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Peste 1.000 de corpuri de
iluminat public noi la Jimbolia

Tablete și echipamente electronice 
pentru elevii jimbolieni

Ziua Internaţională

a Persoanelor Vârstnice 

Data de 1 Octombrie 

este marcată în calendar ca 

fiind Ziua Internațională a 

Persoanelor Vârstnice.

Această zi, dedicată 

dumneavoastră, părinţilor 

şi bunicilor noştri, este un 

minunat prilej pentru a vă 

transmite sentimentele noastre 

pline de respect şi recunoștință 

pentru rolul pe care l-aţi avut 

în dezvoltarea comunităţii 

noastre.

Vă doresc să aveți parte de 

multă sănătate, pace, bunăstare 

și ani îndelungați, respect 

și dragoste din partea celor 

apropiați, apreciere și grija celor 

din jur.

Darius-Adrian Postelnicu, 

PRIMARUL ORAȘULUI 

JIMBOLIA

Administrația Fondului pentru Mediu a 
publicat lista proiectelor care au fost aprobate 
pentru finanțare prin „Programul privind 
sprijinirea eficienței energetice și a gestionării 
inteligente a energiei în infrastructura de iluminat 
public”.

Jimbolia se află pe lista menționată anterior 
cu un proiect de modernizare a iluminatului 
public pe mai multe străzi din oraș, acesta având o 
valoare financiară considerabilă.

Mai precis, Orașul Jimbolia primește finanțare 
pentru obiectivul „Modernizare iluminat public 
stradal în Orașul Jimbolia, județul Timiș”, fiindu-i 
alocate 60 de procente din suma totală pentru 
realizarea investiției. 

Valoarea totală a proiectului este de 
1.426.665,7 lei, din care cofinanțarea este în sumă 
de 596.288,12 lei.

Acest proiect are ca obiectiv mărirea eficienței 
energetice a sistemului de iluminat public, 
prin montarea de corpuri de iluminat de tip 
LED dimabile și implementarea unui sistem de 
telegestiune.

Modernizarea iluminatului public stradal 
în Orașul Jimbolia se va realiza prin montarea a 
1074 de aparate de iluminat LED și înlocuirea a 
6 puncte de aprindere cu puncte noi, moderne cu 
sistem de telegestiune.

Primăria Orașului Jimbolia a obținut o finanțare nerambursabilă în cuantum de 2.915.244,61 
lei (inclusiv TVA) printr-un proiect derulat şi finanţat prin Programul Operațional Competitivitate, 
Apelul: POC/882/2/4/ Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în 
domeniul e-educație.

Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare 
în mediul online și creșterea gradului de participare la procesul educațional a populației de vârstă 
școlară din orașul Jimbolia.

Elevii care studiază în cadrul unităților de învățământ din orașul Jimbolia vor avea parte de 
echipamente IT moderne. Primăria Jimbolia va demara în curând procedurile de licitație publică 
în vederea achiziționării a 1275 de tablete, 105 laptopuri și 61 table interactive, cu scopul dotării 
unităților de învățământ.
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Evenimentele culturale ale verii

Expoziție de biblii Tabara de creație literară „Petre Stoica”

Molnár Dixieland Band, 
în concert la Jimbolia

Târg de plante, oameni 
și povești vindecătoare

Luna august a fost una intensă în ceea ce privește evenimentele culturale. Astfel, Casa de Cultură a Orașului Jimbolia 
și Muzeul Presei „Sever Bocu” au organizat următoarele: 

- „Retrospectiva Zilelor Jimboliene” - expoziție de fotografie din arhiva Televiziunii Jimbolia și recital de muzică folk 
susținut de Marius Mihalca;

- „Concert din compozitori bănățeni” - concert de pian și voce susținut de Aida Marc și Antoniu Marc în cadrul căruia 
s-au interpretat piese compuse de muzicieni bănățeni, printre care și Emmerich Bartzer;

- „Celula Creativă” - eveniment multidisciplinar care a îmbinat sculptura, muzica și poezia;
- TM Groove și Maria Hojda - concert de muzică pop-rock;
Tot în luna august s-a desfășurat și Kirchweih-ul Bisericii Romano-Catolice „Sf. Wendelin”, precum și Hramul Bisericii 

Ortodoxe „Buna Vestire”.

Muzeul Presei din 
Jimbolia a fost gazda, în 
perioada 3-17 septembrie, 
a aproximativ 1.000 de 
biblii de varii vechimi 
și dimensiuni. Invitatul 
vernisajului a fost preotul 
Constantin Jinga, doctor în 
filologie și autor a numeroase 
scrieri care abordează teme 
biblice.

Inițiatorul proiectului 
„Muzeul Bibliei” este 
domnul Ionel Tuțac, iar 
organizatorii evenimentului 
au fost Asociația Renașterea 
Familiei, Primăria și 
Consiliul Local Jimbolia.

În perioada 10-12 
septembrie 2021, Muzeul 
Presei „Sever Bocu” și 
Universitatea de Vest din 
Timișoara au organizat Tabăra 
de creație literară „Petre 
Stoica”. 

În cadrul acestei acțiuni, 
9 tineri scriitori din România 
și Republica Moldova alături 
de mentorii acestora - scriitorii 
Adriana Babeți, Pia Brînzeu, 
Marcel Tolcea, Robert Șerban 
și Tudor Crețu - au redat suflul 
de odinioară Casei Memoriale 
„Petre Stoica”. 

În fiecare dintre cele trei 
seri au existat evenimente 
dedicate publicului: Adriana 
Babeți și Pia Brînzeu au 
discutat despre casele din 

cărți și cărțile din case, Marcel 
Tolcea și Robert Șerban au 
evidențiat ce mai poate face 
poetul în lumea de astăzi, iar  
ziua de 12 septembrie a fost 
presărată cu un moment de 
muzică clasică al studenților 
Facultății de Muzică și Teatru 
din Timișoara, cu o expoziție 
de arte vizuale a artistei 
poloneze Kaja Renkas și cu 
literatură.

Sâmbătă, 18 septembrie 2021, la Casa de Cultură 
a Orașului Jimbolia a avut loc un concert susținut de 
Molnár Dixieland Band din Budapesta. Concertul a 
constat în  muzică dixieland, un tip de jazz specific zonei 
New Orleans. Evenimentul a fost organizat de Asociația 
Csekonics Jimbolia, Nemzeti Kulturális Alap și Primăria 
Orașului Jimbolia.

În data de 11 septembrie, în piațeta centrală din 
Jimbolia a avut loc evenimentul „Târg de plante, oameni și 
povești vindecătoare”. În cadrul acestuia au fost organizate 
și diferite momente culturale, istorice, inclusiv o mică 
expoziție dedicată  doctorului Karl Diel.

Cu acest prilej au fost comercializate produsele realizate 
din și cu plante medicinale și aromatice de copiii care au 
participat în cadrul acestui proiect al cărui coordonator a 
fost Asociația „Colț de Banat”.
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Ziua Pompierilor sărbătorită la Jimbolia

Un nou început 
pentru Unirea Jimbolia

Atenție! Înșelăciunile prin intermediul 
telefoniei mobile sunt o realitate

Stație de încărcare electrică din fonduri europene

În data de 1 martie 2019, Orașele Jimbolia și Mórahalom – 
Ungaria, au pornit pe un drum nou: implementarea proiectului 
„Transport verde – promovarea mobilității sustenabile în orașele 
înfrățite Jimbolia și Mórahalom”. Proiectul deschide calea către un 
nou domeniu de cooperare între cele două localități înfrățite, Jimbolia 
și Mórahalom, și anume cel al transportului public în comun.

Obiectivele principale ale proiectului sunt crearea unui sistem 
de transport public favorabil mediului înconjurător, dezvoltarea 
transportului public local din Jimbolia și Mórahalom și consolidarea 
legăturilor dintre comunitățile situate de ambele părți ale frontierei 
româno-maghiare. 

Proiectul vizează, așadar, dezvoltarea unei rețele de transport 
public local atât în Jimbolia, cât și în Mórahalom, care să poată fi 
conectată la serviciul de transport public transfrontalier.

În cadrul proiectului, Jimbolia va achiziționa microbuze 
necesare înființării sistemului de transport.

Proiectul-pilot încearcă să prezinte o alternativă viabilă la transportul 
local existent, să introducă noi posibilități pentru reducerea emisiilor de 
carbon. Se urmărește, de asemenea, sporirea gradului de conștientizare 
publică pe segmentul de sisteme de transport alternativ, nepoluant. 

În data de 21 mai 2020 s-a semnat contractul pentru furnizarea 
microbuzelor electrice cu firma SC KOMMUNALTECH SRL. 

Pe lângă traseele locale, vor fi organizate deplasări la partenerul de 
proiect din Mórahalom – Ungaria, cel puțin o dată pe lună. În perioada 
de derulare a proiectului vor fi organizate 12 excursii la Mórahalom, 
care au un rol de test și vor fi utilizate pentru activitatea de sensibilizare 
a publicului, dar și pentru asigurarea vizibilității proiectului. 

La data de 1 septembrie 2021, s-a recepționat lucrarea: 
„Realizare stație de încărcare a autovehiculelor electrice în orașul 
Jimbolia și amplasare copac solar WiFi”. Lucrările au fost executate 
de către  firma SC TUBULAR TEHNO SISTEM SRL. 

Astfel, Jimbolia se înscrie pe harta localităților cu stații 
de încărcare pentru vehicule electrice. Precizăm, că serviciile 
de încărcare vor fi gratuite până la terminarea implementării 
proiectului, adică 31 octombrie 2022.

Prin aceste acțiuni, Orașul Jimbolia promovează intens energia 
verde și va organiza anul viitor o conferință cu participarea unor 
profesioniști care vor prezenta noi modalități în domeniul energiei verzi. 
În plus, Jimbolia face încă un pas major către ridicarea standardelor de 
viață ale locuitorilor urbei prin asigurarea transportului public gratuit 
pe perioada implementării proiectului, timp de un an de zile.

Ziua de 13 septembrie este recunoscută 
la nivel național ca fiind Ziua Pompierilor. 
Cu acest prilej, Serviciul Voluntar pentru 
Situații de Urgență din Jimbolia a organizat 
în data de 18 septembrie un moment festiv. 

Acțiunea a debutat cu primirea 
oaspeților, a continuat cu vizitarea muzeului 
și a culminat cu defilarea formațiunilor de 
pompieri participante.

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, în parteneriat cu 
Consiliul Județean Timiș, a demarat o campanie de informare cu 
privire la infracțiunea de înșelăciune prin intermediul telefoniei 
mobile. 

Recomandările acestei campanii vizează următoarele aspecte:
-Nu dați crezare veștilor neplăcute primite prin telefon de 

la necunoscuți! Contactați imediat ruda la care se face referire 
în apelul primit, pentru a afla adevărul! Nu trimiteți niciodată, 
în nicio împrejurare sume de bani sau alte valori, la solicitarea 
telefonică a unor persoane necunoscute!

-Atenție la apelurile telefonice primite de la necunoscuți care 
pretind că sunt de la companii de telefonie mobilă și care vă oferă 
sume de bani, o excursie sau un autoturism, dacă cumpărați cartele 
reîncărcabile de o anumită valoare și ulterior, tot telefonic, le divulgați 
codul acestora. Astfel, nu veți mai putea folosi cartelele reîncărcabile 
achiziționate și nici nu veți intra în posesia premiului promis!

-Atenție la mesajele primite prin e-mail, în care sunteți 
anunțați că ați câștigat o excursie în străinătate și vi se solicită 
datele personale (nume, prenume, CNP, seria și numărul cărții de 
identitate) și numărul de cont.

-Evitați tranzacțiile de acest fel pe internet. Fiți precauți 
și întrebați persoanele care vă contactează de unde au datele 
dumneavoastră! Asigurați-vă că aveți de-a face cu o firmă autorizată!

Anul 2020 a reprezentat pentru 
echipa de fotbal „Unirea Jimbolia” un 
nou început, aceasta desfășurându-și 
antrenamentele și meciurile într-o altă 
locație, și anume Stadionul „Árpád 
Thierjung”.

După un an și opt luni de muncă 
asiduă, „Unirea Jimbolia” se află în prezent pe locul I în Liga a V-a, 
Seria I, cu un punctaj maxim de 27 de puncte, după 9 etape, având un 
golaveraj de 57 de goluri marcate și doar 7 goluri primite.

Echipa jimboliană are ca obiective principale atragerea tinerilor 
sportivi și promovarea acestora, cu scopul de a obține rezultate 
remarcabile, drept dovadă componența lotului fiind formată din jucători 
cu o vârstă medie de 20 de ani. 

„Unirea Jimbolia” își mai propune și formarea unor grupe de copii 
și juniori, atât de băieți, cât și de fete. Un alt obiectiv al grupării este 
atragerea publicului iubitor de fotbal, într-un număr cât mai mare la 
stadion, atunci când evoluția pandemiei cu noul Coronavirus va permite 
participarea acestuia în proporție de 100% din capacitatea stadionului.

Pe această cale cei implicați în activitatea acestui club, doresc să le 
mulțumească Consiliului Local al Orașului Jimbolia, executivului Primăriei 
și tuturor sponsorilor pentru susținerea oferită de-a lungul timpului.

Și într-un glas să strigăm: „Hai, Unirea”!
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editare: Primăria Jimbolia;  email: secretariat@jimbolia.ro

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

Curățenia de toamnă

Campanie de deșeuri electrice, 
electronice și electrocasnice

Primăria orașului Jimbolia organizează, în perioada 18 OCTOMBRIE – 19 NOIEMBRIE 2021, programul de curățenie de toamnă. 
În cadrul acțiunii se colectează numai deșeuri vegetale. Cetățenii sunt rugați să depună în ordine la marginea carosabilului, fără 

a împiedica circulația, deșeurile vegetale ce se colectează în cadrul acestei acțiuni, până cel târziu cu o zi înainte de ziua în care este 
programată colectarea în zonele și cartierele în care locuiesc.

În această acțiune NU se colectează deșeuri din amenajări interioare, curățirea pivnițelor și a podurilor ( moloz, praf de cărbune, țigle, 
cărămizi, faianță și gresie sparte).

Programarea străzilor
Săptămâna I 18.10.2021-22.10.2021
Luni 18.10.2021 – Str. Aleea Cito, str. I. Creangă, str. Griviței, str. T. Grozăvescu.
Marți 19.10.2021 – Str. T. Aman, str. Salcâmilor, str. Gh. Adoc, str. Lenau.
Miercuri 20.10.2021 – Str. Recoltei, str. Bucegi, str. S. Jäger, str. N. Bălcescu.
Joi 21.10.2021 – Str. C. Coposu, str. C. Csekonics, str. E. Teodoroiu, str. Spre Sud (între str. Republicii şi Spre Est).
Vineri 22.10.2021 – Str. Rapova, str. Gării, str. E. Gojdu, str. C. Negruzzi, str. Bârzava.
Săptămâna II 25.10.2021 – 29.10.2021  
Luni 25.10.2021 – Str. Dr. Victor Babeș, str. Lorena.
Marți 26.10.2021 – Str. T. Vladimirescu (între Republicii şi Spre Est).
Miercuri 27.10.2021 – Str. Calea Timişorii, str. I. Slavici (între str. Republicii şi Spre Est).
Joi 28.10.2021 – Str. Spre Nord (între str. Republicii şi Spre Est), str. Spre Est, str. Drumul Clarii, str. E. Bartzer.
Vineri 29.10.2021 – Str. I. Maniu, str. M. Eminescu, str. Ştefan cel Mare.
Săptămâna III 1.11.2021 – 5.11.2021  
Luni 1.11.2021 – Str. Republicii.
Marți 2.11.2021 – Str. Spre Sud (între str. Spre Vest şi Republicii), str. Albinelor, str. Dr. Karl Diel.
Miercuri 3.11.2021 – Str. T. Vladimirescu (între str. Spre Vest şi Republicii), str. Gh. Doja.
Joi 4.11.2021 – Str. I. Slavici (între str. Spre Vest şi Republicii),  str. L. Rebreanu, str. Timiş.
Vineri 5.11.2021 – Str. Spre Nord (între str. Spre Vest şi Republicii), str. Spre Vest, str. C. Brâncoveanu.
Săptămâna IV  8.11.2021 – 12.11.2021
Luni 8.11.2021 – Str. A. Iancu, str. P. Jung.
Marți 9.11.2021 – Str. Cloşca, str. Crişan, str. E. Murgu, str. I. I. De la Brad, str. G. Enescu.
Miercuri 10.11.2021 – Str. Mureş, str. Crişana, str. Horia, str. A. Vlahuţă, str. I. Vidu, str. Carpaţi.
Joi 11.11.2021 – Str. N. Grigorescu, str. Prieteniei, str. J. Linster, str. Gh. Lazăr, str. B. P. Haşdeu, str. B.Bartok.
Vineri 12.11.2021 – str. V. Alecsandri, str. Aleea Plopilor, str. C. Porumbescu, str. M. Kogălniceanu.
Săptămâna V  15.11.2021 – 19.11.2021  
Luni 15.11.2021 – Str. C. D. Gherea, str. S. Bărnuţiu, str. A.I. Cuza.
Marți 16.11.2021 – Str. Basarabia, str. Moş Ion Roată, str. V. Lucaciu.
Miercuri 17.11.2021 – Str. C. Mărăşeşti, str. C. Moţilor.
Joi 18.11.2021 – Str. A. Vlaicu, str. V. Țepeș, str. V. Goldiş, str. P. Sandor.
Vineri 19.11.2021 – Str. Şt. O. Iosif, str. G. Coşbuc, str. C. Kikindei, str. Banat, str. Cânepei, str. Spre Lenauheim.

Sâmbătă, în data de 02.10.2021, în intervalul orar 10:00 – 15:00, pe raza orașului Jimbolia a avut loc campania de colectare a 
Deșeurilor Electrice Electronice Electrocasnice.

Ridicarea deșeurilor de acest tip s-a efectuat direct de la domiciliul cetățenilor, aceștia având la dispoziție un număr de telefon 
pentru a se înregistra cu adresele de unde trebuiau ridicate deșeurile, iar echipajele firmei de colectare s-au deplasat la adresele 
indicate și au preluat deșeurile electrice.


