
MADR în parteneriat cu Consiliul Județean Timiș și Asociația Foștilor Deportați în 

Bărăgan a organizat un eveniment de omagiere a persoanelor ce au fost deportate în 

Bărăgan 

 

 

În data de 7 septembrie 2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în parteneriat cu 

Consiliul Județean Timiș și Asociația Foștilor Deportați în Bărăgan a organizat un eveniment de 

omagiere a persoanelor ce au fost deportate în Bărăgan, în vara anului 1951. Evenimentul a fost 

mediatizat de TVR Timișoara și Radio România Timișoara. 

Evenimentul de la Timișoara este o componentă importantă, parte a Proiectului Pâinea Păcii, 

inițiat de R.F. Germania, în anul 2013, prin Ministerul Federal pentru Alimentație, Agricultură și 

Protecția Consumatorilor. “Pâinea păcii” are ca parteneri instituționali ministerele cu 

responsabilități pe domeniul agricol și ca parteneri sociali, asociații, din  Germania, Bulgaria, 

Estonia, Croația, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Cehia, Ungaria și România.   

Omagierea organizată la Timișoara a reunit reprezentanții Asociației Foștilor Deportați în 

Bărăgan ce au fost primiți de secretarul de stat Aurel Simion, din partea MADR și de Mihai Coifan, 

din partea Consiliului Județean Timiș.   

Programul a fost structurat sub forma a două sesiuni plenare. În cadrul primei sesiuni, au 

susținut intervenții, secretarul de stat Aurel Simion, Mihai Coifan, din partea Consiliul Județean 

Timiș, Petru Mirciov, președintele Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan și Ștefan Bosomitu, 



reprezentant al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului 

Românesc.   

Evenimentele din anul 1951, când familii întregi din zona Banatului au fost deportate în 

Bărăgan au fost aduse în atenția celor prezenți de toți vorbitorii.  

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Consiliul Județean Timiș au înmânat diplome 

reprezentanților Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan, ca semn de recunoștință și omagiere. 

Conștientizarea puterii de luptă și determinarea în înfruntarea nedreptăților de atunci constituie un 

exemplu pentru generațiile de azi care trebuie să vegheze ca astfel de acțiuni, precum cele din 1951 

să nu se mai repete.  

România în parteneriat cu R.F. Germania au găzduit Conferința online și actul ceremonial, la 

care au participat miniștri, reprezentații acestora și ai societății civile din Bulgaria, Estonia, 

Croația, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Cehia, Ungaria. 

Tema Conferinței a fost „Pâinea păcii în orașe și zonele rurale – pentru o bună colaborare în 

Europa”. Miniștrii, reprezentații acestora și ai societății civile, parteneri în proiect au transmis 

mesajul lor de deschidere și susținere a ideii de pace și agricultură.  

Ministrul Nechita – Adrian Oros a transmis un mesaj video participanților la Conferință. În 

mesajul său, ministrul Oros a subliniat rolul esențial al mediului rural și aportul agriculturii în 

perioade dificile. Conferința s-a încheiat cu actul ceremonial, participanții fiind uniți simbolic de 

Pâinea europeană a păcii. 
 


