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Ediþia a X-a a Zilelor Jimboliene 3-5 august 2007
Înmânare de titluri de proprietate la Jimbolia
Telefoane utile
NU daþi foc la miriºti!
Atelierede creaþie pentru tineri
Întâlnirea Europeanã a Tinerilor
la Jimbolia
Traficul de fiinþe umane – un coºmar
de care putem scãpa împreunã

Buletin informativ
publicaþie editatã de Primãria Jimbolia

Consiliul Local, Primãria ºi Casa de Culturã a oraºului Jimbolia vã invitã sã participaþi
Vineri, 3 august

Sâmbãtã, 4 august

Ora 1100

Ora 850

Ora 1130
Ora 1200

Ora 1330

00

Ora 14
Ora 1500
Ora 15

00

Ora 1730

Ora 1900

Ora 1930

Ora 2100
Ora 2230

Sala de consiliu a primãriei. Deschiderea festivã. Fanfara
Casei de Culturã. Recital susþinut de corul Floris
Sala de sport. Campionat de tenis de masã
Vizitarea Muzeului Presei „Sever Bocu”. Expoziþii
tematice aranjate de cãtre Fundaþia Culturalã „Petre
Stoica”: „Emmerich Bartzer, fiu al Jimboliei”, „Regii
României”– maximafilie ºi filatelie. Lansare de carte:
Adriana Tudor Gâtan – „Materie ºi alte sentimente”
Sala Apunake a Casei de Culturã. Conferinþã cu tema:
„Modalitãþi de promovare ºi pãstrare a valorilor culturale” – cu participarea de experþi culturali din Serbia,
Ungaria ºi România
Terenul din parc. Debutul Cupei Jimbolia la minifotbal
Sala de sport. Debutul turneului masculin de tenis de
câmp
Întâlnirea oaspeþilor germani, organizatã de HOG Hatzfeld la Forumul German
Muzeul Stefan Jäger. Predarea tabloului „Die Jünger
von Emmaus” de St. Jäger, restaurat prin grija HOG
Hatzfeld. Expoziþie de picturã. Parada modei „Rapsodie”, creatã de designerul Leontina Prodan. Colecþia
cuprinde îmbrãcãminte din fibre naturale, înspiratã din
arta popularã româneascã ºi va fi prezentatã pe muzica
lui Tudor Gheorghe
Sala de consiliu a primãriei. Prezentare de carte (editura
Eubea), moment literar-artistic. Organizator Biblioteca
Orãºeneascã Jimbolia
Scena din centrul oraºului. Orchestra de suflãtori ai ªcolii
Generale „Dér István” din Csanádpalota - Ungaria,
dirijatã de Mátó Mátyás – muzicã de estradã
Scena din centrul oraºului. Spectacol susþinut de Stela
Popescu ºi Alexandru Arºinel
Scena din centrul oraºului. Latino-party

Ora 1000
Ora 1400
Ora 1500
Ora 1730

Ora 1830

Deschiderea Turneului internaþional de handbal masculin
juniori
Sediul Poºtei din Jimbolia. Aniversare Poºta Românã –
150 de ani
Terenul din parc. Cupa Jimboliei la minifotbal
Sala de sport. Turneul masculin de tenis de câmp
Casa de Culturã. Program multietnic „Noi, jimbolienii”
pregãtit de elevii ªcolii Generale Jimbolia, coordonator
Kovaci Roswita
Expoziþie fotograficã „Natura”, realizatã de Remus
Tudorãnescu
Scena din centrul oraºului. Concert susþinut de: SART,
Suicidal I.D., Squarepeg, AIM, Ego, Paula Seling

Duminicã, 5 august
Ora 930
Terenul din parc. Turneu de handbal masculin seniori
Ora 1000
Biserica Catolicã. Slujba religioasã. Concert de orgã
00
Ora 15
Semifinala ºi finala cupei Jimboliei la minifotbal
Ora 1500
Scena din centrul oraºului. Jocuri distractive pentru copii
00
Ora 16
Scena din centrul oraºului. Spectacol folcloric susþinut
de: Solista Florica Faur, acompaniatã de prof. Mihai
Suvergel – vioarã, ªtefan Prixinã – tobe ºi Gheorghe
Frumuºel – acordeon; Ansamblul „Hollóének”, din Debrecen; Ansamblul Gusle Kikinda; Ansamblul de dansuri
populare bulgãreºti „Palucenca” din Dudeºtii Vechi,
Ansamblul folcloric „Roma” din Apátfalva, Ungaria;
Ansamblul de cântece ºi dansuri populare „Izvoraºul”
din Buziaº
Ora 1800
Muzeul Stefan Jäger. Expoziþie de artã popularã organizatã de Clubul „Femina” din Jimbolia. Expoziþie fotograficã „Simfonia mâinilor” realizatã de Tatiana Siminiuc. Lansare de carte: Alecu Costea – „Amintiri... amintiri...”(vol. III), editura Eurostampa, Timiºoara, 2007

Urmare unor solicitãri venite din partea cetãþenilor,
publicãm câteva dintre cele mai solicitate numere
de telefon
Primãria Jimbolia – 360770, 360764, 360792, fax – 360784
Poliþia Jimbolia – 360909
Jandarmeria Jimbolia – 361706
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþii
pentru Agriculturã (APIA) Jimbolia – 360755
Spital – 360655
Evidenþa Persoanelor – 360575
Impozite ºi Taxe Locale – 360218, 362170
Poliþia de Frontierã – 360739, 360269
S.C. Peisaj Hosta – 361047, 361061
B.C.R. Jimbolia – 360920
Prefectura Timiº – 493652
Notariat Jimbolia – 361007

Miercuri, 4 iulie, dl. Ovidiu Drãgãnescu, prefectul judeþului
Timiº, a fost prezent la Primãria Jimbolia pentru o ceremonie
în cadrul cãreia s-au înmânat 38 de titluri de proprietate, în
conformitate cu Legea 247/2005.

Având în vedere prevederile OUG 195/2005 aprobatã prin
Legea 265/2006 privind protecþia mediului, vã aducem la
cunoºtinþã cã, în cazul în care intenþionaþi arderea miriºtilor,
sunteþi obligaþi sã obþineþi acordul autoritãþilor pentru protecþia
mediului (Garda de Mediu – Comisariatul Judeþean Timiº) ºi
sã informaþi în prealabil Serviciul Public pentru Situaþii de
Urgenþã (Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã
Jimbolia).
În caz contrar veþi fi sancþionaþi cu amendã contravenþionalã
cuprinsã între 3.000 RON – 6.000 RON, pentru persoane fizice,
ºi 25.000 RON – 50.000 RON, pentru persoane juridice.
Urmare a evenimentelor înregistrate recent pe autostrada
Bucureºti-Constanþa, prin Dispoziþie a secretarului de stat, ºef
al Departamentului Ordine ºi Siguranþã Publicã ºi a prefectului judeþului Timiº s-au stabilit o serie de mãsuri de prevenire
a incendiilor în zonele limitrofe de comunicaþie rutierã.
Punem în vedere în mod deosebit deþinãtorilor de terenuri
limitrofe cãilor de comunicaþie rutierã sã evite incendierea
miriºtilor, existând pericolul producerii de evenimente rutiere.
Proprietarii culturilor agricole, indiferent de forma de
proprietate, au obligaþia de a organiza ºi asigura mãsurile de
supraveghere a ariilor.
Conducãtorii de autovehicule sunt rugaþi sã nu arunce
resturile de þigarã în afara mijloacelor de transport.

în cadrul cooperãrii transfrontaliere România – Serbia
Oraºul Jimbolia este în aceastã varã locul de întânire pentru
tineri din Serbia ºi România, reuniþi în ateliere de creaþie în
perioada 18 -29 iunie 2007 – „Tabãrã de creaþie ceramicã” ºi
15-26 iulie 2007 – „Tabãrã de creaþie jucãrii ºi obiecte din
lemn”.

Taberele de creaþie sunt parte a proiectului derulat de
Primãria oraºului Jimbolia în cooperare cu Primãria Kikinda
cu titlul Curcubeu cultural peste frontiera româno-sârbã ,
proiect finanþat prin Programul de Vecinãtate România-Serbia.
Participã tineri de 14-16 ani din Kikinda, Republica Serbia ºi
din Jimbolia ºi comunele învecinate acesteia. Pe parcursul celor
22 zile de tabãrã tinerii lucreazã împreunã, învaþã sã modeleze
lutul la roata olarului, sã creeze prin decupare ºi asamblare
jucãrii din lemn, sã coloreze produsele, devenind manufacturieri ºi proprietari ai produselor realizate ce vor face
obiectul unor viitoare expoziþii comune.
În acelaºi timp, în orele dupã-amiezii, participã la cursuri
de învãþare a limbii române sau sârbe, dupã caz, împreunã cu
traineri de la Liceul „ Dositei Obradovici” din Timiºoara.
Dorina INDRIEª
Manager proiect

19 – 28 iulie 2007

Or
ganizator: Asociaþia Tinerilor
Organizator:
din Jimbolia
Parteneri: Autoritatea Naþionalã
pentru Tineret, Primãria Jimbolia,
Asociaþia Microregionalã BanatRipensis de Dezvoltare a Localitãþilor, Consiliul Judeþean Timiº
Oraºul Jimbolia gãzduieºte în
perioada 19-28 iulie 2007 Întâlnirea Europeanã a Tinerilor. Timp
de 10 zile, un grup de 30 de tineri
din Franþa, Germania ºi România
(Jimbolia ºi Traian Vuia)
îºi vor împãrtãºi experienþa
în cadrul a trei ateliere de
lucru: jurnalism ºi creaþie
video, ceramicã-olãrit ºi
dans, fiind coordonaþi de
specialiºti în domeniu.
Locaþiile atelierelor
sunt prevãzute la Muzeul
presei “Sever Bocu”, ce
urmeazã sã-ºi înceapã
oficial activitatea, la sediul
Asociaþiei “Blythswood”,
care are dotarea ºi personalul specializat pentru
activitatea de ceramicã ºi la
Casa de Culturã. Startul va
fi dat odatã cu recepþia de la
Primãria Jimbolia, din data de 20
iulie, orele 1200, când tinerii vor fi
salutaþi de primarul Kaba Gábor.
Programul sejurului la Jimbolia
va cuprinde ºi activitãþi de loisir, la
ºtrandul termal ºi lacurile din
marginea localitãþii, pescuit, foc de
tabãrã, proiecþie de filme ºi videoclipuri realizate de tineri, dar ºi
deplasãri în Timiºoara, la Surduc,
Lugoj, Traian Vuia, Comloºu Mare.
Se doreºte, astfel, ca invitaþii din
strãinãtate sã cunoascã, prin intermediul Jimboliei, Banatul ºi România. Specificul multietnic ºi multicultural al regiunii i-a determinat

pe organizatori sã prevadã ºi deplasãri în Ungaria ºi Serbia.
Municipiului Timiºoara îi va fi
dedicatã o întreagã zi, prilej cu care
se va vizita ºi redacþia ziarului
Agenda.
Iniþiativa organizãrii Întâlnirilor
Europene de Tineret a aparþinut
Casei Tineretului ºi a Culturii din
localitatea Verneuil sur Avre din
Normandia, Franþa, care a gãzduit
anul trecut prima ediþie, la care a
invitat tineri din Jimbolia ºi Traian

Vuia ºi din Germania. Þãrile participante s-au angajat atunci sã organizeze la rândul lor asemenea întâlniri. Jimbolia este prima care a rãspuns cu entuziasm acestei provocãri.
Anul viitor va fi rândul Germaniei
ºi se aºteaptã ºi aderarea unor tineri
din alte þãri europene la aceastã
iniþiativã. Principalele obiective
stabilite la prima ediþie din Franþa
se pãstreazã ºi în prezent: lãrgirea
orizontului tinerilor, promovarea
cetãþeniei europene, militarea pentru
pace, solidaritate ºi diversitate
culturalã, schimb de practici ºi
dobândirea de noi competenþe.
Tabãra se va finaliza cu prezen-

tarea unui spectacol în aer liber, în
data de 27 iulie, orele 2000, care le
va permite tinerilor sã prezinte
fructul muncii lor la Jimbolia: un
ziar trilingv, un videoclip, produse
ceramice, un numãr de dans. Pentru spectacolul final ºi-au anunþat
participarea ºi reprezentanþi ai oraºului Verneuil sur
Avre, doamnele
Christine Kérivel,
membrã în consiliul de administraþie
al Casei Tineretului
ºi a Culturii ºi
Joëlle Gantou, consilier municipal.
Astfel, tinerii
au reuºit sã fie
buni ambasadori
pentru þãrile lor,
fapt care i-a determinat pe primarii
celor douã localitãþi – Cristian
Perron ºi Kaba Gábor – sã se viziteze ºi sã facã propuneri de viitoare
colaborãri pe multiple planuri.
Primarul localitãþii Trebur, din Germania, a fost de asemenea invitat
sã viziteze oraºul Jimbolia, iar o
delegaþie jimbolianã va participa în
toamnã în localitatea germanã
pentru a jalona tematica întâlnirii
tinerilor de anul viitor din Trebur.
Pe perioada ºederii la Jimbolia,
tinerii vor fi cazaþi la noul internat
al Grupului ªcolar “Mihai Eminescu”, care asigurã condiþii excelente, la nivel de hotel de tineret.

ºi vinovãþie conduc la lipsa încrederii ºi foarte adesea conduc la gânduri ºi tentative de suicid.
Un caz rezolvat
Un caz tipic de trafic de persoane a fost rezolvat
de cãtre poliþiºtii de frontierã din Direcþia Poliþiei
Atenþie la promisiunile de locuri de muncã bine plãtite în strãinãtate sau de burse de studii de Frontierã Timiºoara în anul 2006. În speþã, soþia
liderului grupului de traficanþi lua legãtura cu pãrinþii victimelor, fete minore, pe care îi convingea
Deschiderea graniþelor dupã decembrie 1989 partea unor cunoºtinþe recente ºi chiar prieteni sau sã semneze un contract prin care ea ºi soþul – infraca însemnat nu doar creºterea cooperãrii economice, rude. Uneori chiar pãrinþii sunt implicaþi în trafi- torii, se obligau sã asigure fetelor cazare, masã ºi
culturale ºi politice a României cu celelalte state, carea propriilor copii, dându-ºi acordul în scris, toate condiþiile pentru a-ºi continua studiile, în
dar ºi creºterea substanþialã a criminalitãþii transna- printr-un birou notarial, pentru pãrãsirea þãrii. Cel schimbul muncii prestate la barul familiei de infracþionale. Traficul de fiinþe umane a devenit treptat mai recent mod de atragere a victimelor este pro- tori, dupã terminarea programului ºcolar. Încântaþi
o problemã majorã, atât la nivel naþional cât ºi inter- misiunea privind o bursã de studii în strãinãtate.
de ofertã, pãrinþii ºi-au dat semnãtura, dupã care
naþional, implicând un numãr mare de persoane,
Pentru a anihila prudenþa, conºtiinþa ºi logica infractorii au completat în contract încã o frazã prin
dar ºi interese de ordin social ºi economic, ce afec- victimei, traficantul foloseºte orice stratagemã, lã- care pãrinþii ar fi de acord ca fetele minore sã poatã
teazã numeroase persoane ºi þãri. În vederea contra- sând impresia cã este un protector necondiþionat cãlãtori în strãinãtate. Fetele lucrau o vreme pe tericarãrii acestui fenomen, în þara noastrã a fost adop- (un tatã, un frate mai mare sau iubitul mult visat, toriul României, timp în care soþia liderului gruputatã Legea nr
nr.. 678 din 21 noiembrie 2001
2001, privind omul care o va scoate pe victimã sau familia aces- lui infracþional începea sã le stârneascã fetelor inteprevenirea ºi combaterea traficului de persoane. teia din toate necazurile). Dubla personalitate pe resul pentru strãinãtate, oferindu-le obiecte de îmPrezenta lege reglementeazã, de asemenea, protec- care o manifestã traficantul îl face sã se modeleze brãcãminte, bijuterii, þigãri, cafea etc., soþia “patroþia ºi asistenþa acordatã victimelor unui astfel de dupã necesitãþile victimelor, dupã problematica nului” devenind ca o adevãratã “mamã”, dornicã
trafic, care constituie o violare a drepturilor persoa- situaþiei.
sã le ofere tot ce-i mai bun. Folosindu-se de connei ºi o atingere a demnitãþii ºi integritãþii acesteia.
Dupã racolarea victimei, traficantul se ocupã tractele falsificate, fetele erau transportate în UngaFaptele asociate infracþiunii de trafic de per- de obþinerea documentelor necesare trecerii grani- ria ºi apoi în Austria, unde li se dãdea o altã idensoane sunt recrutarea, transportarea, transferarea, þelor ºi organizarea deplasãrii, asigurând în acelaºi titate ºi documente false. Tot în aceastã þarã au fost
cazarea sau primirea unei persoane, prin amenin- timp ºi sumele de bani necesari. În general, tran- exploatate sexual, fiind traficate în perioada 2004þare, violenþã sau alte forme de constrângere, prin sportul se realizeazã de traficant ºi are loc de cele 2006 peste 30 de tinere din mai multe judeþe din
rãpire, fraudã ori înºelãciune, abuz de autoritate mai multe ori prin trecerea legalã a frontierei sta- România.
sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de tului de origine, prin intermediul unor agenþii de
Infracþiunile de trafic de persoane ºi infracþiua se apãra sau de a-ºi exprima voinþa, ori prin ofe- transport internaþional ori cu autoturisme închiriate, nile în legãturã cu traficul de persoane se pedepsesc
rirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori pentru a îndeparta orice suspiciune a victimei, cu închisoare, pedeapsa minimã fiind de 3 ani iar
alte foloase pentru obþinerea consimþãmântului per- membrilor de familie ºi autoritãþilor. Motivele cel pedeapsa maximã ajungând la 25 de ani, în funcþie
soanei care are autoritate asupra altei persoane, în mai des utilizate pentru trecerea copiilor dincolo de gravitatea faptei.
scopul exploatãrii acesteia. Recrutarea, transpor- de graniþe sunt cele turistice (excursii individuale
Victimele traficului de persoane de orice naturã
tarea, transferarea sau primirea unui minor, în sau de grup) ori invitaþii din partea unor rude/prie- beneficiazã de protecþie ºi asistenþã specialã, fizicã,
scopul exploatãrii acestuia, constituie infracþiunea teni. Atunci când trecerea graniþei este legalã, de juridicã ºi socialã, câteva dintre acestea fiind: ocroobicei traficanþii iau actele victimelor sub diferite tirea vieþii private ºi a identitãþii, recuperarea fizicã,
de trafic de minori.
Prin exploatarea unei persoane, în accepþiunea pretexte. Chiar dacã frontiera este trecutã legal, psihologicã ºi socialã, spijin material, ºi altele. Miexistã cazuri în care sunt utilizate acte false, în norilor li se acordã protecþie ºi asistenþã specialã,
Legii nr. 678/2001, se înþelege:
– executarea unei munci sau îndeplinirea de special în cazul copiilor care pot, datoritã aspectului în raport cu vârsta lor, iar femeilor, victime ale trafiservicii în mod forþat ori cu încãlcarea normelor fizic, sã treacã drept adulþi.
cului de persoane precum ºi celor care sunt supuse
legale privind condiþiile de muncã, salarizare, sãnãVânzarea persoanelor traficate are loc în þãrile unui risc ridicat de a deveni astfel de victime li se
tate ºi securitate;
de destinaþie. Victimele încep sã conºtientizeze si- acordã o protecþie ºi o asistenþã socialã specificã.
– þinerea în stare de sclavie sau alte procedee tuaþia în care se aflã, cã au fost vândute ºi cã au
Pentru o luptã eficientã împotriva traficului de
asemãnãtoare de lipsire de libertate ori de aservire; devenit “proprietatea” unor “patroni” atunci când persoane autoritãþile ºi instituþiile publice coope– obligarea la practicarea prostituþiei, la repre- sunt deposedate de acte, când intenþioneazã sã se reazã cu organizaþii neguvernamentale ºi cu reprezentãri pornografice în vederea producerii ºi difu- retragã sau sã nu se mai supunã, sunt duse în locuri zentanþii societãþii civile. Ministerul Internelor ºi
zãrii de materiale pornografice sau alte forme de izolate ºi supravegheate permanent, sunt lipsite de Reformei Administrative, prin structurile sale speexploatare sexualã;
orice mijloc de comunicare, nu li se permite sã cializate din cadrul Poliþiei de Frontierã, asigurã
– prelevarea de organe;
intre în contact cu alte persoane ºi sunt supuse unor la toate punctele de trecere a frontierei precum ºi
– efectuarea unor alte asemenea activitãþi prin tratamente dezumanizante, li se administreazã fãrã la sediile Sectoarelor Poliþiei de Frontierã, personal
care se încalcã drepturi ºi libertãþi fundamentale ºtiinþa lor alcool, droguri sau alte substanþe haluci- special instruit pentru identificarea ºi preluarea
ale omului.
nogene, pe fondul cãrora devin foarte vulnerabile victimelor, în vederea îndrumãrii acestora cãtre
ºi uºor de exploatat. Uneori, membrii reþelelor de instituþiile specializate.
Cei mai vulnerabili sunt femeile ºi copiii
trafic utilizeazã de la început faþã de noile persoane
În cele mai multe cazuri, traficul de persoane pe care le cumpãrã pentru a le exploata, aºa-zise
Cereþi sprijinul poliþiºtilor de frontierã
presupune desfãºurarea unor activitãþi specifice pe “tehnici de prelucrare” (termen folosit în argoul
Sectorul Poliþiei de Frontierã Jimbolia, ca
teritoriul statului de origine al victimei (recrutare, traficanþilor), constând în violarea lor sistematicã structurã specializatã în aplicarea legii în cazul
transport, gãzduire), activitãþi continuate pe terito- ºi în maltratarea victimelor tocmai pentru ca acestea infracþiunilor de trafic de persoane de orice fel, stã
riul statului de destinaþie, unde începe practic coº- sã nu mai opunã nicio rezistenþã ºi sã devinã astfel la dispoziþia cetãþenilor, atât celor din zona de
marul victimelor traficate. În aceste circumstanþe, mai uºor de exploatat.
competenþã cât ºi din afara acesteia ºi pe aceastã
traficul dobândeºte caracter transnaþional ºi transMajoritatea victimelor traficate suferã prin se- cale invitã orice persoanã care se simte în pericol
frontalier, în realizarea cãruia sunt implicate mai pararea de societate, prin tratamentul inuman la de a fi traficatã, persoana care a fost traficatã sau
multe persoane, cu roluri precis determinate. Reþe- care sunt supuse, prin ameninþãrile traficanþilor, orice persoanã care are cunoºtinþa de astfel de
lele de traficanþi reprezintã grupãri ale crimei or- prin neîncrederea în autoritãþi, lipsa unui statut le- persoane ori fapte asociate acestei infracþiuni sã
ganizate bine închegate, ce acþioneazã dupã reguli gal ºi astfel se dezvoltã relaþii de dependenþã emo- cearã sprijinul imediat instituþiei noastre pentru
stricte ºi dupã principiul maximizãrii profitului. þionalã faþã de traficanþii lor (iubindu-i ºi urându-i contracararea acestui flagel, care poate afecta pe
Cele mai vizate ºi afectate categorii de persoane în în acelaºi timp). Chiar dacã victima reuºeºte sã oricine, în diferite forme.
vederea traficãrii, sunt femeile ºi copiii.
“evadeze” din lumea traficului ºi sã se întoarcã acaDin partea Sectorului
Mijloacele de traficare a acestora – reduºi astfel sã, impactul social devine foarte putrenic: teama
Poliþiei de Frontierã Jimbolia
la condiþia de marfã – sunt multiple: recrutare, tran- cã familia o va respinge, cã nu mai are aceleaºi
subcomisar de poliþie
sport, transfer, primirea pentru a fi puºi la muncã abilitãþi sociale ºi altele. Impactul psihologic este
Nicolae TODOR
forþatã, la cerºit, furat sau de a fi exploataþi sexual. un prag greu de trecut, iar sentimentele de ruºine
Un caz special este cel al
Coordonator ediþie
copiilor daþi ilegal spre adopþie sau pentru transfer de orMarian Rotaru
gane.
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Capcanele traficanþilor
Cea mai des întâlnitã modalitate de recrutare în cazul
traficului în scopul exploatãrii
sexuale este promisiunea falsã
a unui loc de muncã în afara
þãrii, foarte bine plãtit ºi care
nu necesitã o pregãtire profesionalã specialã, venitã din
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