
Sâmbătă, 2 iulie 2022, Tășuleasa Social și oamenii drumului au lansat Via Transilvanica în
județul Hunedoara, la Cetatea Mălăiești, comuna Sălașu de Sus.

Via Transilvanica este un traseu de lungă distanță în România, a cărui amenajarea a început în
2018. Județul Hunedoara a fost adăugat magistralei de 1.077 de km care trece prin opt alte
județe, devenind cel de-al nouălea și penultimul județ amenajat, până la finalizarea
proiectului.

În Hunedoara, drumul trece prin două situri de patrimoniu UNESCO: Sarmizegetusa Regia și
Geoparcul Internațional Țara Hațegului și prin situl arheologic Sarmizegetusa Ulpia Traiana și
prin următoarele UAT-uri: Romos, Beriu, Orăștioara de Sus, Boșorod, Pui, Sălașu de Sus, Râu
de Mori, Sarmizegetusa.

Partenerii și co organizatorii evenimentului din județul Hunedoara au fost cei de la Țara
Hațegului - Retezat Destinație de Ecoturism (manager Anca Rusu) și Serviciul Public Județean
Salvamont Hunedoara (director Ovidiu Viorel Bodean).

Alin Ușeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social și inițiatorul și coordonatorul principal al
proiectului Via Transilvanica a fost moderatorul evenimentului de lansare. Invitați pe scenă au
fost reprezentanți ale tuturor părților implicate în dezvoltarea și amenajarea traseului prin
județul Hunedoara: de la instituții publice și autorități, până la ambasadori Via Transilvanica
și oameni ai drumului.

Ne-a onorat cu prezența Ministrul Apărării Naționale, domnia sa Vasile Dîncu, care a spus
câteva cuvinte despre însemnătatea proiectului nostru, aducând pe scenă un mesaj important
ca reprezentant al guvernului României.

Din partea administrației locale, au vorbit: primarul comunei Sălașu de Sus - Ioan Vlad, gazda
evenimentului; președintele Consiliul Județean Hunedoara - Nistor Laurențiu.

Au fost invitați pe scenă reprezentanți ai sponsorilor proiectului: Partener strategic Raiffeisen
Bank - Cristian Sporiș, Vicepreședinte; Partener principal Teraplast - Alexandru Stânean,
Director general; Partener principal Romanian United Fund - Mihai Lehene, Președinte;
Partener principal Coca-Cola HBC România - Alina-Gabriela Maciuca, Community Partnerships
Manager; Partener Policolor (SPOR) și DEMGY Făgăraș.



Ca la orice eveniment Via Transilvanica, ne-am bucurat de prezența ambasadorilor Via
Transilvanica, care au urcat pe scenă și au transmis un mesaj publicului despre felul în care
Via Transilvanica poate reprezenta România la nivel internațional, într-un mod autentic și
sincer, așa cum ar trebui să o facă un ambasador veritabil. Au vorbit: Principele Nicolae al
României, care a invitat pe scenă toți voluntarii și membrii echipei Via Transilvanica, Tibi
Ușeriu care s-a implicat activ la amenajarea traseului prin acest județ, Toma Coconea, care s-a
bucurat în mod special să fie prezent în Hunedoara, “pe terenul de joacă”, pentru că această
nouă porțiune de Via Transilvanica trece prin satul Clopotiva, acolo unde Toma Coconea și alți
parapantiști se adună pentru zbor. A încheiat șirul discursurilor din partea ambasadorilor
doamna profesor Mihaela Miroiu, care a mărturisit că dezvoltarea Via Transilvanica în doar
patru ani de la lansare este “de domeniul miracolului” și că acest proiect este cu adevărat
despre unire. Mai mult, doamna profesor a achiziționat o bornă pe Via Transilvanica, care se
află instalată pe teritoriul județului Hunedoara

Ne-am bucurat că în cadrul acestui eveniment, alți doi oameni extrem de importanți pentru
România, au acceptat statutul de ambasadori Via Transilvanica. Este vorba despre artistul Ion
Barbu, o figură reprezentativă pentru județul Hunedoara, mai ales pentru ceea ce a realizat la
mina din Petrila și de asemenea, un vechi prieten al asociației noastre. De fapt, ne bucurăm
că există câteva borne de-a lungul drumului Via Transilvanica ce poartă lucrări semnate Ion
Barbu.

Cel de-al doilea proaspăt ambasador Via Transilvanica este nimeni altul decât Andi Moisescu,
care este un vechi susținător al proiectelor Tășuleasa Social și un fan declarat al locurilor din
județul Hunedoara. Discursul lui a închis evenimentul nostru de lansare cu un mesaj
important despre voluntariat, despre oameni care pot face schimbări importante, despre
importanța unui proiect ca Via Transilvanica și despre frumusețile din țara noastra.

Am avut onoarea de a chema pe scenă un tezaur viu UNESCO: taragotistul Pera Bulz!

La final, am avut parte de un concert memorabil din partea celebrei artiste Ada Milea, pe care
ne bucurăm să o numim prietenă veche a organizației noastre și o susținătoare a proiectului
Via Transilvanica.

Oamenii au fost invitați la masă care a fost asigurată de Asociația Producătorilor de Produse
Tradiționale și Ecologice Hunedoara - Președinte, Tatiana Rovinar.



Via Transilvanica - drumul care unește este aproape de a fi finalizat. Județul Alba este ultimul
județ rămas neamenajat, dar lucrările pentru ultima porțiune Via Transilvanica încep curând.
Drumul va fi terminat anul acesta și va avea aproximativ 1.400 de km.

Vă mulțumim!


