
O lună fără transport în comun 
pe ruta Jimbolia - Timişoara 

A fost o lună plină de ne-
mulţumiri, frustrare şi 
revoltă din partea jimbo-
lienilor, privaţi de orice le-

gătură de transport în comun pe cea 
mai importantă rută de legătură cu 
oraşul, după ce compania Regiotrans 
a întrerupt serviciul pe calea ferată. 

Au avut de suferit sute de jimbolieni, 
în principal navetiştii, care au locul 
de muncă în Timişoara, dar şi alte 
persoane care vin la locul de muncă 
în Jimbolia, precum şi elevi, studenți, 
persoane vârstnice care se deplasea-
ză în municipiu pentru rezolvarea 
unor probleme ce țin de sănătate, de 
pensie, etc. 

Cu toate eforturile depuse de pri-
mărie, în ciuda apelurilor oficiale şi 
publice transmise către Prefectură, 
Ministerul Transporturilor, CFR, auto-
rităţile judeţene şi centrale nu şi-au 
asumat nici până astăzi responsa-
bilitatea pentru situaţia extrem de 
gravă.  În aceste condiţii, Primăria a 
încercat să vină în ajutorul oameni-
lor, oferind transport cu microbuzele 

proprii, în special pentru cadrele di-
dactice, iar pentru câteva zile a fost 
contractat un autobuz care a fost 
plătit din sponsorizări. 

La o lună de la începutul scandalului, 
s-a găsit în sfârşit o soluţie rezonabi-
lă, astfel că începând din data de 18 
mai au început să circule autobuzele 
Autotim pe ruta Jimbolia – Checea – 
Timişoara. Însă, pentru calea ferată 
nu se întrevede nicio soluţie pentru 
reluarea traficului. Cursele Autotim 
vor circula, de luni până sâmbătă, 
după programul anunţat mai jos. Un 
bilet până la Timişoara costă 18 lei iar 
un abonament lunar 311 lei, destul 
de scump pentru foarte mulţi dintre 
navetişti pentru care trenul era o so-
luţie mai bună.
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Păstraţi curăţenia!
Primăria Jimbolia face un apel către toţi cetăţenii să păstreze 
curăţenia, să taie iarba din faţa caselor şi să înlăture de pe do-
meniul public materialele de construcţii şi molozul!

Criza 
transportului

PROGRAMUL CURSELOR AUTOTIM
LUNI-SÂMBĂTĂ (nu circulă duminica)

DUS STAŢIE  ÎNTORS
05:10 14:15 Jimbolia Gară 07:30 17:45
05:19 14:24 Checea Primărie 07:21 17:36
05:29 14:34 Cenei Primărie 07:12 17:27
05:39 14:44 Cărpiniş Centru 07:02 17:17
05:48 14:53 Beregsău Mare str. 6 06:53 17:08
05:56 15:01 Săcălaz Centru 06:45 17:00
06:10 15:15 Timişoara  Autogară 06:30 16:45

↓ ↑

editorial
Vă mărturisesc 
că sunt la fel 
nemulţumit ca şi 
dumneavoastră de 
ceea ce s-a în-
tâmplat în ultima 
lună cu privire 
la întreruperea 
transportului pe calea ferată între 
Jimbolia şi Timişoara. Vreau să vă 
asigur că am făcut tot ce mi-a stat 
în putinţă să găsesc o soluţie cât 
mai rapidă, pentru ca oamenii să nu 
aibă de suferit. Primul lucru pe care 
l-am făcut, când am aflat că trenu-
rile Regiotrans nu vor mai circula, a 
fost să anunţ Prefectura şi Consiliul 
Judeţean şi să le cer să vină cu o so-
luţie rapidă. Am sunat la Ministerul 
Transporturilor şi am trimis adrese 
către toate aceste instituţii abilitate 
să ia măsuri, însă nu am primit nici 
până astăzi un răspuns oficial. În 
plus am am organizat o conferinţă 
de presă în care am tras un semnal 
de alarmă despre situaţia de la Jim-
bolia. Am fost nevoit să iau măsuri 
pentru a ajuta măcar o parte din 
navetişti, dar aici vorbeam despre 
sute de persoane, or noi nu avem 
mijloacele necesare. Desigur că au 
fost şi nemulţumiri, însă am vrut să 
asigurăm cu prioritate transportul 
cadrelor didactice şi al medicilor. 
Mai mult de atât noi nu puteam face 
în condiţiile date şi respectând legile 
în vigoare. Acum avem o soluţie de 
compromis, însă mult prea scum-
pă pentru navetişti. De aceea voi 
continua să fac demersuri pentru ca 
transportul pe cale ferată să revină 
la Jimbolia, într-o formă sau alta.

Primar 
Darius Adrian Postelnicu
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ÎNSCRIERILE 
LA GRĂDINIŢĂ 

Începând cu data de 11 mai 2015, 
se efectuează înscrierile copiilor 
în grădinițele din Jimbolia pentru 
anul şcolar 2015-2016. Informații 
suplimentare puteți obține la nu-
merele de telefon 0256/360839 
şi 0766343431 sau la sediul Gră-
diniței cu Program Prelungit (str. 
Republicii nr. 21 - lângă magazinul 
Profi).

SERVICIU ACREDITAT  
Începând cu data de 28.04.2015, 
Serviciul Public de Asistenţă So-
cială din cadrul Primăriei oraşului 
Jimbolia este acreditat ca furnizor 
de servicii sociale, conform preve-
derilor Legii nr. 197/2012 privind 
asigurarea calităţii în domeniul 
serviciilor sociale, cu modificările 
ulterioare şi autorizat să acorde 
servicii sociale.

POST SCOS 
LA CONCURS 

Primăria oraşului Jimbolia scoate 
la concurs un post de muncitor 
calificat III (personal contractual, 
normă întreagă),  în cadrul Casei 
de Cultură a oraşului. Candidaţii 
trebuie să aibă studii medii ab-
solvite cu diplomă de bacalau-
reat şi 2 ani vechime în meserie. 
Dosarele se depun până la data 
de 29 mai 2015, orele 14.00. Pro-
ba practică va avea loc în data de 
10 iunie 2015, ora 09.00, iar inter-
viul în data de 11 iunie 2015, ora 
09.00. Informaţii suplimentare şi 
bibliografia se pot obţine la sediul 
Primăriei Jimbolia, camera 7, tel. 
0256.360.770, interior 23.

POPULARE CU PEŞTE 
Joi, 7 mai, a avut loc o acțiune de 
populare cu peşte a bălţilor Heri-
şanu, Caldă, Cânepă şi Balta albas-
tră. În total au fost introduse 2.500 
de kilograme de crap oglindă. 
Startul sezonului de pescuit se va 
da pe 1 iunie când vor fi organiza-
te mai multe concursuri.

Economie la curentul electric
Primăria Jimbolia a înche-
iat un nou contract de fur-
nizare a energiei electrice 
necesare funcţionării pri-

măriei, instituţiilor de învăţământ, 
iluminatului public şi instituţii subor-
donate Consiliului Local.  

Noul contract a fost semnat cu com-
pania RCS&RDS, după ce contrac-
tul cu ENEL a expirat la 1 mai 2015. 
Primăria a recurs la achiziţia publi-
că prin intermediul Bursei Române 
de Mărfuri, unde au fost făcute opt 
oferte. Câştigătoare a fost RCS&RDS, 
companie intrată recent pe piaţa de 
energie, care a oferit cel mai bun 

preţ. Contractul are o valoare de 
624.000 lei (142.000 euro), cu aproa-
pe 100.000 lei mai puţin faţă de esti-
marea iniţială la 714.000 lei. În acest 
fel, s-a obţinut o economie de circa 
12% faţă de contractul precedent. 
Anual, pentru funcţionarea institu-
ţiilor publice şi a iluminatului public 
sunt necesari circa 1.600 MW. 

info

S-a deschis sesiunea de 
finanţare a ONG-urilor

Primăria Jimbolia a lansat 
sesiunea de finanţare a 
proiectelor pentru activi-
tăţile nonprofit de interes 

local aferente anului 2015. 

Măsura vine după ce a fost adoptat 
un nou regulament prin care banii 
de la bugetul local pentru activităţi 
culturale, educative, sportive sau 
sociale, nu se vor mai acorda direct 
către asociaţiile non-profit ci în urma 
unei selecţii de proiecte, urmate de 
un control strict al modului în care 
sunt cheltuite sumele şi îndeplinite 

obiectivele propuse. Pentru acest 
an Consiliul Local a alocat 10.000 lei 
pentru tineret, 15.000 lei pentru asis-
tenţă socială şi 250.000 lei pentru 
sport. Organizaţiile neguvernamen-
tale care doresc să obţină finanţare 
nerambursabilă de la bugetul local 
vor trebui să depună cererile până 
la data de 19 iunie 2015, ora 12.00. 
Mai multe detalii despre procedura 
de selecţie şi condiţiile de finanţare 
pot fi obţinute de la Primăria Jimbo-
lia, persoană de contact Vasile Pop 
– secretarul Comisiei de evaluare, te-
lefon 0256/360.770. 

social

Două noi terenuri de sport
Începând din această lună, 
Jimbolia are la dispoziţie 
două noi terenuri de sport, 
unul de baschet şi unul de 

volei.  

Terenul de baschet, cu suprafaţă de 
tartan, a fost amenajat lângă sala de 
sport. Terenul de volei pe nisip are o 
suprafaţă de aproximativ 180 mp şi 
este amplasat în zona bălţii albastre. 
Având în vedere că accesul este liber 
la ambele terenuri, îi invităm pe toţi 
amatorii de sport să le folosească cu 
plăcere şi totodată să păstreze cu gri-
jă instalaţiile existente.

sport
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ANIVERSARE KARL DIEL 
Vineri, 8 mai 2015, casa memori-
ală dedicată marelui doctor Karl 
Diel a fost din nou însuflețită prin 
găzduirea unui moment dedicat 
comemorării medicului, dar şi prin 
organizarea unei expoziții de cărți 
vechi ce tratează subiecte din do-
meniul medicinii. La eveniment a 
fost prezentă şi doamna profesor 
Pia Brinzeu, descendentă a fami-
liei Diel şi cetățean de onoare al 
oraşului Jimbolia.

VIZITĂ LA LONDRA  
În perioada 19-24 aprilie, prima-
rul Darius Postelnicu a făcut par-
te dintr-o delegaţie românească  
formată din primari şi reprezen-
tanţi ai administraţiei judeţene şi 
centrale, ce s-a deplasat la Londra 
pentru a participa la un proiect 
social şi schimb de bune practici. 
Proiectul intitulat „Start – o viaţă 
de calitate în siguranţă” a fost co-
ordonat de Ministerul Muncii şi fi-
nanţat din fonduri europene.

UN NOU PROGRAM DE 
LUCRU CU PUBLICUL  

Pentru a veni în întâmpinarea ce-
tăţenilor care lucrează până târziu 
şi nu au posibilitatea să vină la 
Primărie pentru a-şi rezolva pro-
blemele, primăria a adoptat un 
nou program de lucru cu publicul, 
astfel că în fiecare zi de marţi, Pri-
măria va fi deschisă până la orele 
18:30. Astfel, noul program de lu-
cru cu publicul este următorul:

LUNI, MIERCURI, JOI, VINERI 
8:30 – 16:30

MARȚI
8:30 – 18.30

Un nou laborator la 
Liceul Tehnologic din Jimbolia

Un nou laborator de me-
canică dotat cu material 
didactic modern şi perfor-
mant a fost inaugurat, joi, 

14.05.2015, la Liceul Tehnologic din 
Jimbolia. Investiţia în valoare de 164 
mii lei a fost realizată prin interme-
diul sponsorizării din partea compa-
niei Johnson Controls Jimbolia.

La inaugurare au participat reprezen-
tanţi ai companiei, autorităţi locale, 
cadre didactice şi elevi ai instituției. 
Călin Bulzan, directorul general al 
Johnson Controls Jimbolia, a afirmat, 
pe parcursul discursului său, că susți-
ne proiectele prin care compania se 
implică în tot ceea ce înseamnă dez-
voltarea comunităţii locale.

Dotarea laboratorului din cadrul 
Liceului face parte dintr-o serie de 
proiecte pe care compania Johnson 
Controls Jimbolia le-a dezvoltat şi 
sponsorizat pe parcursul ultimilor 
ani:  reabilitarea Secției Interne din 
cadrul Spitalului Jimbolia (176.000 
Ron), susţinerea financiară a organi-

zațiilor non-profit locale care se în-
grijesc de copii ce provin din familii 
defavorizate (70.000 Ron), donaţii 
considerabile pentru dotarea şcolilor 
şi grădinițelor din localitățile înveci-
nate Jimboliei (25.000 Ron) etc.

„Ca unul dintre principalii angajatori 
din zonă, considerăm că este impor-
tant să ne implicăm în asigurarea 
unor condiții de viață cât mai bune 
pentru angajații noştri şi în afara fa-
bricii, aşa că  vom continua să sus-
ținem dezvoltarea unor proiecte pe 
câteva direcții principale: îmbună-
tăţirea serviciilor de sănătate, şansa 
la o viaţă mai bună a celor defavori-
zați şi dreptul la o educație adecvată 
pentru copiii noştri” se arată într-un 
comunicat al companiei transmis re-
dacţiei.

educaţie

 Pe scurt 
O ORĂ PENTRU TIMEEA

Duminică, 31 mai 2015, la orele 
18:00, în centrul oraşului Jimbolia va 
avea loc un eveniment caritabil cu 
strângere de fonduri din campania 
„Ajutaţi-o pe Timeea”.  Întregul oraş 
este invitat la muzică, dans şi voie 
bună! Vom avea Zumba Fitness cu 
Silviu Stoian, dansuri cu Ansamblul 
oraşului Jimbolia şi Concert Rock cu 
Fery şi Florin. Inima Jimboliei bate la 
unison pentru Timeea! 

Pentru donaţii:
CONT LEI  

RO03 BTRL 0360 1201 A710 98XX
CONT EURO 

RO89 BTRL EURC RT00 A710 9801
Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL
PAYPAL : bican3@yahoo.com

Titular: Bican Ilie

RALIUL JIMBOLIEI
În data de 6 iunie 2015, între orele 
09:00 – 16:00, circulaţia în centrul 
oraşului va fi închisă pentru a per-
mite desfăşurarea ediţiei din acest 
an a Raliului Jimboliei. Vor avea loc 
concursuri de automobilism, kar-
ting, orientare şi un show de drift. 
Cu această ocazie rugăm cetăţenii 
să nu îşi parcheze maşinile în zonele 
de concurs.  

JIMBOCICLETA 2015
Sâmbătă, 30 mai 2015, are loc tra-
diţionalul concurs anual de înde-
mânare pe două roţi – Jimbocicleta. 
Evenimentul, organizat de Rotary 
Club Jimbolia în parteneriat cu Pri-
măria Jimbolia, va avea loc între 
orele 10:00 – 12:00, pe strada Tudor 
Vladimirescu, în faţa Şcolii Gimnazi-
ale. Înscrierile încep la ora 09:00. Vă 
aşteptăm!
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editare: Primăria Jimbolia, coordonator: Marian Rotaru, redactor: Radu Trifan, email: secretariat@jimbolia.ro

Nr de urgenţă: 112
Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă Jimbolia 

(Pompierii): 0256360312

Evidenţa populaţiei 
 aprilie - mai 2015

 Petrovics Lusio-Patric
 Botezatu David-Lucian
 Petrea Emanuela-Timea

 Petrovics Antomnia-Maria
 Şerban Elisei

 Geambazu Raul-Gabriel 
Bine aţi venit pe lume!

 N
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 Drumaş Costel  - 
Merschan Sunita-Gena

 Terpea Dan-Sebastian  -  
Chifoi Ana-Maria
 Ancea Mihai  -  

Nicola Soniţa
 Nechifor Alin-Mihai  -  
Rugea Florentina-Mirela

 Băncilă Ioan  -  Curcan Adriana
 Androne Marius-Sebastian  -  

Catrina Claudia-Ionela
 Trif Adrian-Sergiu  -  

Alistar Cristina
Casă de piatră!
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† Stanciu Ioan, Demeter Rozalia,
Klein Iosif, Petrovics Elisabeta,

Bulfan Eugeniu, Feier  Romulus,
Ciungulescu Ioana, Pop Teodor,
Dome Ecaterina, Adam Persida,

Petrovici Pavel, Popa Constantin,
Szaz Matei, Mamca Ioan,
Pop Marie, Benedek Ioan,

Petrovici Antoniu,
Lup Vasile-Emil,

Meszaros Alexandru,
Petrovici Petru,

Szaz Ştefan-Matei †

Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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Un nou compartiment 
la Spitalul Dr. Karl Diel

Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia 
anunţă deschiderea compar-
timentului de Recuperare, 
medicină fizică şi balneologie 

–adulţi, serviciu medical de spitalizare 
continuă cu 10 paturi, în cadrul secţiei 
de Medicină Internă. Serviciile medicale 
sunt contractate cu Casa de Asigurări de 
Sănătate a Judeţului Timiş. Acest tip de 
serviciu se acordă în baza biletului de tri-
mitere de la medicul de familie sau me-
dicul specialist. Internările se fac pe bază 
de programare şi pentru aceasta pacien-
ţii pot suna  la nr. de tel. 0256360655, 
interior 126.

În cadrul compartimentului, se pot trata/
ameliora următoarele tipuri de afecţiuni:
• Status post accidentul vascular cere-
bral (hemiplegii/ hemipareze);
• Status post intervenţii neurochirurgi-
cale, afecţiuni degenerative ale coloanei 
vertebrale, afecţiuni vertebro-medulare 
reziduale (tetraplegii/tetrapareze);
•  Afecţiuni complexe neuro-ortopedice 
(stenoza de canal lombar, spondiloliste-
zis, spondilodiscita postoperatorie, sin-
droame miofasciale);
• Polineuropatii;
• Afecţiuni ale nervilor periferici; 
- Corectarea staturo-posturală în cifoză 
patologică, scolioză, hiperlordoză;  
- Sechele posttraumatice- contuzii, luxa-
ţii, redori, leziuni tendino-musculare, le-
ziuni de menisc si ligamentare;
- Boli articulare degenerative (coxartro-
za, gonartroza, artrozele diferitelor arti-
culaţii medii si mici, spondiloza);

- Status post endoprotezare;
- Boli reumatismale abarticulare bursite, 
tenosinovite, sindrom canal carpian şi 
tarsian, periartrita scapulo-humerala, B. 
Dupuytren, sindromul dureros miofas-
cial; 
-  Boli difuze ale ţesutului conjunctiv (po-
liartrita reumatoidă, spondilita anchilo-
poetică, spondilartrite seronegative.

Pacienţii beneficiază de servicii medica-
le complexe acordate de personal medi-
cal calificat :
1. Electroterapie:
- Curenţi de joasă frecvenţă - curenţi 
galvanici, curenţi diadinamici, curenţi 
cu impulsuri pt stimulare musculară, cu-
renţi Trabert, TENS;
- Curenţi de medie frecvenţă - curenţi in-
terferenţiali de medie frecvenţă;
- Curenţi de înaltă frecvenţă - unde elec-
tromagnetice - unde scurte, unde meca-
nice - ultrasonoterapia;
2. Câmpuri magnetice - Magneto-
diafluxul.
3. Fototerapie - Laserterapie
4. Kinetoterapie - individuală sau de 
grup pe afecţiuni sau cu aparatură spe-
cială.

sănătate

SC PEISAJ HOSTA SRL
Societate de prestări servicii de 
salubritate deţinută de Consiliul 
Local Jimbolia, oferă servicii de 
întreţinere şi amenajare spaţii 
verzi, transport şi depozita-
re deşeuri, moloz, etc. Pentru 
detalii şi tarife contactaţi nr. tel. 
0256.361.047.

Eliberarea actelor de identitate
Serviciile publice comunita-
re de evidenţă a persoane-
lor eliberează un nou act de 
identitate în următoarele ca-

zuri prevăzute la art.19, alin.1, lit.a-k din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
97 din 2005: 

• la expirarea termenului de valabilitate, 
cu cel mult 180 de zile înainte de termen;
• la modificarea datelor privind numele, 
data naşterii,numele părinţilor (în ter-
men de 15 zile de la apariţia modificării);
• la schimbarea adresei de domiciliu, (în 
termen de 15 zile de la schimbarea do-
miciliului);
• în cazul atribuirii unui nou cod numeric 
personal, (în termen de 15 zile de la atri-

buirea noului CNP);
• ca urmare a deteriorării, pierderii, fur-
tului, distrugerii actului de identitate, (în 
termen de 15 zile);
• când imaginea facială din actul de 
identitate nu mai corespunde cu fizio-
nomia  titularului (oricând se constată 
diferenţa).
Actul de identitate valabil rămâne în po-
sesia titularului până la data înmânării 
unui nou document.
Important: Termenul în care se solu-
ţionează cererea de eliberare a unui nou 
act de identitate este de 30 de zile, cu 
posibilitatea prelungirii cu încă 15 zile 
pentru motive temeinice.

Indrieş Dorina 
Şef S.P.C.E.P.

info


