
*SARMIZEGETUSA*- HUNEDOARA 

În data de 19 august 2017, în Pasul Vîlcan, Cota 1621m, s-a desfășurat ediția a-II-a, dedicată activităților 

omagiale *ROMÂNIA – 100*, - DE LA RĂZBOI LA MAREA UNIRE - consacrată luptelor bravilor ostași 

români din Primul Război Mondial, lupte care au deschis drumul către MAREA UNIRE DIN 1918. 

La această activitate au participat: 

*Deputații: Laurențiu Nistor și Natalia Intotero; 

*Rodica Voiculescu – nepoata generalului Ion Dragalina; 

*Petre Bumbaru - strănepotul generalului Ion Culcer; 

*Consiliul județean Gorj: președinte - Cosmin Popescu, vicepreședinte - Gheorghe Nichifor; 

*Prefectura Gorj: subprefect Arjoca Sorin; 

*Comandantul garnizoanei Tg.Jiu. – Col. Andronescu Gheorghe; 

*Consiliul județean Hunedoara: vicepreședinte -  Sorin Vasilescu; 

*Prefectura Hunedoara: -prefect  - Fabius- Tiberiu Kiszely; 

*Filiala A.C.M.R.R.: 

  *GORJ – Președinte:  Gl. BĂRBULESCU ION; 

*SIBIU – Președinte:  Col. PĂREAN ION; 

*SARMIZEGETUSA* - HD. – Președinte:  Col. MOLDOVAN DĂNILĂ; 

*ȚEBEA* DIN M.A.I. – Președinte:   Col. NEGOIȚĂ TOMA 

 *Filiala Hunedoara A.N.V.R. – Col. Lozneeanu Niculaie; 

*A.N.C.E. - *REGINA MARIA* -PLT.ADJ.ȘEF.(r) SANDA NICOLAE- SECRETAR 

*Filiala Cultul  Eroilor : 

   *HUNEDOARA – Președinte: CPT. ILE GHEORGHE; 

*GORJ – Vicereședinte: Ing. DAN TOROPU; 

* VÂLCEA – Președinte: Prof. EUGEN PETRESCU; 

*ORĂȘTIE – Președinte: Dr.ist. CĂSTĂIAN MIHAI; 

*BRAD - Președinte: Ec. STOICA NICOLAE; 

*HAȚEG – Președinte:  Col. CIOBANU MARCEL; 

*HUNEDOARA – Președinte:  Col. BĂLOI ADRIAN 

*Prof. univ. dr.  BARON MIRCEA ;  

*Primarii din județul Hunedoara.  

 

DISCURS -  COLONEL MOLDOVAN DĂNILĂ 

președintele A.C.M.R.R. *SARMIZEGETUSA* - Hunedoara 
Ne aflăm astăzi, aici, pe creasta muntelui Vâlcan, pe unde sute de ani s-a petrecut granița unor imperii, 

despărțind frații de frați, Ardealul de Oltenia, dar care în inimile și sufletele fraților români de pe ambi versanți 

ai Carpaților, nu au existat niciodată. Iubirea de frați consângeni, nu cunoaște granițe, ziduri, opreliști.                                 

Ea, iubirea de frate s-a revărsat peste munți și văi și peste veacuri a deșteptat în inimile românilor                                   

– conștiința de neam. 

Întâiul domnitor al tuturor românilor – MIHAI VODĂ VITEAZUL – a fost și întâiul descălecător de 

granițe și întâiul ce avea să pună bobul - sămânța - unirii tuturor românilor, în brazda de pământ al Ardealului, 

fără a culege rodul unirii temeinice. 

A fost nevoie ca batalioanele de moți ale Iancului să bătătorească cu opinca câmpul libertății blăjene,              

ca sămânța viteazului să înceapă a răzbi prin bulgării asupririi și să încolțească tocmai acolo, la Alba Iulia,           

unde la 1 decembrie 1918, s-a proclamat Unirea cea Mare și veșnică.  

Ne aflăm astăzi, aici, la a doua ediție a manifestărilor patriotice: De la Războiul Întregirii  la Marea 

Unire. De ce aici? Pentru că este o poartă a destinului istoric al românilor! 

Aici, chiar aici, priviți tranșeea – s-au purtat lupte crâncene în 1916. 

Aici, frațiii gorjeni și-au dat viața pentru dezrobirea fraților ardeleni. 

Pasul Vâlcan este una din trecătorile eroismului românesc, ale Războiului Reântregirii. 

Este, un loc ce jalonează istoria noastră. 

De aceea, am găsit de cuvință să ctitorim un memorial istoric, care să poată arăta urmașilor,                          

urmașilor noștri, că Marea Unire a românilor a fost și cu sânge de eroi. 

La anul, sperăm să-l definitivăm, nu în forma finală, care se vrea a cuprinde un mausoleu                                              

și o mănăstire dedicată eroilor neamului. 

 

 



Dragii mei, 

Dacă suntem părtașii unui eveniment solemn, vă rog să-mi permiteți, ca tot în mod solemn, să adresez 

mulțumirile noastre Consiliului județean Hunedoara, pentru această cale *eroică*- adică drumul asfaltat. 

Cuvântul dat, anul trecut, a fost onorat.   

Dragii mei, 

*Voi domni ca bun român* - a spus cel ce avea să se încoroneze ca Rege al tuturor românilor la Alba Iulia – 

Regele Ferdinand I, întregitorul, așa că mărețul Rege nu putea să lipsească de lângă generalii săi. 

O personalitate gorjană – care în tinerețe, înrolată în Regimentul 18 Gorj – s-a avântat în lupte în  

Pasul Vâlcan – își are locul aici – Gheorghe Tătărescu. 

Rog pe doamna Rodica Voiculescu – nepoata ngeneralului Ion Dragalina - și domnul primar Ile Gheorghe,                 

pe domnul președinte al Consiliului județean Gorj – Cosmin Popescu și domnul subprefect al Gorjului -                   

Arjoca Sorin, să dezvelească busturile. 

Precucernice părinte protopop Petrache Crețu, vă rog să binevoiți a sluji cu soborul de preoți cele creștinești                 

în asemenea împrejurări: sfințirea busturilor și slujba de pomenire a eroilor. 

În memoria celor mulți, dăruiți ca jertfă pe altarul Patriei, cuvinese să adresăm cuvinte de recunoștință       

și mulțumire. (Prezintă scurte alocuțiuni: Rodica Voiculescu – nepoata generalului Ion Dragalina,                 

Petre Bumbaru - strănepotul generalului Ion Culcer, deputatul Nistor Laurențiu, președintele Consiliului 

județean Gorj – Cosmin Popescu, prefectul județului Hunedoara- Fabius Kiszely și primarul 

Municipiului Vulcan – Ile Gheorghe.) 

Vă rog să-mi permiteți să înmânez atestate de participare la acest memorabil evenimet. 

Gânduri bune despre eroi, am rostit, acum este momentul să le aducem ofrandă cununi de flori.   

Se depun coroane și jerbe de flori și se păstrează un moment de reculegere. 

În încheiere un moment poetic și invit alături de mine pe eleva Harabagiu Andreea Alexandra.  

Priviți. Aveți în față un boboc de mugurel al Armatei Române.  

Da, Andreea, începând din 15 septembrie îmbracă haina de ostaș.  

A reușit, a patra, la Colegiul Național Militar *Mihai Viteazul* din Alba Iulia. 

Recită poezia *Ce-ți doresc eu ție dulce Românie* a poetul național Mihai Eminescu                                                                    

-  adevărată profesiune de credință a Românilor. .  

”Împlinirea unui secol de la luptele Primului Război Mondial, lupte care au fost purtate cu greu                     

și în tranșeele din Pasul Vîlcan, ne obligă pe noi toți să nu uităm nici măcar o clipă de toți cei care au pierit 

aici și să le cinstim memoria, mulțumindu-le pentru că au permis românilor din jurul arcului carpatic                  

să împlinească un ideal, acela de Unire, făurită la 1 Decembrie 1918”, spune Gheorghe Ile,                                   

primarul municipiului Vulcan.   

 
 

 

 



        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

 
 

 



  

 
 



 

 

Purtător de cuvânt *Sarmizegetusa* - Hunedoara, 

Colonel (r) Virgil Sanda 


