
                                                  De la Războiul Întregirii la Marea Unire 

          La Trecătoarea Eroismului Românesc – Pasul Vâlcan, cota 1621, unde ostașii Armatei Române în 

august 1916, cu sânge în locul cernelii și baioneta în locul condeiului au scris pe vecie numele țării România 

Mare, s-a desfășurat cea de-a VII-a ediție a  manifestării „De la Războiul Întregirii la Marea Unire”. 

 Activitatea a fost organizată de Filiala Județeană Hunedoara „Sarmizegetusa” a ANCMRR 

„Alexandru Ioan Cuza” în strânsă colaborare cu primăria orașului Vulcan . 

 Au participat la această activitate prefectul județului Hunedoara, Călin-Petru Marian, membri ai 

Consiliilor județene Hunedoara și Gorj, primarii localităților Vulcan –  Cristian Ion Merișanu, Aninoasa – 

Nicolae Dunca, Uricani – Dănuț Buhăescu și Bănița – Petre Marcu, un numeros public. 

 Au fost invitați și au participat o delegație a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” condusă de 

președintele acesteia, gl.lt.(rtr.) Neculai Băhnăreanu, membri ai Filialelor Județene Dolj, Gorj, Vâlcea. 

 Pe platoul ansamblului comemorativ din Pasul Vâlcan a avut loc ceremonialul militar și religios. În 

acordurile marșului „Treceți Batalioane Române Carpații”, au defilat cele 12 Drapele de luptă ale unităților 

care au purtat lupte pe aceste locuri. A fost oficiat serviciul religios de un sobor de preoți, condus de 

protopopul de Valea Jiului - Petrache Crețu, cu slujba de pomenire pentru toți eroii miltari căzuți la datorie pe 

aceste înălțimi. 

           Au rostit alocuțiuni reprezentanți ai oficialităților locale din Hunedoara și Gorj, președintele ANCMRR 

„Alexandru Ioan Cuza – gl.lt.(rtr.) Neculai Băhnăreanu, președintele Filialei Județene Hunedoara a ANCE 

„Regina Maria” – Dorel Șchiopu, președintele Filialei Județene Hunedoara a ANCMRR – col.(rtr.) Mircea 

Constantinescu. A fost citit un scurt mesaj al nepoatei Generalului erou Ion Dragalina.  

 Întregul ansamblu memorial a fost pavoazat cu drapele naționale tricolore. În semn de pios omagiu și 

recunoștință, delegațiile participante au depus coroane de flori la grupurile statuare ale ansamblului memorial 

și la monumentul și crucea eroilor.          
A consemnat, 

Col.(rtr.) ing. Marin ANDREI 

 

 

 

Vâlcan, cota 1600 

 

Azi, spre Vâlcan, la cota 1600, 

Trec oameni, steaguri și flori  

multe. 

 

Acum un secol, pe aici, 

Trecea o trupă de voinici; 

O parte din armata țării 

Lupta în culmea disperării, 

S-alunge pe dușmani afară 

Și să refacă scumpa țară, 

Că avea trupul sfărâmat  

Și de străini înconjurat. 

 

 

Ostașii aveau un singur dor: 

Să stăpânească în  țara lor, 

Să poată-n țara lor străbună 

Să vorbească  limba română.  

Voiau să trăiască  frățește 

Toți cei ce grăiau românește. 

N-au  vrut pământul  nimănui, 

 Dar nici pe-al lor nu-l dăm oricui. 

Pământu-i moștenirea lor, 

Stră-strănepoți ai dacilor. 

Ei au luptat eroic pentru întregjre 

Visând la  o Mare Unire. 

 

 

Azi, la Vâlcan, cota 1600, 

În vârf de la-nălțime, 

Să îi cinstim cum se cuvine ! 

Eroii au căzut la datorie, 

Ca țării mai bine să-i fie, 

Dar nu s-au jertfit în zadar... 

Unirea ne-au  lăsat-o-n dar. 

 

În locul unde și-au  luat zborul 

Flutură mândru, azi, tricorul. 

 

Marcela Constantinescu,  

„Destăinuiri ", editura ARMONII 

CULTURALE, 2018 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 


