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Vaccinare împotriva COVID-19 
la Jimbolia

Gânduri pentru noul an

Orice nou început presupune 
atât realizarea unui bilanț, cât și 
trasarea unor linii generale care să 
fie urmate în viitor spre atingerea 
anumitor obiective. Luna ianuarie 
a anului 2021 este un astfel de 
moment în care evaluăm activitatea 
anului trecut, dar și creionăm 
strategii în vederea dezvoltării 
localității noastre. Pentru Jimbolia 
e important ca proiectele începute 
anterior să fie finalizate. Vom 
munci în continuare la dezvoltarea 
sistemului de canalizare, vom mări 
numărul spațiilor rezidențiale prin 
darea în folosință a celor două 
blocuri ANL, vom insista pentru 
finalizarea bazei sportive din 
parcul central și a clădirii pieței 
agroalimentare. Un proiect ambițios 
pe care îl avem în vedere este 
extinderea rețelei de gaz, încercând 
în acest fel să oferim posibilitatea 
cât mai multor jimbolieni de 
a-și încălzi locuințele mai facil. 
Multe dintre aceste proiecte pot fi 
realizate cu sprijinul autorităților 
centrale, pe lângă care voi insista 
ori de câte ori va fi cazul. Deși anul 
se anunță a fi unul dificil, privesc 
cu optimism spre viitor având în 
vedere că Jimbolia s-a aflat în ultimii 
ani într-un trend ascendent al 
dezvoltării. Lucrurile se mișcă într-o 
direcție pozitivă atunci când fiecare 
jimbolian își îndeplinește rolul pe 
care îl are în comunitate.

Doar împreună putem dezvolta 
Jimbolia!

Darius-Adrian Postelnicu, 
PRIMARUL ORAȘULUI 
JIMBOLIA

Toți cetățenii Jimboliei care doresc să se 
vaccineze împotriva COVID-19 se pot programa 
fie la medicul de familie, fie pe platforma https:// 
programare.vaccinare-covid.gov.ro/.

Vaccinarea se face doar în centre special 
amenajate, iar la Jimbolia urmează să funcționeze, 
din data de 8 februarie 2021, un astfel de centru 
pe str. Tudor Vladimirescu nr. 61.

Atenție! Vaccinarea împotriva COVID-19 nu 
este obligatorie. Fiecare persoană decide dacă își va 
face sau nu acest vaccin.

Dacă în prima etapă s-a vaccinat personalul 
medical, în cea de-a doua etapă se încadrează 
populația cu grad ridicat de risc:

- adulții cu vârsta peste 65 de ani;
- persoanele aflate în evidență cu boli cronice, 

indiferent de vârstă, în funcție de indicațiile 
vaccinurilor utilizate;

- lucrători care desfășoară activități în 
domenii-cheie, esențiale:

• personalul - cheie pentru funcționarea 
instituțiilor statului (parlament, președinție, 
guvern, ministere și instituții subordonate acestora);

• personalul din domeniul apărării, ordinii 
publice, siguranței naționale și autorității 
judecătorești;

- personalul din sectorul economic vital:

• procesare, distribuție și comercializare a 
alimentelor de bază (panificație, lactate, carne, 
fructe și legume, apă);

• uzine de apă, epurare, transport și distribuție;
•centrale electrice, producție, transport și 

distribuție curent electric;
• unități de producție, transport și distribuție 

gaze;
• unități de producție, transport și distribuție 

combustibili lichizi și solizi;
• unități de producție, transport și distribuție 

medicamente și materiale sanitare;
•transport de persoane și mărfuri;
•noduri feroviare, aeroporturi civile și 

militare, porturi esențiale;
• comunicații (serviciul de telecomunicații 

speciale, radio și televiziune naționale);
• personalul din unitățile de învățământ și din 

creșe;
• personalul poștal și din servicii de curierat;
• personalul cultelor religioase;
• personalul din mass-media care desfășoară 

activități cu risc crescut de expunere la infecția 
cu SARS-CoV-2 (ex: reportaje în unități 
medicale);

• personalul din domeniul salubrității și 
deșeurilor.
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Mica Unire de la 1859 în ziarele 
Muzeului Presei „Sever Bocu” din Jimbolia

Programul Național „Școala de acasă” 
Cadouri 

pentru elevi

Unirea Principatelor Române reprezintă un moment 
important în devenirea țării noastre, iar ziarele vremii au 
alocat spațiu generos acestui subiect. 

Astfel, publicația „Telegraful Român” din 5 februarie 
1859, ziar apărut la Sibiu, descrie pe larg ceea ce s-a întâmplat 
în data de 24 ianuarie la București. Un punct important îl 
reprezintă discursul susținut de D. B. Boereanu, care a stârnit 
puternice sentimente în rândul participanților de la adunare, 
indiferent de preferințele politice pe care aceștia le aveau. 

Redăm în cele ce urmează o parte din discursul 
acestuia: „Pentru ce suntem împărțiți în două câmpuri? 
Pentru ce ne numim noi și voi? Au nu suntem toți români? 
Au nu avem toți aceeași patrie? Au nu suntem toți fiii 
aceleiași mume? Pentru ce să zicem noi și voi? De ce să 
nu zicem noi românii? Nu avem toți aceleași simțiminte 
pentru muma noastră comună? [...] Dar a ne uni asupra 
unui principiu este posibil? Da. Asupra unui principiu 
ne putem uni, mai cu seamă când acest principiu este cel 
mai mare al naționalității noastre.  [...]  A ne uni asupra 
principiului este a ne uni și asupra persoanei ce reprezintă 

ăst principiu. Astă persoană este Alexandru Ioan Cuza, 
Domnul Moldoviei.” 

Finalul cuvintelor rostite de Boereanu surprinde 
auditoriul cu lacrimi în ochi și cu un gând comun: acela al 
Unirii. Gândul acesta se concretizează în voturile ce au fost în 
unanimitate pentru Alexandru Ioan Cuza. 

Iată, deci, o filă a istoriei concretizată într-un, mai mult 
sau mai puțin subiectiv, articol de ziar din colecția Muzeului 
Presei „Sever Bocu”.

În conformitate cu prevederile 
OMEC nr. 4738 / 20. 07. 2020 a fost 
lansat Programul Național „Școala de 
acasă” privind achiziționarea, de către 
Ministerul Educației și Cercetării, a 
250.000 de dispozitive electronice 
ce dispun de conexiune la internet 
în vederea repartizării acestora către 
beneficiari. 

Beneficiari sunt elevii din 
învățământul primar, gimnazial și 
secundar, forma de învățământ de zi și 
cu frecvență (respectiv clasa pregătitoare, 
clasele I-XII, școala profesională), 
înmatriculați, la început de an școlar, 
în unități de învățământ preuniversitar 
de stat; elevii care provin din medii 
defavorizate; elevii ale căror familii nu 

dețin niciun dispozitiv electronic cu 
conexiune la internet, precum și elevii 
care nu dețin în folosință personală un 
dispozitiv electronic ce poate accesa 
internetul. Conducerea unităților 
de învățământ, prin implicarea 
învățătorilor, a profesorilor diriginți și 
cu ajutorul altor forme de comunicare 
a informat fiecare elev înscris în 
unitatea de învățământ respectivă și/sau 
familiile acestora despre oportunitatea 
programului „Școala de acasă”. Astfel, 
ca urmare a depunerii documentelor 
necesare la unitățile de învățământ aflate 
pe raza orașului Jimbolia și ulterior 
transmiterii numărului de solicitanți 
eligibili, prin raportare electronică, 
Inspectoratul Școlar Județean Timiș a 
acordat Școlii Gimnaziale Jimbolia un 
număr de 55 de tablete, iar Liceului 
Tehnologic Jimbolia un număr de 94 
de tablete. Aceste tablete vor fi predate 
beneficiarilor în baza unui contract de 
comodat, care are ca obiect darea în 
folosință gratuită. Durata contractului 
de comodat este de un an școlar, cu 
posibilitatea prelungirii acestuia până 
la finalizarea studiilor în unitatea de 
învățământ respectivă.

În decembrie 2020, elevii din 

clasele pregătitoare și a V-a au 

avut parte de o surpriză cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă. 

Firma Sumida România 

SRL în parteneriat cu Sumida 

Components&Modules din 

Germania a oferit elevilor cadouri 

constând în rechizite și dulciuri. 

Cadourile au fost împărțite în 

siguranță copiilor, fiind respectate 

toate regulile impuse de autorități.  

În 2020 s-au împlinit 10 ani de 

când firma păstrează această tradiție 

a dărniciei. 
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Pestă porcină lângă Jimbolia

Digitalizare la Primăria Jimbolia

Serviciile pe care Primăria Orașului 
Jimbolia le pune la dispoziția cetățenilor 
vor fi extinse. Astfel, conducerea 
orașului propune SERVICII 
PUBLICE ONLINE. Portalul public 
de e-Guvernare este o extensie a 

website-ului primăriei pentru a facilita 
comunicarea cu cetățenii. Se pot evita 
cozile de la ghișee și se poate economisi 
timp cu ajutorul aplicației Regista. Prin 
urmare, cetățenii pot comunica cu 
Primăria Orașului Jimbolia de oriunde, 

chiar și de pe telefonul mobil, fără să se 
deplaseze la sediu. 

Beneficiile aplicației: 
- se pot depune cereri online 

pentru diverse solicitări;
- se pot face sesizări pe harta 

digitală a orașului Jimbolia;
- se pot face programări online 

pentru audiențe și alte servicii;
- se poate verifica stadiul 

solicitărilor depuse, de acasă, în timp 
real;

- se pot plăti online taxe și impozite 
locale;

- se pot consulta documente de 
interes public. 

Puteți vizita site-ul oficial al 
Primăriei Orașului Jimbolia - www.
jimbolia.ro -  pentru a vă informa și a 
folosi aceste servicii.

Pesta porcină africană a fost confirmată în localitatea Teremia Mare, aflată în apropiere de Jimbolia, la doar 24 de 
kilometri distanță, după ce în data de 8 ianuarie au fost prelevate probe de la șapte porci domestici morți aflați în două dintre 
gospodăriile localnicilor.

Laboratorul Național de Referință pentru Diagnostic și Sănătate Animală București a confirmat pesta porcină pentru 
porcii găsiți în gospodării.

Astfel, Instituția Prefectului Timiș a stabilit o zonă de protecție de 3 kilometri în jurul focarului de boală care cuprinde 
localitățile Teremia Mare și Teremia Mică. 

Zona de supraveghere care cuprinde încă 7 kilometri, a fost stabilită pentru următoarele localități: Nerău, Vizejdia, 
Comloșu Mare și Lunga, dar și pentru localitățile imediat vecine, din Serbia: Mokrin, Nakovo și Kikinda.

Deși pesta nu afectează oamenii, virusul este transmis prin această cale porcilor sănătoși. Cât timp localitățile se află sub 
supraveghere, sunt interzise transporturile de animale înspre și dinspre localități.

De asemenea, este important de știut că focarul de pestă porcină de la Teremia Mare a fost izolat, astfel că în acest 
moment nu mai există niciun pericol de transmitere a bolii.
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4
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

Cel mai vechi și cel mai modern cămin
de bătrâni din Timiș este la Jimbolia

Semaforizare la Jimbolia

Lexiconul personalităților publice maghiare din Banat
Fiecare comunitate se pregătește pentru anul 2023 când Timișoara va fi Capitală Culturală Europeană.
La fel și Fundația Diaspora care va realiza un lexicon al personalităților publice de etnie maghiară din Banat, un Who's Who local, 

sau, cum va fi titlul, un KI KICSODA.
Lansăm invitația către toți concetățenii noștri de etnie maghiară să se folosească de această oportunitate de a fi prezenți într-un 

lexicon al nostru.
Vă puteți adresa fundației (diasporatm@gmail.com), redactorului-șef (Dr. Bodó Barna, mobil 0727-441647) sau doamnei Csutak 

Matilda din Jimbolia (mobil 0726-572981).
Data finală pentru colectarea informațiilor este februarie 2021.

Cel mai vechi cămin pentru bătrâni 
din județul Timiș atestat documentar 
(începuturile sale se leagă de testamentul 
semnat pe data de 12 mai 1907 de către 
soții Bayer Iosef și Georgine - născută 
Jungen, locuitori ai Jimboliei), cu o vechime 
continuă a activității de 100 de ani, Căminul 
pentru Persoane Vârstnice Jimbolia a fost 
primul serviciu licențiat din județ (în 2005-
2006) și, în urma recunoașterii calității 
serviciilor oferite, a fost declarat model 
de bune practici încă din primul deceniu 
al acestui mileniu. Din punct de vedere 
al amplasamentului sunt întrunite toate 
condiţiile necesare unei bune funcţionări. 
Căminul este situat în zona centrală a 
oraşului, foarte aproape de Primărie, 
Biblioteca orăşenească, Policlinică, biserici, 
farmacii, spaţii comerciale, iar pentru 
deplasări pe distanţe mai mari dispune de 

transport propriu. Actualmente căminul 
oferă vârstnicilor din județul Timiș 70 de 
locuri dispuse pe 3 secții având dotările 
necesare atât pentru îngrijire/tratament/
recuperare, cât și pentru petrecerea timpului 
liber/socializare, existând adaptările şi 
echipamentele necesare pentru a permite 
şi a încuraja mobilitatea şi autonomia 
beneficiarilor.

Orașul Jimbolia beneficiază începând 
din 22 ianuarie 2021 de două intersecții 
semaforizate inteligent realizate din bugetul 
local. Sistemul a fost amplasat la intersecția 
străzilor Calea Timișoarei cu Ștefan cel 
Mare și Calea Timișoarei cu Republicii, 
atât pentru conducătorii auto, cât și pentru 
pietoni. În intervalul orar 05:00-22:00 
sistemul va funcționa inteligent, astfel încât 
să fluidizeze traficul, iar între ora 22:00 și 
ora 05:00 semafoarele vor afișa intermitent 
culoarea galbenă și se vor aplica regulile 
de circulație conform indicatoarelor din 
intersecție. 


