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Proiect transfrontalier 
al Orașului Jimbolia cu Ungaria

Sărbători fericite!

Iată-ne ajunși la finalul lui 
2021, un an greu care, precum 
predecesorul său, a stat sub 
semnul incertitudinii. Totuși, a 
fost un an în care orașul nostru 
s-a situat pe o cale a dezvoltării. 

Ne-am concentrat, în 
mare parte, pe contractarea de 
finanțări și pe implementarea 
unor proiecte ce au menirea să 
îmbunătățească nivelul de trai. 
Printre altele,  am recepționat 
lucrările noilor locuințe pentru 
tineri, am turnat covoare 
asfaltice pe unele străzi cu 
suprafață rutieră deteriorată, 
am redeschis circulația în 
intersecția din fața gării, Calea 
Mărășești beneficiind și de 
reabilitarea trotuarelor. 

Pentru siguranța celor 
aflați în trafic am insistat și 
am obținut semaforizarea a 
două intersecții importante din 
localitate. 

În prezent se desfășoară 
lucrări la Teatrul de Vară pentru 
care am obținut echipament 
tehnic în valoare de peste 
100.000 de euro. Pentru 
anul care vine avem în vedere 
desfășurarea altor proiecte de 
natură asemănătoare.

Însă toate acestea le putem 
face cu ajutorul lui Dumnezeu 
și al dumneavoastră, cetățenii 
orașului Jimbolia. Vă doresc ca 
Nașterea Domnului să vă fie 
prilej de nădejde și credință, 
iar noul an să ne aducă tuturor 
mai multă liniște și devotament 
pentru comunitatea noastră. 

Crăciun fericit! 
La mulți ani!

DARIUS-ADRIAN POSTELNICU, 
Primarul Orașului Jimbolia

Primăria Orașului Jimbolia implementează 
proiectul transfrontalier „Heritage of Csanád, bridge 
of schools” - cross-border cooperation of Catholic 
schools, acronim: Heritage of Csanád, bridge of 
schools”, finanțat în cadrul Programului Interreg 
V-A România – Ungaria, cod eMS ROHU – 281.

Parteneri în cadrul proiectului sunt Școala 
Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda Bekescsaba-lider de proiect și Școala 
Gimnazială Jimbolia. 

Perioada de implementare a acestui proiect este 
1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2021. Valoarea totală 
eligibilă a proiectului este 210.350,00 euro.

Școala Gimnazială Jimbolia, care este partener 
în cadrul proiectului, a beneficiat de 105.025 
euro, din care: 89.271,25 euro fonduri europene; 

13.652,20 euro cofinanțare națională; 2.101,55 euro 
contribuție proprie, asigurată din bugetul local.

Obiectivul principal al acestui proiect pentru 
Școala Gimnazială este intensificarea cooperării între 
instituțiile partenere privind păstrarea identității 
și promovarea tradițiilor culturale. Pe parcursul 
derulării proiectului au loc mai multe evenimente și 
întâlniri româno-maghiare. 

Activități principale care se desfășoară în cadrul 
proiectului sunt:

• transformarea unei foste săli de sport, cu 
o suprafață de 140 mp, în sală multifuncțională, 
recondiționată total (reparații zidărie, înlocuire 
instalație electrică și reparații tâmplărie), dotată 
cu tehnică modernă pentru prezentări, conferințe, 
echipată cu sistem de sonorizare, mobilier mobil 
(scaune și mese), scenă; 

• ateliere de lucru (dansuri populare, mâini 
dibace și picturi de icoane pe sticlă), expoziții 
comune;

•   realizare grădină verticală în curtea școlii;
• activități transfrontaliere comune, la care 

participă elevi și profesori din cele două școli: tur de 
studiu, cavalcadă culturală, schimb de experiență și 
de bune practici. 

Primăria 
și 

Consiliul Local 
al 

Orașului 
Jimbolia 
vă urează 

„Crăciun fericit!” 
și 

„La mulți ani!”
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Retrospectiva culturală 

O, brad frumos! Profesori și studenți din  patru țări 
s-au întâlnit la Jimbolia

Anul 2021 a debutat cu un strop de 
nădejde în plus în repunerea lucrurilor 

pe făgașul pe care acum îl considerăm 
normal. Așadar, s-au desfășurat 
evenimente precum: târg de mărțișoare 
realizate manual de producători locali, 
câteva reprezentații de teatru de 
păpuși pentru copii, campania „Glas 
de femeie”, tururi ghidate, „Intersecții 
culturale. Familia Regală și Jimbolia”, 
Simpozionul Internațional de Artă 
„Stefan Jäger”, Concert TM  Groove 
și Maria Hojda, expoziție de pictură 
din colecția artistului Costin Brăteanu, 
„Retrospectiva Zilelor Jimboliene” 
și microrecital de folk, concert din 
compozitori bănățeni, „Celula creativă 
- expoziție de sculptură, soundscape și 
performance”, concurs de vânătoare de 
comori, lansare de carte - „Domiciliu 
obligatoriu”, proiectul „Muzeul Bibliei” 

la Muzeul Presei, Ziua Pompierilor, 
Tabăra de creație literară „Petre Stoica”.

În data de 19 decembrie, la Casa de Cultură 
a Orașului Jimbolia, este programat a avea loc 
Festivalul „O, brad frumos!”. 

Vor interpreta Corul Floris și grupul 
Avant’n’Gard din București.

Evenimentul va începe la ora 18.00.
Din cauza condițiilor legale în vigoare, accesul 

este permis doar persoanelor care pot prezenta 
certificatul verde de vaccinare sau rezultatul 
unui test negativ realizat de o instituție medicală 
acreditată.

În perioada 20-
30 septembrie 2021, 
aproximativ 45 de profesori 
universitari și studenți 
din Ungaria, Serbia, 
Bulgaria și România s-au 
întâlnit la Jimbolia, în 
cadrul proiectului Triplex 
Confinium. 

Evenimentul s-a desfă-
șurat sub forma unei școli 
de vară organizată de Facultatea de Arhitectură și Urbanism din 
Timișoara. 

Activitățile au survolat în jurul a trei metode cu valoare pedagogică: 
gândire critică, explorare și implementare. Toate aceste acțiuni realizate în 
mod corespunzător converg înspre realizarea scopului proiectului Triplex 
Confinium. 

Cu alte cuvinte, rostul școlii de vară de la Jimbolia a fost acela de a 
crea premisele înțelegerii caracteristicilor spațiului euroregional delimitat 
de intersecția granițelor Ungariei, Serbiei și României, pentru ca, ulterior, 
să se poată interveni în vederea dezvoltării durabile a acestuia. 

Tinerii participanți au fost încurajați să depășească rolul de simplu 
prestator al unui serviciu și să își însușească o poziție participativă, prin 
care să își exercite capacitatea de a formula probleme și de a identifica 
soluții care să se plieze pe specificul cultural zonal.
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Campanie de informare și conștientizare privind infracțiunea de furt 

Piața agroalimentară Cadouri de Crăciun

Cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă, 
mai multe instituții 
din comunitatea 
nostră au primit 
donații din partea 
firmei SUMIDA 
România, împreunã 
cu sprijinul colegilor 
germani de la SUMIDA Components & Modules GmbH, Sumida 
Lehesten GmbH și Sumida Flexible Connections GmbH.

Ca în fiecare an, SUMIDA aduce bucurie în ochii copiilor. 
Toți elevii claselor pregătitoare și a V-a au primit plăsuțe cadou care 
conțin rechizite și dulciuri.

În data de 11 decembrie a.c. a fost deschisă piața agroalimentară 
din orașul nostru. Aceasta va deservi Jimbolia și localitățile învecinate.

Astfel, începând cu data menționată anterior producătorii locali 
își desfășoară activitatea în interior. Orarul rămâne neschimbat, piața 
fiind deschisă în fiecare săptămână, în zilele de miercuri și sâmbătă.

Inspectoratul de Poliție Județean 
Timiș a demarat o campanie de informare 
și conștientizare a cetățenilor cu privire la 
infracțiunea de furt, prin transmiterea unor 
mesaje preventive utile.

Polițiștii fac următoarele recomandări 
pentru a nu deveni victime ale unor 
infracțiuni de furt, atunci când vă aflați la 
cumpărături:

• nu așezați niciodată portmoneul 
deasupra cumpărăturilor, la vedere;

• feriți-vă de priviri indiscrete când 
scoateți banii;

• evitați aglomerațiile din magazine, 
piețe, autogări, bazaruri;

• când stați la rând pentru a cumpăra ceva, nu vă înghesuiți și nu permiteți să fiți înghesuit;
• nu vă lăsați trași în locuri dosnice pentru a cumpăra chilipiruri, oricât de avantajos vi s-ar părea;
• nu țineți banii, actele personale și cheile locuinței în același loc;
• nu afirmați în public că dețineți asupra dumneavoastră sume mari de bani;
• reclamați poliției cazurile de prindere în flagrant a hoțului pentru a curma activitatea infracțională a acestuia.
De asemenea, atunci când utilizați mijloacele de transport în comun:
• țineți, pe cât posibil, bagajul (poșeta, borseta) așezat în fața dumneavoastră;
• țineți întotdeauna banii sau obiectele de valoare în buzunarul interior al hainei;
• când așteptați mijlocul de transport în comun în stații aglomerate, dați dovadă de vigilență și atenție față de conduita persoanelor 

de lângă dumneavoastră;
• dacă în aglomerații vă simțiți înconjurați de persoane dubioase, căutați să vă schimbați locul.
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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

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Harta colectării sacului galben

Aducem la cunoștința locuitorilor orașului faptul că persoanele fizice au obligația de a 
completa declaraţia de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare 
pentru utilizatorii casnici. În declarația de impunere se vor menționa datele tuturor persoanelor 
care domiciliază la adresa indicată, indiferent de vârsta acestora. 

Datele pe care le furnizați în declarație, precum și documentele atașate trebuie să fie conforme 
cu realitatea, deoarece falsul în declarații se pedepsește conform prevederilor art. 326 din Codul 
Penal. Pentru completarea acestei declarații vă puteți adresa Serviciului de Impozite și Taxe 
Locale situat pe str. Republicii nr. 38. 

Achitarea contravalorii taxei de salubrizare se poate face la sediul serviciului menționat mai 
sus.

În ceea ce privește persoanele juridice, acestea au obligația de a încheia contracte de prestare 
a serviciilor de salubritate direct cu operatorul SC PEJ COMPANY SRL, Str. Ștefan cel Mare 
nr. 9.

Nerespectarea acestor obligații va avea drept consecință sistarea colectării deșeurilor de către 
operatorul de salubritate.


