
Program bogat de 
Zilele Jimboliene 

Cea de-a XVII-a ediţie a 
Zilelor Jimboliene, organi-
zată de Primăria şi Consiliul 
Local Jimbolia, debutează 

vineri, 25 iulie.  

Timp de trei zile, jimbolienii sunt 
aşteptaţi să ia parte la competiţii 
sportive, workshopuri, expoziţii şi 
manifestări culturale pentru toate 
vârstele şi toate gusturile. Nu vor lip-
si ocaziile de distracţie şi voie bună 
iar fanii muzicii se vor putea întâlni 
cu vedete renumite precum ANTO-
NIA,  MAXIMILIAN, DJ SAVA, VUNK,  
AMADEUS, SYLVIA, IRINA FLOREA, 
ALEXANDRA MITROI, NICOLETA 
VOICA şi mulţi alţii. Programul deta-
liat poate fi consultat în pagina 4. 

Vă aşteptăm cu drag!
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Jimbolia, oraş supravegheat video 
A devenit operaţional sistemul de su-
praveghere video a spaţiilor publice 
din oraşul Jimbolia 
(detalii în pagina 3).

Ştim cu toţii că 
în ziua de azi, 
fără o pregătire 
temeinică, tinerii 
nu au şanse să 
meargă foarte 
departe. Şcoala 
este esenţială în 
acest lucru, iar implicarea părinţilor 
şi a autorităţilor este nu mai puţin 
importantă. Rezultatele obţinute la 
examenul de bacalaureat demon-
strează că aproximativ jumătate 
dintre elevi au fost pregătiţi să 
treacă de acest adevărat examen al 
vieţii. Demonstrează că la Jimbolia 
se face carte şi cine vrea să înveţe, 
o poate face. Îi felicit pe toţi cei care 
au reuşit şi le doresc să li se îndeplin-
ească toate visele. Îi felicit pe părinţi 
pentru că i-au susţinut şi pe dascăli 
că i-au pregătit. 

Desigur, vor mai fi elevi care vor 
reuşi să recupereze pe ultima sută 
de metri şi îi încurajez din tot sufletul 
să înveţe cât de mult pot. Pentru alţii 
şcoala se opreşte aici, însă şi lor li se 
deschid oportunităţi de care trebuie 
să ţină cont. Alături de familie şi 
dascăli, vor trebui să înţeleagă ce 
meserie li se potriveşte mai bine şi 
pe ce drum vor continua în viaţă. 
Vreau să cred că toţi copiii Jimboliei, 
 indiferent de rezultatele şcolare, în-
vaţă mai întâi de toate să fie oame-
ni. Dacă deprind şi o meserie pe care 
să o practice cu pasiune, nimic nu le 
va sta în cale să obţină tot ce-i mai 
bun de la viaţă. 

Primar 
Darius Adrian Postelnicu

La Jimbolia se 
învaţă carte  editorial

Rezultate bune la Bacalaureat   
Peste 100 de elevi de la 
Liceul Tehnologic „Mihai 
Eminescu” au susţinut cel 
mai important examen 

din viaţa lor: bacalaureatul. Din cei 
105 elevi înscriși, au promovat 43 de 
 elevi, adică un grad de promovabili-
tate de circa 43%. 

Rezultatul este similar cu cel de 
anul trecut şi este considerat unul 
bun, dat fiind că la nivel de judeţ 
gradul de promovabilitate a fost de 
56,09% iar la nivel naţional 60,65%.  
 Rezultatele au confirmat că la Jim-
bolia se face carte. Mai bine zis, cine 
vrea să înveţe, are la dispoziţie toate 
condiţiile pentru a face performanţă. 
Astfel, patru elevi au obţinut medii 
de peste 9, iar cel mai bun rezultat 

i-a aparţinut Claudiei Danschi – 9,38. 
Şase elevi au avut medii peste 8, 11 
peste 7 iar 22 peste 6.

Desigur, există loc şi de mai bine. 
Dovadă stau rezultatele din a doua 
parte a clasamentului: trei  elevi 
au obţinut medii sub 6 şi au fost 
 respinşi, 42 au luat medii sub 5 iar nu 
mai puţin de 17 elevi au ales să nu se 
prezinte deloc la examen. ”Sigur că se 
putea și mai bine, însă mă aștept ca 
în a doua sesiune să mai promoveze 
o serie de elevi. Facem eforturi să-i 
ajutăm pe cei care au obţinut medii 
sub 6 pentru a recupera”, a declarat 
directorul Adrian Petruţ. 

A doua sesiune a bacalaureatului se 
desfăşoară în perioada 18-29 august.

educaţie



Analize medicale gratuite 
Începând cu data de 
01.07.2014, prin contract-
ul încheiat cu Casa de Asi-
gurări a Județului Timiș, 

Spitalul Dr. Karl Diel dispune de 
fonduri suficiente pentru a acoperi 
necesarul zonal pentru servicii me-
dicale de laborator de analize me-
dicale și radiologie. 

Astfel, pacienții se pot prezenta cu 
bilet de trimitere de la medicul de 
familie sau medicul specialist pen-
tru efectuarea în mod gratuit a ana-
lizelor medicale și investigații radio-
logice, în orice zi lucrătoare a lunii.

În general, recomandăm tuturor 
pacienților, pentru a beneficia de 
pachetul de bază de servicii medi-
cale (care include servicii medicale 

complete și gratuite), să se prezinte 
în orice structură a spitalului (ambu-
lator sau pentru spitalizare) cu bilet 
de trimitere de la medicul de familie 
sau de la un alt medic specialist. În 
caz contrar (fără bilet de trimitere) 
serviciile medicale se asigură în ca-
drul unui pachet minim și cu costuri 
suplimentare pentru pacient.

Dana Cîrlig
manager Spital Karl Diel Jimbolia 
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sănătate
NOI REGULI 

DE CIRCULAŢIE 
În şedinţa din data de 24 iulie 
2014, consilierii locali vor decide 
asupra unui proiect de hotărâre 
p r i v i n d 
adoptarea 
unor noi 
indicatoare 
de circu-
laţie. Este vorba în primul rând de 
interzicerea gabaritului depăşit pe 
străzile recent asfaltate, în vederea 
protejării investiţiei realizate. 
Rămâne de stabilit dacă limitarea 
se va face la 7 sau la 10 tone. De 
asemenea, comisia de circulaţie a 
propus adoptarea sensului unic 
pe strada Spre Nord, pe tronsonul 
dinte Iuliu Maniu şi drumul ju-
deţean.   

STROPIRI ÎMPOTRIVA 
ȚÂNȚARILOR 

Primăria Jimbolia continuă cam-
pania de combatere a ţânţarilor 
şi a programat noi stropiri deasu-
pra oraşului în perioada 15 iulie 
– 30 august, în funcţie de evoluţia 
vremii şi gradul de proliferare a 
acestor insecte.

JIMBO BLUES 
S-a stabilit data şi programul de 
desfăşurare a celei de-a XII-a ediţii 
a Festivalului Jimbo Blues. Eveni-
mentul va avea loc în data de 16 
august, începând cu orele 20.00, 
la teatrul de vară din Jimbolia. 
Şi-au anunţat participarea trupe 
consacrate 
p r e c u m 
Bega Blues 
Band, Vali 
Răcilă-Sir 
Blues şi 
Ora-H. 
P r e z i n t ă 
F l o r i a n 
Lungu. 

Sesiune nouă de proiecte 
europene prin GAL Banat Vest

Asociația “Grup de Acțiune 
Locală (GAL) Banat Vest” 
anunță lansarea, în perioa-
da 14.07.2014-18.08.2014, 

a celei de-a treia sesiuni de depu-
nere proiecte pe anul 2014, pentru 
măsura 41.3.322 “Renovarea, dez-
voltarea satelor, îmbunătățirea 
serviciilor de bază pentru econo-
mia și populația rurală și punerea 
în valoare a moștenirii rurale”. 

Fondul disponibil alocat este de 
128.313 Euro, suma maximă ne-
rambursabilă care poate fi acordată 
fiind de 128.313 Euro, iar valoarea 
maximă eligibilă a unui proiect este 
400.000 Euro. 

Proiectele se pot depune de luni 
până vineri, în intervalul orar 09.00 
– 16.00, la secretariatul GAL din 
orașul Jimbolia, str. Ștefan cel Mare, 
nr.9. Data și ora limită de depunere 
a proiectelor: 18 august 2014, ora 
16.00.

Solicitantul finanțării trebuie să 
respecte condițiile de conformi-
tate și eligibilitate așa cum sunt 

ele menționate în 
Ghidul Solicitantu-
lui aferent măsurii. 
Ghidul solicitantu-
lui, versiunea 05 din 
august 2013  este 
postat pe www.ap-
drp.ro și www.galbanatvest.ro sau 
poate fi ridicat de la sediul GAL în 
varianta tipărită sau pe suport elec-
tronic (CD/DVD). Criteriile de selecție 
locală precum și Rapoartele de se-
lecție vor fi afișate la sediul GAL și pe  
www.galbanatvest.ro.  

Informații detaliate privind Planul de 
Dezvoltare Locală, măsurile și modul 
de completare a Cererii de finanțare 
puteti obține la sediul GAL, la telefon 
0256-360078, precum și la adresa de 
e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro. 

ATENȚIE!
Solicitanții trebuie să aibă sediul în 
teritoriul reprezentat de GAL Banat-
Vest, care acoperă oraşul Jimbolia 
şi 10 comune învecinate: Cărpiniş, 
Cenei, Checea, Comloşu Mare, Got-
tlob, Iecea Mare, Lenauheim, Otelec, 
Săcălaz şi Uivar.

fonduri
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NOI TERMENE PENTRU 
SOLICITAREA ŞI 

ELIBERAREA ACTELOR 
DE IDENTITATE

Datorită modificărilor intervenite 
în Sistemul Naţional Informa-
tic de Evidenţă a Populaţiei, prin 
trecerea la un nou program de 
operare pe bază naţională, pre-
lucrarea cererilor de eliberare a 
actelor de identitate precum şi 
tipărirea şi eliberarea acestora se 
va realiza în termenul legal de 30 
de zile prevăzut de art.14, alin.(8) 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guver-
nului României nr.97/2005 privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor 
români, republicată şi modificată.
 
Solicitarea unui nou act de iden-
titate ca urmare a expirării terme-
nului de valabilitate se poate face 
cu cel mult 180 de zile înainte de 
expirare iar pentru alte motive în 
cel mult 15 zile de la data la care 
a intervenit evenimentul (modi-
ficarea datelor personale-adresa 
de domiciliu, nume sau pierdere, 
deteriorare, etc.)

Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0256.360.575.

Serviciul Public Comunitare de 
Evidenţă a Persoanelor Jimbolia.

ERATA
Dintr-o regre-
tabilă eroare, în 
numărul trecut 
al Jurnalului de 
Jimbolia a fost 
omis din lista 
p r e m i a n ţ i l o r 
elevul TRIŞCĂU 
VLAD din cla-
sa a VIII-A. El a 
obţinut premiul I cu media 9,91. Îi 
urăm sincere feli citări!

Redacţia

Jimbolia a devenit 
oraş supravegheat video 

Primăria Jimbolia a finalizat 
cu succes implementarea 
proiectului european pen-
tru instalarea unui sistem 

de supraveghere video a oraşului. 
Începând cu data de 27 iunie, princi-
palele intersecţii, intrări în oraş, insti-
tuţii publice, parcuri etc., beneficiază 
de supraveghere video 24 de ore din 
24. 

Proiectul în valoare de 3.840.310,71, 
din care 3.026.832,75 lei asistenţă fi-
nanciară nerambursabilă. Cu  aceşti 
bani au fost  achiziționate 102 
camere video ce au fost montate pe 
stâlpi şi pe faţadele clădirilor şi s-au 
instalat cinci noduri de comunicaţie 
în care s-au concentrat conexiunile 
de fibră optică de la camerele de su-
praveghere. 

Aplicaţia utilizată pentru realizarea 
funcţiilor de înregistrare şi moni-
torizare s-a instalat în Nodul Cen-
tral de Comunicaţie din Primărie şi 
funcţionează pe patru staţii de lucru, 
fiecare fiind echipată cu câte două 
monitoare.

Prin instalarea acestui sistem s-a 
urmărit creşterea siguranţei popu-
lației din oraşul Jimbolia precum şi 
prevenirea violenţei şi a agresiunilor 
fizice stradale. Însă în acelaşi timp, 
primăria şi-a luat un angajament 
ferm de a respecta dreptul la viaţă 
privată al cetăţenilor, potrivit legii. 

În acest sens au fost luate măsuri de 
siguranţă pentru ca accesul la moni-
torizare şi la înregistrările imaginilor 
să se facă strict de către persoane 
autorizate în acest sens.  Astfel, pe 
lângă Poliţie, în camera de control au 
acces doar câteva persoane, fiecare 
având semnat un angajament de 
păstrare a confidenţialităţii.

info

Reproiectarea pistelor 
de biciclete

În urma consultării cu 
cetăţenii şi cu toţi facto-
rii implicaţi în derularea 
proiectului de amenajare 

a pistelor de biciclete din Jimbolia 
(proiectanţi, constructori, finanţa-
tori, instituţii de stat), Primăria şi 
Consiliul Local au decis să respingă 
soluţia adoptată de constructorul 
acestora şi să înceapă reproiectarea 

pistelor de 
b i c i c l e t e 
după stan-
darde mo-
derne care 
să asigure 
f i a b i l i t a t e a 
şi protejarea 
în timp a in-
vestiţiei.  

investiţii

ANUNŢ IMPORTANT
În scopul bunei gospodăriri a spaţiilor verzi, conform Hotărârii Consiliului 

Local al oraşului Jimbolia nr. 17/21.02.2013,  (art. 5, lit. “d”), aveţi obligaţia 
de a îngriji pomii, florile, peluzele şi alte plantaţii din faţa perimetrului  

imobilelor pe care le deţineţi şi  de a reamenaja  spaţiile verzi degra-
date. Nerespectarea celor prevăzute mai sus se sancţionează cu amendă 

între 100 - 300 lei.  Menţionăm  că  S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L. cu sediul pe stra-
da Albinelor nr.23 Jimbolia, prestează servicii de cosit-tuns iarba la tariful de 

0,17 lei  + TVA / m2.  Persoană contact:  Dema Petru,  nr. tel. 0256.361.047
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editare: Primăria Jimbolia, coordonator: Marian Rotaru, redactor: Radu Trifan, email: secretariat@jimbolia.ro

Evidenţa populaţiei 
 iunie-iulie 2014

Mic Alexia-Paula
Stavarachi Ruxandra-Maria

Bine aţi venit pe lume!N
aş

te
ri

Farkas Alexandru şi 
Pataki Andreea

Vieru Silviu şi 
Dan Doris-Sabrina

Gradinariu Bogdan-Vasile şi 
Carnu Nicoleta-Marinela

Catrina Ionel şi 
Iftene Mihaela

Gherman Emil şi 
Ciciovan Valentina-Anastasia

Sirbu Marius-Dragan şi 
Halmagean Iuliana-Adelina

Botez Florin şi 
Wagner Tatjana-Alina

Banu Cristian-Nistor şi 
Flaugiu Astrid

Oancea Marius-Cristian şi 
Ghica Elena-Nicoleta

Sturza Sandu- Lucian şi 
Popa Camelia-Nicoleta

    
Casă de piatră!

Că
să

to
ri

i

Stoicu Constantin
Hovorka Petru-Pavel

Gall Francisc
Ciarnici Cedomir
Schnell Ecaterina

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

D
ec

es
e

Cetăţenii care doresc să 
primească informaţii de 
actualitate prin serviciul 
SMS se pot înregistra trimiţând 
un mesaj text (tarif normal) la 

numărul de telefon 0741 286 550, 
care să conţină numele, 

prenumele şi adresa exactă.

Programul Zilelor Jimboliene 
2014 - ediţia a XVII-a

SÂMBĂTĂ, 26 IULIE 2014
09.30 Sala de sport Wiesenmayer - Turneu de handbal feminin şi masculin

09.30 Clubul Copiilor - Turneu de şah

10.00 Stadionul Unirea - Campionat de fotbal

11.00 Terenul de fotbal Árpád Thierjung – Rotary Dog Show

11.00 Clubul Copiilor - Expoziţie de păretare – expune prof. Tatiana SIMINIUC

11.30 Clubul Copiilor - Expoziţie „Mâini îndemânatice” - lucrări din atelierele de 
vacanţă

16.00 Muzeul Presei Sever Bocu - Valențe culturale ale presei românești con-
temporane – Prof. Dr. Marcel TOLCEA

16.00 Sala de sport Wiesenmayer - Turneu de tenis de câmp

17.00 Centrul oraşului - Atelier de creaţie pentru copii „Ştafeta generaţiilor” 
(cusături pe etamină şi împletituri din hârtie) 

19.00 Scena de lângă Florian - Concert: Irina FLOREA, DESANT, DIESEL, 
AMADEUS, VUNK

24.00 Centrul oraşului - Foc de artificii

VINERI, 25 IULIE 2014
10.00 Casa de Cultură - Deschiderea festivă - Fanfara “SALEM”

10.30 Casa de Cultură - Lansare de carte Dragomir CIOBANU, Domnica 
COJOCARU, Mihaela GEAMBAZU, Adrian PETRUŢ - “Cronică ilustrată a 
învăţământului jimbolian: 1934 - 2014”

11.00 Sala de sport Wiesenmayer  - Turneu de tenis de masă

11.00 Holul Casei de Cultură - Expoziţie de fotografie – “Jimbolia 360, viziuni 
paralele”

15.00 Sala de sport Wiesenmayer - Turneu de tenis de câmp

16.00 Forumul German - Întâlnirea oaspeţilor germani, organizată de Asociaţia 
şvabilor jimbolieni din Germania şi Forumul German – Program cultural

17.00 Casa de Cultură - Formaţia ÚRI MURI din Dumbrăviţa

19.00 Muzeul  Stefan  Jäger 
- Expoziţie  colectivă  de  pictură:  „Dialog şi culoare”
- Lansare de carte: “Arc peste timp” - Maria SCHULZ

19.00 Scena  de  lângă  Florian - Concert: JIMBO-DRUMS şi solişti ai Casei de 
Cultură Jimbolia, Alexandra MITROI BAND, MAXIMILIAN, SYLVIA, ANTO-
NIA, DJ SAVA

DUMINICĂ, 27 IULIE 2014
10.00
11.00

12.00

Biserica Catolică  • Liturghie solemnă în Biserica Sf. Wendelin 
• Concert  cu Franz MÜLLER (orgă), Valerică NICULESCU (vioară), Nicoleta 
COLCIAR (solistă vocală) şi Corul bisericesc din Recaş –  dirijor Cosmin 
BELICS, organizat de Asociaţia şvabilor jimbolieni din Germania 
• Întâlnirea credincioşilor în curtea Bisericii Catolice

10.00 Stadionul Unirea - Campionat de fotbal

15.00 Sala de sport Wiesenmayer - Finalele turneului de tenis de câmp

17.00 Centrul oraşului - Ateliere de creaţie pentru copii „Mâini îndemânatice” 
(pictură pe sticlă, modelaj, tangram)

17.00 Scena de lângă Florian - Formaţia Adi Gliga - DUAL BAND şi Cătălin 
Ciuculescu – muzică religioasă

17.00 Terenul de fotbal Árpád Thierjung  - Meci de fotbal - Rotary Club Jim-
bolia - Die Deutschen Hatzfelder

17.00 Muzeul Presei Sever Bocu - Cărţi din patrimoniul bănăţean prezentate 
de Viorel MARINEASA şi Daniel VIGHI.   Film de scurt metraj

18.30 Scena de lângă Florian - Spectacol folcloric: Andreea BICA, Formaţia 
de dansuri populare a Casei de Cultură din Jimbolia,  Nicoleta VOICA şi 
prietenii

21.00 Cortul din incinta Casei de Cultură - Discoteca anilor `80 -`90


