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Grup țintă:  
 

Tineri talentați, din mediul rural, urban și din mediile defavorizate. 

 

Cone suntem? 

 

Asociația ECREATOR, pune accent în mod deosebit pe aspectul literar și dezvoltarea în 

acest domeniu a tinerilor talentați, din mediul rural, urban sau din mediile defavorizate. 

 

Activități realizate în anul 2022: 

 

În anul curent, spre exemplu, am editat mai multe cărți didactice care vizează direct 

anumite categorii de tineri, cărți semnate de cadre universitare și profesori. Dintre aceștia îi enumar 

pe Mioara Opriș Arsene, Nadia Urian Linul, Cornel Urian, Valentin Lupea, Iulia Maria Ciherean, 

etc 

În lucru sunt cărți de pedagogie semnate de iulia Maria Ciherean, Alina Narcisa Cristian și 

Valentin Lupea. 

Am publicat mai multe cărți de povesti și poezii, literatură pentru copii, cărți semnate de 

Elena Borcuti, Aurelia Oanca, Carmen Ifrim Sasarman,  

Am debutat - la numai vârsta de 14 ani - elevul Raul Alexandru Mitruți, alături de Florin 

Dragomir (23 ani), Andreea Ismail (21 ani), Debrich Vera, în diferite stadii de lucru fiind cărți 

semnate de Amina Timiș din Borsa (studentă la UBB) și Larisa Viragh, clasa a XI-a la Colegiul 

Eminescu. 

Am publicat o carte a soților Terezia si Gheorghe Silaghi, ambii angajați acum la Direcția 

pt Protectia copilului, ambii proveniți de acolo, o poveste sfâșietoare. 

Ultima realizare cu sprijin financiar a fost Revista format manual scolar, VALORI 

BĂIMĂRENE, editată în decembrie anul trecut, revista în care se regăsesc 24 de tineri din liceele 

și facultățile din Baia Mare, 250 pag 

Prin eforturi proprii am realizat anul acesta revista VLĂSTARE BĂIMĂRENE, 304 

pagini, format manual scolar, în care sunt incluși 68 de tineri. 

 

 

 

 
 

 

 

Președinte: Ioan Romeo Roșiianu 

Sediu: Baia Mare, str. Transilvaniei nr.14, ap 20 

Telefon: 0723 245 297  

Telefon/fax 0262 225 251 - punctul de lucru de pe str. 

Gheorghe Sincai 

e-mail: rosiianu@yahoo.com 

Site web: http://www.ecreator.ro, 

about:blank


Prin eforturi proprii, anul trecut am mai realizat și revista ARTA JUVENILA DE 

PANDEMIE, 220 pag. în care sunt incluși 48 de tineri cu proză, eseu, teatru, poezii 

În acest moment pregătim cea de-a V-a ediție a Festivalului TEATRUL TINERILOR, ca 

urmare a parteneriatului avut cu Academia de Arta din Tg Mures și cu facultatea de Teatru și Film 

din cadrul UBB Cluj-Napoca. 

Va exista și o revista cu acest titlu, în care vor fi incluse textele profesorilor ce vor susține 

conferințe, dar si ale participantilor. 

 

Ce ne propunem pentru viitor? 

 

Strategia noastră vizează identificarea a cât mai mulți tineri talentați și sprijinirea acestora 

deoarece, în momentul de față, după ce sunt încurajați la nivelul școlilor și liceelor ca să scrie în 

revistele unităților școlare, când aceștia termină clasa a XII-a nu mai au continuitate. 

Faptul ca până acum avem 28 de autori debutanți cu carte personală din județul Maramureș 

arată ca ne facem bine treaba. 

 

 

 


