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NOUL CORONAVIRUS
Noul COVID-19 este un virus respirator care se răspândeşte, în primul rând, 

prin contactul cu o persoană infectată prin inhalarea unor particule provenite 
din tuse, strănut, picături de salivă, secreţii nazale. Este importantă menținerea 
unei igiene respiratorii corespunzătoare. De exemplu, când strănutaţi sau tuşiţi, 
apropiaţi gura de partea inferioară a cotului sau folosiţi şervetele pe care să le 
aruncați imediat la coşul de gunoi. Spălaţi-vă cât mai des pe mâini cu apă și 
săpun şi folosiţi geluri antibacteriene pe bază de alcool!

Ca şi în cazul altor boli respiratorii, infecţia cu COVID-19, așa cum a fost 
numit noul Coronavirus, prezintă simptome uşoare, precum scurgeri nazale, 
dureri în gât, tuse şi febră. Se poate manifesta mai sever în cazul unor persoane 
şi ar putea provoca pneumonie sau dificultăţi de respiraţie. Persoanele în vârstă 
și cei cu afecţiuni medicale (diabet, inimă) sunt mai vulnerabile.

La nivelul Orașului Jimbolia, s-a 
întrunit Comitetul Local pentru Situații 
de Urgență care a luat o serie de măsuri, 
în contextul răspândirii infecțiilor cu 
COVID - 19. Dintre acestea amintim:

– Se suspendă activitățile 
culturale, artistice, științifice, sportive 
și de divertisment, în incinte sau în 
aer liber, pînă la data de 31 martie 
2020, cu posibilitatea de prelungire, 
în funcție de evoluția situației speciale 
de urgență.

 – Se suspendă activitățile 
comerciale în cadrul Pieței 
Agroalimentare Jimbolia, pînă la data 

de 31 martie 2020, cu posibilitatea 
de prelungire, în funcție de evoluția 
situației speciale de urgență.

– Orașul Jimbolia va încheia un 
contract de prestării de servicii cu un 
operator specializat de dezinsecţie, 
dezinfecţie și deratizare pentru 
efectuarea unor acțiuni de dezinfecție 
în clădirile unităților de învățământ 
publice și a instituțiilor publice, aflate 
în administrarea Primăriei Orașului 
Jimbolia.

La nivelul orașului Jimbolia, până 
în prezent, nu a fost depistată vreo 
persoană infectată cu Coronavirus.  

COMITETUL LOCAL 
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ JIMBOLIA

SITUAȚIE 
DE URGENȚĂ

Dragi jimbolieni,

Trecem printr-o 
perioadă dificilă, 
din cauza creșterii 
continue a numărului 
de îmbolnăviri și a 
declarării pandemiei 
de Coronavirus.

Vreau să vă 
informez că, atât la 
nivel național, județean, cât și local, s-au luat 
și se vor lua măsuri ferme pentru limitarea 
efectelor virusului COVID-19. În cadrul 
Comitetului Local pentru Situații de Urgență 
s-au făcut toate demersurile pentru punerea în 
aplicare a măsurilor de prevenire, gestionare 
și combatere a infecției cu Coronavirus. De 
asemenea, la nivel național, președintele 
Klaus Iohannis a decretat stare de urgență, 
fiind luate, totodată, unele măsuri printre care 
suspendarea cursurilor școlare și universitare, 
a evenimentelor culturale, științifice, sportive 
și de divertisment, precum și a activității 
barurilor, restaurantelor, hotelurilor sau 
pensiunilor.  

Fac apel la populația localității noastre 
să dea dovadă de maturitate, înțelegere și 
responsabilitate, iar pentru orice situație de 
urgență să apeleze numerele de telefon puse 
la dispoziție de autorități (0256/360770, 
0256/360312 și 0256/360303) pentru a ne 
aduce la cunoștință:

- informații cu privire la persoanele care 
sunt în autoizolare la domiciliu și au nevoie 
de ajutor pentru aprovizionarea cu hrană, apă 
sau alte produse de strictă necesitate;

- informații cu privire la persoanele 
revenite în țară și care nu respectă regimul de 
autoizolare impus/recomandat.

Vă asigur de toată implicarea și susținerea 
mea și a colectivului din Primărie, pentru a putea 
depăși acest moment critic, dar efortul trebuie să 
fie unul comun, atât al instituțiilor publice, cât 
și al tuturor cetățenilor orașului nostru.

Darius-Adrian Postelnicu, 
PRIMARUL ORAȘULUI 
JIMBOLIA



2

Ju
rn

al
 d

e J
im

bo
lia

 • 
m

ar
tie

  2
02

0

CONTRACT DE FINANȚARE CU BANI EUROPENI

Primarul Orașului Jimbolia,  
Darius - Adrian Postelnicu a fost prezent în 
data de 4 martie 2020, la sediul Agenției de 
Dezvoltare Regională Vest din Timișoara unde 
a semnat contractul de finanțare din fonduri 
europene și guvernamentale a proiectului 
„Îmbunătățirea calității vieții populației din 

Orașul Jimbolia prin realizarea unei cantine 
sociale și prin reabilitarea căilor de acces spre 
străzile adiacente cantinei sociale”. Cererea de 
finanțare, împreună cu toată documentația 
aferentă, a fost depusă spre evaluare la ADR 
Vest încă din data de 9 august 2018.

Este de așteptat ca în perioada 
următoare să se semneze astfel de contracte 
de finanțare și pentru alte proiecte depuse 
de Primăria Jimbolia care au întrunit 
condițiile în etapa de evaluare a cererilor de 
finanțare și se află în etapa precontractuală.

Proiectul de față este de tip integrat, 
având două componente: una socială și una 
de infrastructură.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. „Realizarea cantinei sociale pentru 

persoane în risc de sărăcie din orașul 

Jimbolia prin preluarea, reabilitarea și 
dotarea fostei cantine școlare a Liceului 
Tehnologic Mihai Eminescu", situată pe 
strada Tudor Vladimirescu nr. 61, corp de 
clădire C2.

2. „Îmbunătățirea spațiului public 
urban din orașul Jimbolia prin reabilitarea 
căilor de acces spre străzile adiacente 
cantinei sociale”, respectiv trotuarele de 
pe străzile Tudor Vladimirescu (585,00 
m), Lorena (624,00 m), Mihai Eminescu 
(264,00 m), Emerich Bartzer (527,00 m), 
Republicii (216,00 m).

Valoarea totală a proiectului este 
de 2.658.418,05 lei, din care suma 
nerambursabilă (fonduri europene + fonduri 
guvernamentale) este de 2.537.627,76 lei.

PRINCIPALELE INVESTIȚII ALE PRIMĂRIEI JIMBOLIA ÎN 2020
În ședința ordinară din luna februarie a.c., Consiliul Local s-a 

întrunit pentru a aproba bugetul de venituri și cheltuieli al orașului 
Jimbolia pe anul 2020.

Sintetic, din graficul alăturat, se poate observa că principalele 
venituri sunt sumele ce se reîntorc în Jimbolia din impozitele pe 
venit plătite de agenții economici și de populație (39%), apoi taxele 
și impozitele locale pe clădiri și terenuri (14%) și sumele defalcate 
din TVA (7%).

Bugetul de cheltuieli este în principal orientat către investiții 
(18%). Cheltuielile pentru funcționarea administrației și prestarea de 
servicii către cetățeni (cheltuieli de funcționare pentru învățământ, 
iluminat public, salubritate, spații verzi) - 48%.

Cheltuielile cu personalul din Primărie și instituțiile 
aparținătoare (muzee, bibliotecă, PSI, piață, săli sport, Evidența 
Persoanelor) reprezintă 8%.

Bugetul detaliat este disponibil la sediul Primăriei și pe site-ul 
oficial www.jimbolia.ro.

LISTA DE INVESTIŢII PENTRU ANUL 2020
LUCRĂRI ÎN DERULARE:
1. Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă în sistem 

centralizat şi realizarea sistemului centralizat de canalizare în colonia 
agricolă Clarii Vii, oraş Jimbolia, județul Timiş;

2. Actualizare Plan Urbanistic General;
3. Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împăduirea terenurilor 

agricole degradate, constituite în perimetrul de ameliorare Jimbolia;
4. Reabilitare bază sportivă din centrul orașului;
5. Reabilitare piață agroalimentară;
6. Amenajare alei în centrul civic Jimbolia;
7. Amenajare curți interioare și parcări – Blocuri Zona A, strada 

Republicii;
8. Realizare parcare și alei Primărie;
9. Realizare parcare spital orășenesc Jimbolia;
10. Reabilitare strada Uzinei, amenajare parcări și modernizare 

trotuar;
11. Extindere rețea electrică de interes public, zona strada 

George Enescu, bl. 11, sc. A-B și bl. 12, sc. A-B.

LUCRĂRI NOI:
1. Viabilizare terenuri;
2. Realizare parcări blocuri ANL, strada George Enescu – bloc 

11 și bloc 12;

3. Branșament apă potabilă și racord canalizare bloc locuințe 
pentru tineret destinate închirierii – str. George Enescu, etapa a II-a;

4. Amenajare parcări existente pe strada Calea Timișorii, nr. 3-5 
și nr. 2-4;

5. Realizare căi de acces în incinta pieței agroalimentare Jimbolia;
6. Amenajare curți interioare și parcări – Blocuri Zona B, strada 

Republicii;
7. Amenajare curți interioare și parcări – Blocuri Zona C, strada 

Republicii;
8. Amenajare alei și parcare în zona Brâncoveanu;
9. Extindere sistem utilități PUZ, strada B.P. Hașdeu;
10. Demolare clădire existentă și construire clădire grădiniță cu 

3 grupe cu program normal și cu servirea mesei în regim de catering, 
cu regim de înălțime P+1E+M parțială, în localitatea Jimbolia, str. 
Gheorghe Doja, nr. 44;

11. Demolare clădire existentă și construire clădire grădiniță 
cu 6 grupe cu program prelungit și cu bucătărie proprie, cu 
regim de înălțime P+2E în localitatea Jimbolia, str. Republicii, 
nr. 21

12. Demolare clădire existentă și construire clădire creșă cu 2 
grupe (9+9 copii) cu regim de înălțime parter în localitatea Jimbolia, 
str. Calea Timișorii, nr. 37.

DOTĂRI
1. Mobilier urban (aparate fitness pentru exterior);
2. Semafoare electrice pentru intersecțiile străzilor Ștefan cel 

Mare – Calea Timișorii și Republicii – Calea Timișorii;
3. Parcuri de joacă pentru copii;
4. Calmatoare trafic rutier.
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PARC ÎN TRIUNGHIUL FRIEDMAN

POPULARE CU PEȘTE 

Lucrările la obiectivul intitulat „REALIZARE LOC DE JOACĂ ZONA 
TRIUNGHI FRIEDMAN” au fost finalizate și recepționate. Astfel, au fost amenajate 
alei pietonale în lungime de 322 m și un loc de joacă pentru copii, acoperit cu tartan, 
pe o suprafață de 215 mp. 

De asemenea, a fost construit un teren de sport exterior, acoperit cu gazon 
artificial și dotat cu instalație de nocturnă. Terenul a fost împrejmuit și au fost 
plantați arbori, iar pentru creșterea confortului cetățenilor au fost montate bănci și 
coșuri de gunoi. 

În următoarea perioadă parcul va fi dotat cu aparate de fitness în aer liber.

Veste bună pentru pescarii din zonă. 
În data de 11 martie a avut loc o acțiune 
de populare cu pește a bălților din orașul 
nostru. Astfel, 1000 kg caras, 1000 kg 

amur și 3000 kg crap au fost distribuite 
în Bălţile Herișan, Cânepă, Caldă și 
Albastră.

Au fost stabilite și taxele pentru 
pescuit: taxa zilnică pentru adulţi-50 lei, 
iar taxa zilnică pentru copii sub 16 ani-
10 lei. În ceea ce privește abonamentele 
anuale, acestea sunt în valoare de 170 lei 
pentru adulți, iar pentru copii sub 16 ani, 
cuantumul este de 50 lei.

Pentru abonamentele adulților, 
încheiate până la data de 31 martie, se va 
acorda o bonificație. Toate taxele includ 
TVA.

Ziua Internațională a Femeii a fost sărbătorită, în avans, la Muzeul Presei din 
Jimbolia, prin intermediul evenimentului „Exteriorizarea frumuseții”, eveniment ce 
a avut loc în data de 7 martie.  Odată cu zilele însorite pe care le aduce luna martie, 
organizatorii au transmis că doresc să întețească zâmbetele și frumusețea interioară din 
fiecare femeie. 

Astfel, cu ajutorul Alidei Jucuți și Cristinei Preduț, două absolvente ale Școlii de 
Machiaj „Atelier Paris”, a fost pusă la cale o întâlnire informală în care s-au prezentat 
detalii despre îngrijirea pielii și machiajul de zi cu zi.

Totodată, în cadrul evenimentului a fost organizată o expoziție.

ZIUA FEMEII

ORA DE POVESTE

Hambarul cu Carte, împreună 
cu Muzeul Presei „Sever 

Bocu” din Jimbolia, a pregătit primul 
episod de anul acesta al proiectului 
serial „Ora de poveste”. Sâmbătă, 29 
februarie,  începând cu ora 11.00, la 
Muzeul Presei a avut loc evenimentul 
„Ora de poveste: ȚUP - Imposibil e 
doar un cuvânt” dedicat copiilor cu 
vârste cuprinse între 4 și 9 ani. Cei mici 
au avut ocazia să pătrundă în lumea 
basmului și să cunoască frumusețile 
naturii. Le-a citit inginerul zootehnist 
Petrică Dema.

DIALOG VIZUAL

La Muzeul Stefan Jäger, în 
data de 27 februarie, a 

avut loc expoziția „Dialog vizual”. 
Acțiunea a fost organizată de către 
prof. Corina Hadarag, cea care a 
pregătit mai mulți elevi de gimnaziu 
și liceu în vederea realizării 
picturilor vernisate cu acest prilej. 
Evenimentul a fost organizat de 
către Primăria și Consiliul Local 
Jimbolia, cu sprijinul Școlii 
Gimnaziale Jimbolia și al Liceului 
Tehnologic Jimbolia. La eveniment 
a fost prezentă doamna conf. univ. 
dr. Andreea Palade Flondor.

PESTA PORCINĂ
În județul Timiș au fost 

identificate două focare de pestă 
porcină, la Bucovăț și la Șag, astfel 
că autoritățile județene au luat o 
serie de măsuri. Prefectul județului 
Timiș, Liliana Oneț, a convocat 
primarii din Timiș pentru a avea 
o discuție pe această temă, dar și 
despre măsurile de prevenție care se 
impun a fi luate in fiecare localitate 
din județ. Măsurile se referă la 
interzicerea circulației libere a 
suinelor în afara gospodăriei, 
interzicerea achiziționării de 
animale și produse provenite de la 

acestea de la persoane neautorizate 
și fără documente sanitar-veterinare, 
intensificarea controalelor rutiere 
în vederea descurajării comerțului 
ilegal cu porcine și produse provenite 
de la acestea, respectiv interzicerea 
creșterii suinelor la stâne, cantoane, 
societăți agricole sau în clădiri 
dezafectate. 

S-a făcut precizarea ca orice 
suspiciune de boală și cazurile de 
mortalitate la porcine din cauze suspecte 
să fie anunțate imediat medicului 
veterinar și Direcției Sanitar Veterinare 
și pentru Siguranța Alimentelor Timiș.



✿ MATIAȘ DAVID-DOMINIC
✿ RÁKÓCZI MARIA-SOFIA
✿ ILINA MATEO-VALENTIN
✿ AGOSTON EDUARD-MATEI
✿ BĂBĂSCU MIRUNA-VALENTINA

   STOICA MARCUS-ALIN 
        cu JIVAN VANESSA
 GÂRTONEA MARIAN-CORNEL 
        cu GHINARI ANDREA-MARTINA
 CONSTANTIN EUGEN-NICOLAE 
         cu BRÎNZĂ ILEANA

Casă de piatră!
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editare: Primăria Jimbolia;  email: secretariat@jimbolia.ro

Evidenţa populaţiei 
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acte înregistrate în Registrul de stare civilă al orașului 
Jimbolia până în 4 martie 2020

POLIȚIA ORAȘULUI 
JIMBOLIA

 Str. Republicii nr. 16
Telefon: 0256.478861

S.C. PEISAJ HOSTA oferă servicii de 
ridicare a molozului și materialelor 

de construcții de la domiciliu. Pentru 
detalii și comenzi sunați la numerele de 
telefon: 0256/361047 sau 0256/360770

† MULICZ  IOAN
† DASCĂLU ION
† MUȘAT ALEXANDRU
† CODREAN DOREL
† VASOK IULIANA
† BELIAȚ POMPILIA
† MAGHEȚ OCTAVEAN
† MIHAI ALEXANDRU
† SZŰCS MARIOARA
† LUPȘA ECATERINA
† SOLTESZ LADISLAU
† SZÁZ STEFAN
† KUSNYARIK  MIHAI
† SZŰCS LUDOVIC
† ȘOȘA VASILE
† NUBER PAVEL
† MAGYAR ECATERINA

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

„CONDAMNAȚI LA 
DEPORTARE. JIMBOLIA ȘI 
SURGHIUNUL ÎN U.R.S.S.” este un 
eveniment al cinstirii celor care, în urmă 
cu 75 de ani, au fost aduși jertfă în urma 
unor măsuri represive. Între 14 și 22 
ianuarie 1945, sute de șvabi jimbolieni 
au fost ridicați din casele lor spre a fi 
deportați și condamnați la muncă silnică 
în Uniunea Sovietică. Evenimentul 
comemorativ desfășurat în data de 22 
ianuarie a fost organizat de Muzeul 
Presei în colaborare cu Casa de Cultură 
a Orașului Jimbolia.

COMEMORAREHANDBAL FETE

HC Jimbolia, pregătită de doamna 
antrenor Rică Iren, s-a calificat la faza finală 
a Campionatului Național Junioare II,  
în urma jocurilor disputate cu mai 
multe echipe din țară. Astfel, echipa din 
Jimbolia va susține  meciuri în compania 
mai multor echipe de elită din țară.

DEGUSTĂRI DE VIN
Primăria Orașului Jimbolia a 

organizat a 56-a ediție a Degustării de 
vin. Anul acesta s-au oferit premii pentru 
vinuri albe și roșii. Câștigătorii sunt: Ion 
Ovidiu pentru vinul alb și Sîrbu Daniel 
pentru vinul roșu.

Și maghiarii din Jimbolia au organizat 
un eveniment dedicat degustării vinului 
care a ajuns la ediția a treia, iar juriul 
a fost format numai din femei. S-au 
înscris atât vinuri roșii, cât și albe. Buna 
dispoziție a fost întreținută de muzica live 
și, totodată, de mâncarea bună, devenită 
și ea tradițională: cârnați.

Sâmbătă, în 22 februarie, la Casa de 
Cultură a Orașului Jimbolia a avut loc 
spectacolul de teatru „Micul prinț - spectacol 
pentru oameni mari”. Evenimentul a 
fost organizat de Primăria și Consiliul 
Local Jimbolia împreună cu Red Nose 
Society și compania de impresariat Rotari 
Entertainment. Sala de spectacole a fost 
plină. Cu această ocazie Rotaract Club 
Jimbolia a putut strânge donații pentru un 
caz social.

MICUL PRINȚ LA JIMBOLIA

Vineri, 7 februarie, elevii claselor a 
VI-a A și a VII-a A, de la Școala Gimnazială 
Jimbolia, au luat parte la turul dedicat 
deportării șvabilor jimbolieni în URSS. 
Coordonatoarele grupului au fost doamnele 
profesoare Adina Gheran și Gabriela Bucur. 

De asemenea, aproximativ 60 de 
tineri din Sânnicolau Mare au participat 
la un astfel de tur. Acțiunea s-a desfășurat 
la Jimbolia și a fost organizată de Casa de 
Cultură a Orașului Jimbolia și Muzeul Presei 
„Sever Bocu”. O oprire specială a avut loc la 
gară. Tinerii au fost aduși la Jimbolia de către 
doamna Loredana Ciocoiu, profesoară de 
istorie la Școala Gimnazială Nr. 1 „Theodor 
Bucurescu”.

TURUL DEPORTĂRII


