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Transport public cu microbuze
electrice în Jimbolia, din fonduri europene

La început de an

Debutul anului 2022 reprezintă 
un moment de nădejde pentru 
dezvoltarea localității. Ultimii doi ani 
au fost dificili pentru Jimbolia, întrucât 
au fost dominați de neprevăzut. Cu 
toate acestea am reușit să implementăm 
proiecte care să aducă plusvaloare. 

În 2022 ne propunem continuarea 
unor planuri deja începute, precum 
și abordarea unor inițiative care să 
contribuie la îmbunătățirea calității 
vieții. 

Investiția în zona blocurilor s-a 
dovedit a fi foarte utilă, drept care ne 
dorim dezvoltarea unor noi parcări și 
reabilitarea curților interioare aferente 
zonelor B și C de pe strada Republicii, 
după finalizarea lucrărilor de extindere 
și modernizare a rețelei de canalizare a 
orașului.

Viitorul unei comunități este în 
strânsă legătură cu sistemul educațional. 
Prin urmare, avem în vedere construirea 
a două grădinițe și a unei creșe, precum 
și construirea unei săli de sport la școala 
situată pe strada G. Enescu, dar și 
extinderea, reabilitarea și dotarea școlii 
de pe strada Lorena. 

Un alt proiect important constă 
în construirea unei cantine sociale 
și reabilitarea căilor de acces spre 
străzile adiacente cantinei. Ne dorim 
ca investițiile să nu acopere doar zona 
orașului, ci și a cartierului Clarii Vii, în 
cazul căruia sunt prevăzute reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă potabilă, 
precum și modernizarea și dotarea 
căminului cultural. 

Desigur că cele prezentate până 
acum reprezintă doar o parte a ceea ce 
ne-am propus pentru perioada care 
urmează. 

Doresc tuturor locuitorilor 
orașului un an prosper, cu sănătate, iar 
comunității noastre să fie unită. 

Doamne, ajută! 

DARIUS-ADRIAN 
POSTELNICU, 

Primarul Orașului Jimbolia

În luna decembrie 2021, au fost livrate 
Orașului Jimbolia microbuzele electrice care 
fac parte din sistemul de transport public 
transfrontalier.

Microbuzele au fost achiziționate în cadrul 
proiectului ”Transport verde – promovarea 
mobilității sustenabile în orașele înfrățite Jimbolia 
și Mórahalom”, acronim E-Transport, finanțat 
prin Programul Interreg V-A România-Ungaria. 
Primul microbuz, cel de 19+1 locuri, a fost livrat 
în data de 18 decembrie 2021, iar cel de al doilea, 
cel de 15+2+1 locuri în 28 decembrie 2021.  

Vă reamintim că serviciile de transport 
public vor fi gratuite un an de zile, pe perioada 
implementării proiectului mai sus amintit.

Preconizăm că sistemul de transport public 
va deveni funcțional în primul trimestru al anului 
2022.

În perioada de derulare a proiectului, pe 
lângă traseele locale, se organizează deplasări la 
partenerul de proiect din Mórahalom – Ungaria. 
Fiind un proiect pilot, aceste deplasări au un rol 
de test și de sensibilizare a publicului și asigură în 
același timp vizibilitatea proiectului. 

Cei interesați pot obține informații privind 
stadiul de implementare a proiectului accesând 
www.jimbolia.ro, pagină care conține butonul 
GREEN TRANSPORT, sau accesând linkul 
https://greentransport.net/index.php/en/.
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Ziua Culturii Naționale

Aducere aminte - Mihail Avramescu Unirea Principatelor Române

Ziua Culturii Naționale coincide, 
după cum se știe, cu ziua de naștere a 
poetului național, Mihai Eminescu. 

Cu această ocazie, la bustul 
„poetului nepereche”, Biblioteca 
Orășenească a organizat un eveniment 
cultural în cadrul căruia au fost recitate 
poezii din lirica eminesciană. 

Păstrându-se tradiția anilor trecuți 
la acțiune au fost invitați elevi. Astfel, 
clasa a 3-a C pregătită de doamna 
învățătoare Bianca Balogh a adus câteva 
dintre poeziile lui Eminescu, în prezent. 

La eveniment au fost prezenți și 
reprezentanți ai autorităților locale.

O comunitate este 
definită prin foarte multe 
elemente care o compun. 
Printre acestea, liderul 
joacă un rol covârșitor. 
Într-un grup, conducătorii 
pot fi multiplii, caz în care 
sunt angrenați în diferite 
domenii: administrație, 

economie, sport, cultură ș.a.m.d.
Unul dintre liderii comunității jimboliene a fost preotul 

ortodox Mihail Avramescu. Locuitorii de astăzi cunosc prea 
puține detalii despre viața și personalitatea acestui binefăcător 
al spațiului autohton. 

Profesorul universitar Marcel Tolcea, cetățean de onoare 
al orașului Jimbolia, a scris elogios în repetate rânduri despre 
părintele Avramescu. 

Casa de Cultură a Orașului Jimbolia a realizat pe această 
temă, în cadrul proiectului „În demaraj cultural”, un interviu 
cu domnul Tolcea, care poate fi vizionat pe platforma 
YouTube. 

Articolul de față apare cu ocazia sărbătoririi a 113 ani de 
la nașterea celui autointitulat „trândav și neiscusit aspirant 
ucenic al Sfintei Smerenii”. 

Floriana Avramescu, una dintre fiicele preotului, 
spunea despre prietenii tatălui său: «Mircea Eliade, căruia îi 
rezerva un discret şi zâmbitor reproş, anume că tot caută şi 
nu găseşte; N. Steinhardt, cu care n-avea nimic în comun 
în afara umorului îmbinat, curios, cu o mare gravitate în 
privinţa a tot ce putea intra în zodia Sacrului; rafinatul şi 
distinsul Al. Paleologu, de care-l lega o prietenie mai aparte, 
ca şi aceea faţă de Arşavir Acterian, Vasile Lovinescu sau 
Eugen Ionescu, — cu ultimii doi întreţinând o sporadică, 
dar densă corespondenţă (în ciuda faptului că el se amuza să 
se considere „un ins mai mult oral”)». 

Puterea unei comunități este direct proporțională cu gradul 
de unitate ce îi animă membrii. Consensul stă la baza progresului, 
iar dezbinarea provoacă deseori pagube nedorite. 

O asemenea direcție adoptă articolul „Unirea tuturor 
românilor!” apărut în urmă cu 100 de ani, în 6 februarie 1922, 
în publicația „Albina”, ziar care se află în colecția Muzeului Presei 
„Sever Bocu” din Jimbolia. 

Autorul articolului subliniază faptul că în Moldova și în 
Țara Românească s-au desfășurat alegeri pentru desemnarea 
noilor conducători: „în Iași majoritatea o aveau Struziștii. Voiau 
să realeagă Domn al Moldovei pe Mihai Vodă Sturza și izbuteau 
cu siguranță, dacă Beizadea Grigore Sturza, fiul lui Mihai Vodă, 
nu era mușcat de ambițiunea de a înlocui pe tatăl său pe tronul 
Moldovei. Strurziștii împărțindu-se, partidul național izbuti să 
aleagă Domn al Moldovei un unionist, pe Cuza. La București nu era 
mai bine. Căimăcămia de trei făcuse alegeri pe sprânceană. Partidul 
național forma o minoritate puternică, dar minoritate. Din fericire 
și aci majoritatea se împărțise între partizanii lui Vodă Bibescu și ai 
lui Vodă Știrbey. În așa condițiuni, ușor a fost partidului național, 
sprijinit de mulțimea din curtea Mitropoliei, să impue alegerea 
domnului Moldovei. De aici se poate trage o învățătură. Unificarea 
României o vrea Dumnezeu [...] căci cu noi este Dumnezeu. Și va 
fi cu noi, atât cât vom năzui să ne apropiem cât mai mult de el 
ascultând de toate poruncile lui, și ne-asuprind pe nimeni”. 
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Prevenirea incendilor în sezonul rece

Taxe și impozite în anul 2022
În acest an, în Orașul Jimbolia, 

impozitele și taxele locale datorate de 
contribuabili nu vor fi majorate, ci doar 
se vor indexa cu rata inflației aferentă 
anului 2022, și anume 2,6%. 

Această indexare a fost aplicată în 
conformitate cu prevederile legislației 
aflată în vigoare, stabilită la nivel 
național.

Și în acest an, persoanele fizice 
și juridice care își vor achita integral 
impozitele până la finalul lunii martie 
vor beneficia de o bonificație de 10 
procente.

În perioada sezonului rece, numărul incendiilor produse la locuințele și gospodăriile cetățenilor crește. Cauze precum 
sisteme de încălzire defecte, mijloace de încălzire improvizate sau lăsate în funcțiune fără supraveghere, coșuri și burlane 
de fum defecte ori necurățate sau cenușa, jarul și scânteile sărite din sistemul de încălzire pe materiale combustibile din 
apropiere, conduc la statistici îngrijorătoare.

Pentru a preveni astfel de evenimente Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al Județului Timiș face câteva 
recomandări cetățenilor:

• Verificați, reparați, izolați termic și curățați periodic coșurile de evacuare a fumului;
• Utilizați aparatele electrice, cablurile electrice, prizele, întrerupătoarele, dispozitivele de protecție fără defecțiuni sau 

improvizații;
• Nu suprasolicitați rețeaua electrică prin folosirea simultană a mai multor consumatori;
• Supravegheați aparatele electrice aflate sub tensiune;
• Nu amplasați materialele și substanțele combustibile în apropierea surselor de foc;
• Nu folosiți sobele și alte mijloace de încălzire cu defecțiuni sau improvizații, supraalimentate cu combustibili și neizolate 

termic față de materialele combustibile din jur.
• Copiii nu vor fi lăsaţi niciodată nesupravegheaţi, cu focul aprins în sobă;
• Este interzisă aprinderea focului în sobe prin turnare ori stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
• Este interzisă folosirea lemnelor mai lungi decât dimensiunile focarului;
• Sobele se vor utiliza numai cu uşiţa de alimentare închisă.
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editare: Primăria Jimbolia;  email: secretariat@jimbolia.ro

POLIȚIA ORAȘULUI JIMBOLIA
Str. Republicii nr. 16

Telefon: 0256/478861

POMPIERII JIMBOLIA
Str. Liviu Rebreanu nr. 9
Telefon: 0256/360312

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

de construcții de la domiciliu. 
Pentru detalii și comenzi sunați la 

numerele de telefon 0356/422075 sau 
0256/360770.

Informații utile cu privire la vaccinare
Vaccinul este un produs 

medicamentos biologic ce are ca 
scop apariția unui răspuns imun 
și implicit a protecției imune 
dobândite față de o boală infecto-
contagioasă.

Vaccinurile pot conține agent 
patogen întreg, atenuat sau inactiv, 
toxine produse de agentul patogen 
sau diverse fragmente moleculare, 
precum proteine de suprafață. 
Principiul activ, ajuns în organism, 
va determina apariția unui 
răspuns imun și a unei memorii 
imune cu scopul de a recunoaște 
și distruge agentul patogen care 
apare în organism. Vaccinurile 
„învață” sistemul imunitar să se 
apere împotriva bolilor. Noutatea 
vaccinului ARN mesager este că 
acesta nu conține virusuri vii și nu 
interferează cu ADN-ul uman.

Utilizarea vaccinurilor ARNm, în contextul bulversării de luni bune a vieții zilnice, a creat mediul propice 
pentru toate părerile argumentate/neargumentate, medicale/nemedicale, reale/imaginare, supoziții, speculații cu 
suspectarea unor reacții adverse deosebite. Vaccinurile, ca alte medicamente, pot da la anumite persoane reacții 
adverse, de obicei ușoare și de scurtă durată, printre care se pot aminti durere sau înroșire la locul injectării, 
astenie (oboseală), dureri de cap, dureri musculare, frison, febră ușoară.

Vaccinul Pfizer/BioNTech necesită administrarea a două doze la interval de 21 zile și o doză de rapel odată la 
4 luni. Se administrează persoanelor începând cu vârsta de 12 ani, cuprinzând toate categoriile de vârstă. Există 
și varianta dozei pediatrice pentru copiii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani. 

Vaccinul Spikevax/Moderna Biotech necesită tot administrarea a două doze, dar la interval de 28 zile. Doza 
de rapel se face la 4 luni cu 1/2 din dozele inițiale. Se administrează de la 12 ani până la toate categoriile de 
vârstă.

Vaccinul Janssen (Johnson&Johnson) se administrează inițial o doză, iar rapelul poate fi făcut cu același 
vaccin, dar cu jumătate din doza inițială. Se recomandă efectuarea rapelului cu vaccin ARNm. Se administrează 
persoanelor de la 18 ani în sus.

Centrul de Vaccinare Jimbolia este amplasat pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 61, telefon 0749101323. 
Acesta dispune de toate vaccinurile enumerate mai sus, iar prezentarea solicitanților la vaccinare nu necesită 
programare prealabilă. 

Există și o echipă mobilă pentru vaccinarea la domiciliu sau în diferite spații stabilite de primăriile din 
apropiere. De asemenea, echipa mobilă se poate deplasa și la centre pentru persoane vârstnice sau la domiciliul 
persoanelor cu dizabilități, dacă este efectuată o programare prealabilă cu ajutorul  serviciului social local.

Programul centrului de vaccinare este de la ora 8.00-20.00, de luni până duminică.


