
Turnul de veghe Crivadia 
Joi 08.09.2022, în localitatea Crivadia, jud. Hunedoara a avut loc  o activitate de repunere în 

valoare a Turnului de veghe - Crivadia „Bastion al civilizației medievale din Țara Hațegului”, 

organizată de către subfiliala Bănița a Fil. Jud.Hd.a Cultului Eroilor „Regina Maria”, al cărei  

președinte este mr.(r) Ureche Ioan în colaborare cu Primăria Bănița al cărei primar este dl. Marcu 

Petru. Au participat oficialități ale organelor locale ale jud.Hd., președintele fil.jud.Hd. Cultul eroilor 

dl. Șciopu Dorel, președintele fil.jud.„Sarmizegetusa" Hd. a ANCMRR - col.(rtr) Constantinescu 

Mircea, președintele fil. Valea Jiului - col.(rtr) Fulga C-tin, col.(rtr) Sanda Virgil și alți membrii ai 

Asociației noastre. 

Cei care au luat cuvântul la această activitate au prezentat un scurt istoric al acestui monument 

care străjuie stâncile din apropierea drumului județean Deva - Petroșani cu gândul de a introduce în 

circuitul turistic acest obiectiv prea puțin cunoscut. 

Excepțională ideea, atitudinea și acțiunea autorităților publice locale din comuna Bănița de a 

readuce în atenție un monument cu relevanță istorică nu doar pentru aceste meleaguri, ci pentru 

întreaga națiune română,Turnul Cetate de la Crivadia, ridicat ca punct de vamă în urmă cu mai 

bine de o jumătate de mileniu este nu doar locul care a străjuit vreme de sute de ani deasupra 

minunatelor chei ale Crivadiei din Parcul Național Grădiștea Muncelului-Cioclovina, celebrul drum 

istoric al poștalioanelor, ci și locul pe care bravii ostași ai Armatei Române l-au udat cu sânge în 

Marele Război al Reîntregirii. 

Vă invităm, dragi prieteni ca, atunci când străbateți drumul național 66 de la Deva spre 

Petroșani sau invers, să vă opriți o clipă lângă viaductul de la Crivadia ce leagă Ținutul Momârlanilor 

de Țara Hațegului și să urcați poteca spre turnul secular, ca să vă bucurați de un peisaj de excepție și 

ca să înțelegeți mai bine cine suntem și de unde venim în istorie, dar și să-i cunoașteți mai bine pe 

oamenii din Bănița, gazde mereu primitoare. 

 

    



 

 



 

 

 


