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Transport public gratuit cu microbuze electrice
în Jimbolia

În Jimbolia, începând cu data de 1 iulie 2022, administrația publică locală a lansat sistemul de transport public gratuit, realizat prin proiectul 
„Transport verde – promovarea mobilității sustenabile în orașele înfrățite Jimbolia și Mórahalom”, acronim E-Transport, finanțat în cadrul Programului 
Interreg V-A România-Ungaria. 

Astfel, Orașul Jimbolia, în calitate de beneficiar, a achiziționat două microbuze electrice: unul de 19+1 locuri și unul de 15+2+1 locuri. 
Serviciul public de transport va funcționa gratuit pe perioada de implementare a proiectului, respectiv timp de un an.
Microbuzele electrice circulă pe o rută prestabilită și conform unui orar stabilit în urma unei consultări publice realizate în anul 2020 de către 

Primăria Jimbolia. 
Orarul și traseele sunt următoarele:

Sosire Stație Plecare
Cursa 1

Tudor Vladimirescu 88 (Casa de Cultură) 7:20
7:33 Clarii Vii 7:35
7:48 Lorena 35 (Școală I-IV) 7:50
7:53 Tudor Vladimirescu 88 (Casa de Cultură) 7:54
7:58 George Enescu 9 (Școala Futok) 8:03
8:04 Mărășești 45 (FNC) 8:05
8:06 George Enescu 9 (Școala Futok) 8:07
8:10 Ion Vidu 24 8:11
8:14 Coposu 1 (Sumida) 8:15
8:16 Contele Csekonics 2B  Sala de Sport Wiesenmayer - (Spital) 8:17
8:20 Porumbeilor colț cu Salcâmilor 8:21
8:25 Calea Timișorii 30-36 (Lidl) 8:26
8:30 Republicii 23 (Profi) 8:31
8:34 Tudor Vladimirescu 88 (Casa de Cultură)

Cursa 2
Sosire Stație Plecare

Tudor Vladimirescu 88 (Casa de Cultură) 7:35
7:38 Peter Jung colț cu Spre Nord 7:39
7:42 George Enescu 9 (Școala Futok) 7:43
7:46 Ion Vidu 24 7:47
7:50 Coposu 1 A (Sumida) 7:51
7:54 Lorena 35 (Școală I-IV) 7:55
7:58 Tudor Vladimirescu 88 (Casa de Cultură) 8:04
8:07 Republicii 9 (Biserica Greco-Catolică) 8:08
8:12 Calea Moților 2 E (Poliția de frontieră) 8:13
8:17 Slavici colț cu Spre Est 8:18
8:21 Rapova 8:22
8:25 Calea Timișorii 30-36 (Lidl) 8:26
8:30 Republicii 23 (Profi) 8:31
8:35 Contele Csekonics 2B  Sala de Sport Wiesenmayer – (Spital) 8:36
8:39 Tudor Vladimirescu 88 (Casa de Cultură)

Cursa 3
Sosire Stație Plecare

Tudor Vladimirescu 88 (Casa de Cultură) 10:00
10:04 Republicii 23 (Profi) 10:06
10:10 Calea Timișorii 30-36 (Lidl) 10:12
10:15 Slavici colț cu Spre Est 10:16
10:29 Clarii Vii 10:30

10:43 Calea Timișorii 30-36 (Lidl) 10:44
10:45 Tudor Vladimirescu 88 (Casa de Cultură)

Cursa 4
Sosire Stație Plecare

Tudor Vladimirescu 88 (Casa de Cultură) 10:00
10:03 Contele Csekonics 2B  Sala de Sport Wiesenmayer – (Spital) 10:04
10:06 Porumbeilor colț cu Salcâmilor 10:07
10:10 Rapova 10:11
10:14 Calea Timișorii 30-36 (Lidl) 10:15
10:19 Republicii 23 (Profi) 10:20
10:24 Mărășești 45 (FNC) 10:25
10:29 Tudor Vladimirescu 88 (Casa de Cultură)

Cursa 5
Sosire Stație Plecare

Tudor Vladimirescu 88 (Casa de Cultură) 12:00
12:04 George Enescu 9 (Școala Futok) 12:05
12:10 Lorena 35 (Școală I-IV) 12:11
12:24 Clarii Vii 12:30
12:43 Calea Timișorii 30-36 (Lidl) 12:44
12:49 Republicii 23 (Profi) 12:50
12:54 Tudor Vladimirescu 88 (Casa de Cultură)

Cursa 6
Sosire Stație Plecare

Tudor Vladimirescu 88 (Casa de Cultură) 12:00
12:03 Lorena 35 (Școală I-IV) 12:04
12:07 Coposu 1 A (Sumida) 12:08
12:11 Ion Vidu 24 12:12
12:15 George Enescu 9 (Școala Futok) 12:16
12:18 Peter Jung colț cu Spre Nord 12:19
12:22 Tudor Vladimirescu 88 (Casa de Cultură)

Cursa 7
Sosire Stație Plecare

Tudor Vladimirescu 88 (Casa de Cultură) 16:10
16:13 Republicii 23 (Profi) 16:14
16:18 Calea Timișorii 30-36 (Lidl) 16:19
16:20 Slavici colț cu Spre Est 16:23
16:36 Clarii Vii 16:37
16:50 Calea Timișorii 30-36 (Lidl) 16:51
16:54 Tudor Vladimirescu 88 (Casa de Cultură)

Prin aceste acțiuni, orașul Jimbolia face încă un pas major către ridicarea standardelor de viață ale locuitorilor urbei prin asigurarea transportului 
public nepoluant și gratuit. După o perioadă de testare și în baza sugestiilor oferite de jimbolieni, programul de funcționare ar putea fi modificat.
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Au început lucrările la bazinul de înot

Recensământ 2022

În luna aprilie a acestui an au început lucrările din 
cadrul proiectului intitulat „Bazin de înot didactic în 
orașul Jimbolia, județul Timiș”, care are ca termen de 
finalizare luna aprilie a anului viitor.

Totodată, în luna iunie, a început turnarea betonului 
pentru structura de rezistență a bazinului de înot. Acest 
proiect este derulat în parteneriat cu Consiliul Județean 
Timiș.

Bazinul va fi realizat de o asociere de firme, iar 
finanțarea necesară investiției, aproape 2 milioane de 
euro, este aigurată de la bugetul de stat.

Locația bazinului se află pe strada Contele Csekonics, 
lângă Sala de sport „Wiesenmayer”, zona în care se află 
și ștrandul din oraș.

Bazinul de înot va fi acoperit și va avea o suprafață 
utilă de 1.482 mp, vestiare, dușuri, grupuri sanitare, 
cameră de filtrare, pompare și clorinare, cât și spații 
pentru birouri. 

Capacitatea acestuia va fi de 65 de persoane, ceea ce 
permite utilizarea simultană de către două clase de elevi, 
împreună cu profesorii lor.

Acesta va fi utilizat în scop didactic, iar după orele 
de curs, el va fi deschis atât pentru antrenamente, cât și 
pentru cetățenii care doresc să înoate.

De marţi, 7 iunie, a început etapa de colectare a 
datelor de recensământ prin deplasarea recenzorilor 
la adresele de reşedinţă ale persoanelor care nu s-au 
autorecenzat online în perioada 14 martie – 27 mai 
2022. Aproape 47% din populaţia ţintă estimată 
s-a autorecenzat, informează Institutul Național de 
Statistică (INS).

Cei care nu s-au autorecenzat deja sunt rugați să îi 
primească pe recenzori acasă și să răspundă întrebărilor 
acestora. Este important de știut că datele colectate nu 
vor fi folosite în alte scopuri, decât cele menționate în 
lege și anume realizarea unor statistici/evidențe la nivel 
național.

Colectarea datelor de recensământ se va realiza 
prin interviu faţă în faţă, numai cu ajutorul tabletelor, 
chestionarul de recensământ fiind identic cu cel din 
etapa de autorecenzare, a precizat Institutul Naţional de 
Statistică.

Recenzarea prin interviu faţă în faţă este ultima etapă 
a colectării datelor de la populaţie pentru Recensământul 
Populaţiei şi Locuinţelor (RPL2021) şi este obligatorie. 
Persoanele care vor refuza furnizarea datelor solicitate 
riscă o amendă cuprinsă între 1.000 şi 3.000 de lei, iar 
pentru persoanele care împiedică accesul recenzorilor, 
sunt prevăzute amenzi între 1.500 şi 5.000 de lei.

Autoritățile din orașul Jimbolia fac apel la locuitorii 
care încă nu au parcurs această procedură, să colaboreze 
cu recenzorii și să le răspundă la întrebări. Ca elemente 
distinctive, recenzorii vor avea la ei legitimația și o 
tabletă electronică.
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Conferințele Avramescu
susținute de Teodor Baconschi

Au început lucrările de modernizare 
a sistemului de iluminat public stradal

Primăria Orașului Jimbolia a început implementarea proiectului cu titlul 
„Modernizare iluminat public stradal în Orașul Jimbolia, județul Timiș”, fiindu-i 
alocat peste 60% din suma totală pentru finalizarea investiției prin „Programul 
privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în 
infrastructura de iluminat public”.

Valoarea totală a proiectului este de 1.285.812,30 lei, din care cofinanțarea este 
în sumă de 455.434,72 lei.

Prin modernizarea iluminatului public stradal în Jimbolia se dorește 
îmbunătățirea sistemului de iluminare al drumurilor și mărirea eficienței energetice 
a sistemului de iluminat public, prin montarea de corpuri de iluminat de tip LED 
dimabile și implementarea unui sistem de telegestiune la nivel de punct de aprindere, 
prin control și fără fir, de la distanță, a sistemului de iluminat, implicând reducerea 
cu 60% a cheltuielilor cu energia electrică consumată, dar și a emisiilor de dioxid de 
carbon și a costurilor de mentenanță.

Modernizarea iluminatului public stradal se va realiza prin montarea a 1.074 
de aparate de iluminat LED și înlocuirea a 6 puncte de aprindere cu puncte noi, 
moderne cu sistem de telegestiune, în prezent fiind utilizate mai multe tipuri de 
lămpi, de diferite mărci și puteri.

În zilele de 10 și 11 iunie 2022 a avut loc prima 
ediție a unei serii de conferințe dedicate amintirii 
Părintelui Mihail Avramescu. 

În cadrul acestui eveniment s-au desfășurat, la 
Muzeul Presei „Sever Bocu” și la Casa de Cultură a 
Orașului Jimbolia, două conferințe susținute de Teodor 
Baconschi și o expoziție de sculptură în bronz semnată 
Linda Saskia Menczel. 

Teodor Baconschi a fost ambasador al României la 
Sfântul Scaun, Ordinul Suveran de Malta și Republica 
San Marino, în Portugalia, Franța și Principatul de 
Monaco. În 10 iunie acesta a susținut conferința „Doi 

vienezi adoptivi: A. E. Baconsky și Petre Stoica - Poezia 
ca ritual urban”. Tema prelegerii din 11 iunie a fost 
„Teologia creștină după Revoluția Copernicană. Câteva 
reflecții asupra relației dintre secularizare și cosmologie.”

Linda Saskia Menczel a luat parte la aproape 150 de 
expoziții personale sau de grup organizate în țări precum 
Africa de Sud, Germania, Italia, Serbia, Ungaria, Elveția, 
Belgia, Olanda, Austria, Statele Unite ale Americii, 
Franța și, bineînțeles, România. La Casa de Cultură a 
Orașului Jimbolia a expus obiecte cu tematică creștină 
organizate sub denumirea „Biblia în bronz”.
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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.

Simpozionul Internațional de Artă „Stefan Jäger”

150 de ani de școală medie

Romanian Science Festival

Ediția de anul acesta a Simpozionului Internațional 
de Artă „Stefan Jäger” a reunit 12 artiști din mai multe 
țări europene: Katarina Balunova, Costin Brăteanu, 
Sanda Buțiu, Angelica Chici, Viorel Coman, Duska, 
Alina Giurgiu, Igor Isac, Sarah Miulescu, Lia Popescu, 
Filip Ristić, Tar Béla. Evenimentul, conform curatorilor 
Costin Brăteanu și Tar Béla, și-a consumat cea de a X-a 
ediție.

Este important de menționat că acțiunea s-a 
desfășurat sub patronajul lui Stefan Jäger, unul dintre 
cei mai importanți pictori ai Banatului, recunoscut în 
mod deosebit pentru valoarea etnografică a lucrărilor 
sale. Patrimoniul lăsat de acesta reprezintă una dintre 
nestematele culturii regionale.

Acțiunea de anul acesta a cuprins artiști din Franța, 
Kosovo, Republica Moldova, Slovacia și România și a 
realizat un cadru potrivit actului de creație artistică, mai 
ales în contextul anilor dificili 2020, 2021.

Simpozionul contribuie în mod important la 
îmbogățirea patrimoniului cultural local, dar și la 
deschiderea de noi orizonturi pentru anumiți membri ai 

comunității. Vernisarea lucrărilor nu doar în Jimbolia, 
ci și în spațiul regional duce la promovarea numelui 
Stefan Jäger și a artiștilor participanți.

Un important aport în buna organizare a fost adus 
de colaborarea cu Palatul Copiilor din Timișoara, sub 
tutela căruia se află Clubul Copiilor din Jimbolia. 
Curtea acestei instituții a fost utilizată ca spațiu de 
creație. Evenimentul nu ar fi fost posibil fără implicarea 
financiară a Asociației „Colț de Banat”, Primăriei și 
Consiliului Local ale Orașului Jimbolia.

Anul acesta s-au împlinit 150 de ani de școală medie în Jimbolia. Cu acest prilej, în sala de festivități a Școlii 
Gimnaziale Jimbolia, s-a organizat un eveniment aparte. Pe parcursul acestuia au fost evidențiați profesorii pensionari, 
care au marcat generații de elevi. De asemenea, profesorii Ovidiu Geambazu și Marius Mixich au realizat o expoziție 
menită să facă o incursiune printre materialele didactice, obiectele școlare ori cărțile folosite de elevi de-a lungul vremii.

Romanian Science Festival și Asociația „Colț de Banat” au organizat în 19 mai, la Casa de Cultură a Orașului 
Jimbolia, Caravana Romanian Science Festival la Jimbolia. Participanții, elevi de gimnaziu și liceu din mai multe 
localități, au avut ocazia de a se întâlni cu români din diaspora academică, care activează în domenii precum 
astrofizică, neuroștiințe, inginerie și își desfășoară activitatea la instituții de învățământ de renume mondial, 
printre acestea numărându-se Universitatea din Oxford sau Universitatea din Cambridge. 

Mentorii au făcut prezentări despre cercetările lor, despre parcursul academic și profesional, despre pasiunea 
lor pentru științe. De asemenea, distribuiți pe ateliere tematice, pe discipline științifice, copiii au avut șansa să 
descopere cât de fascinantă și distractivă poate fi știința.


