilor rom6ni cdzu{i

qi

inhuma{i pe teritoriul altor state: depuneri de coroane qi, in unele loca{ii. ceremonii religioase. in limita
bugetului aprobat.

4. Ministerul Educaliei arganizeazd qi desfEqoard

programe dedicate aniverslrii

Zilei Eroilor in

instituliile de invS{am6nt din subordine sau aflate in coordonare, de tipul lec{ii deschise. avdnd ca
tematicd cultul eroilor sau alte activitdli cultural-educative, dupi caz.

5.

AutoriHtile administra{iei publice locale organiz-eazh manif-estlri comemorative. in funclie

de

specificul local. la mausolee ale eroilor" precum qi la cimitire. parcele de onoare gi monumente de r[zboi.

6.

in data de l0 iun ie 2A2l * Ziua Eroilor. la ora I 2"0. in toate lhcaqurile de cult se trag clopotele" iar

in instituliile publice gi unitAlile de invil5rnint se pistreazl un moment de reculegere.

IrestivitAtile de

comemorare a eroilor incep dupl oficierea Sfintei Liturghii la sdrbitoarea indltdrii Domnului.

7.

Instituliile de apdrare qi ordine publici asiguri gSrzi de onoare gi muzici militare/trompeli pentru

ceremoniile oficiale organizate in Capitala. in municipiile regedinld de.iudel gi la alte cirnitire de rdzboi
reprezentative din pr5. G6rzile la monumente se instaleazdlaora

8.

llr('qi

se ridicd

laora

1330.

Mf,surile adoptate pentru sdrb5torirea Zilei Eroilor vor fi incluse pe agenda primei videoconferinle

slptim6nale cu prefec{ii gi preledinlii consiliilor judelene.

II. Manifestlri comemorative
A. in Capitali:
l. Ministerul ApErlrii Nafionale organizeazl ceremonii la: MormAntul

Ostagului Necunoscut.

Monumentul eroilor militari cazu{i in misiune in teatrele de operalii gi pe teritoriul RomSniei, Cimitirul

Militar Ghencea. Cimitirul lsraelit ..Filantropia". Monumentul Eroilor Patriei 5i Cimitirul Eroilor
Revoluliei.

ldinl

2. Ministerul

Afacerilor Interne

arganiz.eazd ceremonii

la:

Parceta eroilor

Monumentul Ultimului Strljer al C)apitalei, Monumentul Eroilor Jandarmi
Monumentul Pompierilor din curlea bisericii sfbntul Gheorghe

-

de pe D.N.l.

din parcul Cipmigiu

qi

prevna.

B. in {ari:

l. Autorititile administrafiei publice locale

organizuazi

* in ziua cle l0 iunie

parliciparea garnizoanelor militare. cultelor religioase. asocialiilor de veterani

2t)21

;i

*

cu sprijinul

gi

al altor organizalii

neguvernamenlale. ceremonii de depuneri de coroane gi jerbe de flori. in principal Ia rnarile rnausolee
ale

eroilor" precum gi la cimitirele 5i parcelele de cnoare.

2.

Manifestiri de comemorare a eroilor. cu caracter neoficial. pot avea loc in toate localit5lile din

{ard in care sunt cimitirelparcele de onoare sau monumente ale eroilor romdni.

C. Pe plan extern:
Reprezentanfele diplomatice gi oficiile consulare ale Romdniei

in striindtate organizeazi ac[iuni de

cinstire a memoriei eroilor romani cazuli gi inhumali pe teritoriul altor state.

NOTE:
I ' 'foate manifestdrile prilejuite de Ziua Eroilor. in Capitala gi in
{ari se vor organiza qi desf1gura cu
respectarea mdsurilor pentru prevenirea gi combaterea efbctelor pandemiei de COVID-19.
stabilite de
autorititrile na{ionale r;i locale, aplicabile la data deslhquririi acestora.
2. ActivitSlile pentru comemorarea eroilor romini

in striinatate. prilejuite de Ztua Eroilor"

se vor

organiza 9i desfilura cu respectarea misurilor pentru prevenirea gi combaterea ef'ectelor pandemiei
de

COVID-19. stabilite de autorititile nalionale din statele respecrive. aplicabile la data desfdgurarii
manifestarilor.
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