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PREŢUIM EXCELENŢA 

Cadrele  militare în rezervă şi în retragere din Filiala  Judeţeană ,,Sarmizegetusa”, pentru al nouălea  an au acordat 

Hrisovul CENTENAR, diplome, cărţi şi bani, elevilor fruntaşi la învăţătură de la Colegiul Naţional Militar Mihai 

Viteazul din Alba Iulia. Delegaţia compusă din col.(rtr.) Lukacs Ioan, col.(rtr.) Levițchi Ioan, plt.adj.(r.) Duşa 

Sorel, col.(rtr.) Sanda Virgil şi cpt.(rtr.) Ile Gheorghe – primarul municipiului Vulcan,  condusă de preşedintele                 

Col.(rtr.) Moldovan Dănilă, au acordat următoarele premii. 

Nr.

crt. 

Clasa  Gradul  Numele și prenumele  Media  Premiul 

(lei) 

Cine înmânează premiul 

1. a-IX-a B Elev frt. Vlad DEGEU 9,82 500 Col.(rtr) Lukacs Ioan 

2. a-X-a B Elev cap. Bianca Elena IORGA  9,84 500 Plt.adj.(r) Dușa Sorel 

3. a-XI-a C Elev plt.adj. Alexandru Nicolae BODEA 9,84 500 Col.(rtr) Sanda Virgil 

4. a-XII-a B Absolvent Teodora GRECU 9,70 500 Cpt.(rtr) ing. Ile Ghe. 

5. Valea Jiului Elev cap. Denisa  Bianca ANGHEL 9,62. 500 Col.(rtr) Levițchi Ioan 

T      O      T      A      L 2.500  

S-a menţinut şi pentru anul şcolar 2017/2018 acelaşi mod de premiere, elevilor cu media cea mai mare din fiecare 

an şi un premiu pentru elevul din Valea Jiului care va avea cea mai mare medie.  

Mesajul președintelui *Sarmizegetusa*- Hunedoara- col.(rtr) Moldovan Dănilă: 

Excelențele Voastre, Distinși invitați, Onorat corp de comandă și corp profesoral, 

Mame, tați, bunici și bunicele, Dragii mei nepoți de arme, 

 ALBA IULIA, oraș cu nume de legendă! 

Aici, în acest oraș a semănat MIHAI BRAVUL bobul UNIRII; HORIA și CLOȘCA l-au udat cu sângele lor, iar 

moșii mei l-au cules în spicele cele multe ale simțirii de ROMÂNI clădind stogul ROMÂNIEI DODOLOAȚE. 

Suntem în ALBA IULIA, orașul în care a început ANUL ZERO al STATULUI NAȚIONAL UNITAR, neasemuit 

de frumos numit ROMÂNIA. 

 Suntem, aici, în acest oraș, locul unde s-a pecetluit odată PENTRU TOTDEAUNA DESTINUL UNITĂȚII 

ROMÂNILOR și s-a auzit cea de-a doua MARE SPOVEDANIE A ROMÂNILOR, prima fiind la BLAJ, pe 

CÎMPUL LIBERTĂȚII. Suntem, la Alba Iulia, unde nu este cută de pământ care să nu vorbească despre un popor 

orfan fără cuvânt și ascultare, dar care, a avut tăria ca în urmă cu 100 de ani, adunându-se la mai mult de o sută de 

mii, să semneze în neștiință de carte cu talpa picioarelor-  pe ogorul pregătit de ÎNTÂIUL DOMN AL TUTUROR 

ROMÂNILOR - ACTUL UNIRII. 

 Iată pe scurt tezaurul istoric al Albei, capitala românismului, pe care bunul Dumnezeu cu puterea harului 

 său și voința neamului meu a transformat-o în ALTAR AL ROMÂNISMULUI. 

 Și minunea minunilor! La o sută de ani de la anul zero al României Dodoloațe, pe acest altar de istorie se 

află  de ani mulți și frumoși cel mai strălucitor templu al învățământului din ARDEAL, COLEGIUL NAȚIONAL 

MILITAR *MIHAI VITEAZUL* -ALBA IULIA.  La anii senectuții mele- 70 - numai privindu-vă astăzi,                  

aici la această solemnă serbare școlară, mă cuprind emoțiile și stropii lacrimilor fericirii, încep a se prelinge. 

Sunteți frumoși, sunteți mintoși, silitori și ascultători și împreună cu comanda militară și corpul profesoral,                 

ați reușit prin rezultate meritorii să străluciți ca unicul și cel mai auriu luceafăr de pe balta școalelor românești. 

Sunteți sus, sunteți în top, sunteți școală etalon în România, în Europa și cred eu că și pe mapamond. 

 Meritați felicitările noastre, ale camarazilor din amurguri militare, hunedorene! 

Centenarul MARII UNIRI, vă găsește în școala din inima istoriei NEAMULUI, îmbrăcați în mantia aurei 

VITEAZULUI și îmbrățișați din ceruri de cei peste 100.000 de români făptași ai MARELUI VIS - UNIREA, 

ocupanți ai tranșei din linia întâi a învățământului liceal românesc, mărșăluind din victorie în victorie. 

 Colegiu nu este BUN! Colegiul Național Militar Mihai Viteazul este EXCEPȚIONAL! 

 Sunt mândru de voi, nepoții mei! Camarazii mei de bătrânețe, din județul Hunedoara, iau poziția de drepți                  

 și prin noi cei de față, prezentăm acum la CENTENAR - ONORUL OSTĂȘESC. 

 Activitatea prilejuită de încheierea anului şcolar 2017/2018 a fost onorată de prezenţa secretarul de stat                      

 din M.Ap.N. - domnul Mircea Duşa. 
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 Purtător de cuvânt *Sarmizegetusa* -  Hunedoara  Col.(rtr.) Virgil Sanda 


