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Contract de împădurire semnat la Jimbolia în prezenţa domnului Borbély 

László, ministrul Mediului şi Pădurilor 
 

Oraşul Jimbolia implementează proiectul „Banatul Verde – cooperare 

transfrontalieră în protecţia mediului între oraşele înfrăţite Kikinda şi Jimbolia” 

finanţat prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica 

Serbia. Unul dintre obiectivele proiectului, ce va duce nemijlocit la îmbunătăţirea 

calităţii mediului în zona de frontieră, constă în împădurirea a 22,4 ha de teren în 

zona oraşului Jimbolia. Terenul care urmează să fie împădurit este situat în Câmpia 

de Vest, subdiviziunea câmpiilor orizontale a Jimboliei şi este constituit din păşuni 

degradate, inapte culturilor agricole. Pe acest teren se vor planta următoarele specii 

de pomi: frasin, chiparos de baltă şi salcie plângătoare. Pe lângă efectele benefice 

imediate şi de perspectivă ale lucrărilor de împădurire, acestea vor duce şi la 

îmbunătăţirea aspectului peisagistic al zonei limitrofe localităţii Jimbolia.  

Contractul de lucrări pentru împădurirea celor 22, 4 ha de teren a fost semnat 

ieri, 26.05.2011 de către reprezentantul firmei câştigătoare – SC Doracim SRL din 

Oradea -  şi de către primarul Jimboliei, Kaba Gábor, în prezenţa domnului Borbély 

László, ministrul Mediului şi Pădurilor, care se afla într-o scurtă vizită de lucru în 

Jimbolia, fapt ce a permis şi organizarea unei întâlniri cu membrii Consiliului Local şi 

conducerea Primăriei Jimbolia. 

Componenta educaţională a Proiectului Green Banat (Banatul verde) constă în 

organizarea de seminarii, ateliere de lucru şi cursuri care au ca scop creşterea 

gradului de conştientizare a problemelor de mediu în rândul copiilor din şcolile 

primare. Aceste activităţi, coordonate de experţi români şi sârbi, vor avea loc atât în 

Kikinda cât şi în Jimbolia. În acest sens, primul atelier de lucru, în care s-au stabilit 

temele cursurilor, a avut loc la Jimbolia în data de 17 mai 2011. La această întâlnire a 

fost definită şi tematica şi structura broşurii bilingve care va fi realizată tot în cadrul 

acestui proiect în colaborare cu localitatea Kikinda. 
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