
Ziua Pământului 

 

 În data de 12 octombrie, în localitatea Voiteg, la Centrul Româno-German de pregătire în 

Domeniul Agriculturii din Voiteg, județul Timiș, va avea loc evenimentul intitulat ZIUA 

PĂMÂNTULUI BĂNĂȚEAN, ediția a III-a. 

 Proiectul, cofinanțat de Consiliul Județean Timiș, este realizat Centrul de Consiliere și 

Orientare în Carieră al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele 

Mihai I al României” din Timișoara și de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură 

Marin Drăcea - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Timișoara. 

 Comitetul de organizare: Ciprian Fora, Dora Orboi, Karl Fritz Lauer, Cornelia Cheț, 

Alexandra Becherescu, Iasmina Iosim, Simona Constantinescu.  

 Parteneri: Școala Gimnazială Voiteg, Școala Gimnazială ”Martin Șuboni” Jebel, Școala 

Gimnazială Livezile, Școala Gimnazială nr. 16 Timișoara, Primăria Comunei Voiteg, Facultatea de 

Horticultură și Silvicultură Timișoara, Facultatea de Agricultură Timișoara, Facultatea de 

Management Agricol Timișoara, Revista Ferma, Radio Timișoara, Agrotest Romania, 

Agroindustiala Voitim. 

 Cu acest prilej vor avea loc următoarele evenimente: Spectacolul artistic ”Tinerii Români și 

Germani din Banatul de Câmpie”, Plantarea ”Arborelui Zilei Pământului Bănățean Ediția a III-a 

2017”, Atelierul de studiul solului ”Cunoașterea Pământului”, Coordonatori: Karel Lațo; Karel 

Alina, Atelierul de culturi in vitro ”O plantă dintr-o Celulă”, Coordonatori: Marcel Danci; Cerasela 

Petolescu; Giancarla Velicevici; Alina Simina, Atelierul de aranjamente florale ”Înflorim în 

octombrie”, Coordonatori: Cristina Toța; Claudia Szilagyi; Cristian Berar, Atelierul de cunoaștere a 

lemnului ”Să Modelăm Lemnul”, Coordonatori: Petru Dragomir; Mihaela Moatăr; Cosmin Mariș; 

Carolina Ștefan; Constantin Banu, Atelierul de mecanizarea agriculturii ”Mașini Agricole 

Moderne”, Coordonatori: Stelian Groza; Ioan Caba, Poteca timpului spre lada micului fermier, 

Coordonatori: Mihai Pârvulescu; Sorina Groza 

 

În data de 12.10.2017 va avea loc evenimentul intitulat ZIUA PĂMÂNTULUI 

BĂNĂȚEAN, EDIȚIA A III-A 2017. 

Cadre didactice de la Facultatea de Horticultură și Silvicultură din Timișoara vor organiza 

următoarele ateliere: 

 

Atelierul de culturi in vitro ”O Plantă dintr-o Celulă”Coordonatori: Marcel Danci; Cerasela 

Petolescu; Giancarla Velicevici; 

  Alina Simina 



Astazi, culturile in vitro, sunt folosite pentru multiplicarea speciilor de flori, arbori 

ornamentali și pomi fructiferi. De asemenea, prin această tehnică se pot regenera speciile create prin 

inginerie genetică. Atelierul nostru dă posibilitatea participanților să pună în practică diferite 

modalități de cultură in vitro, pornind de la organe ale plantelor, părți din organe, țesuturi sau celule 

vegetale.  

Spre deosebire de multiplicarea tradiţională, unde se operează cu seminţe sau porţiuni mari 

de plantă (marcote, butaşi, altoi), la multiplicarea in vitro se folosesc plante mici, de ordinul 

milimetrilor, care se detaseaza de pe planta ”mamă”, şi se inoculează în condiţii sterile pe un mediu 

artificial de cultură dând posibilitatea producătorului să obțină plante numeroase, de ordinul miilor, 

în termen scurt. 

 

 

Atelierul de aranjamente florale ”Înflorim în Octombrie”  

Coordonatori: Cristina Toța; Claudia Szilagyi; Cristian Berar 

Atelierul nostru oferă participanților posibilitatea de a identifica și pregăti florile în vederea 

utilizării lor în aranjamente.  

Participanții vor putea deprinde abilități necesare creării unor aranjamente florale în stil 

liber. Pornind de la prezentarea noțiunilor de bază privind morfologia florilor (rădăcină, tulpină, 

frunză, floare), cunoașterea speciilor utilizate în aranjamente (cu denumirea lor populară și 

științifică), continuând cu pregătirea materialului floricol înainte de utilizare, până la prezentarea 

materialelor auxiliare, a ustensilelor utilizate, participanții vor pregăti individual sau în grup 

frumoasele aranjamente florale urmând principiile arei florale occidentale. 

 

 

Atelierul de cunoaștere a lemnului ”Să Modelăm Lemnul” 

Coordonatori: Petru Dragomir; Mihaela Moatăr; Cosmin Mariș;  Carolina Ștefan; Constantin 

Banu 

Lemnul este una dintre cele mai răspandite materii prime de pe glob, fiind un material ușor 

de fasonat. El poate fi folosit în felurite scopuri și poate fi prelucrat cu unelte ușor de mânuit. 

Datorită numeroaselor lui calități, este unul dintre materialele cele mai întrebuințate pentru 

construirea diferitelor obiecte. Participanții la activitatea atelierului nostru vor face diferența între 

diferitele specii lemnoase pornind de la cunoașterea lemnului și își vor putea testa abilitatea de a 

sculpta în lemn. Un meșter popular din Târgu Lăpuș spunea: ”Trebuie să știi a vorbi cu lemnul. Eu 

nu am stricat niciodată o bucată de lemn ca să fac un lucru mărunt”. Faceți din lemn lucruri mărețe 

am spune noi. 


