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Jimbolia, oraș-pilot 
pentru protejarea patrimoniului

Aniversări 

Luna octombrie debutează cu 
două importante zile pentru fiecare 
dintre noi: Ziua Internațională 
a Persoanelor Vârstnice și Ziua 
Educației. Sărbătorită în data 
de 1 octombrie, ziua dedicată 
persoanelor vârstnice este una 
cu o importanță aparte. Cu toții 
avem părinți, bunici, vecini, 
care se pot încadra în această 
categorie ce formează un nucleu 
însemnat al comunității. Fie că 
suntem conștienți de asta sau nu, 
persoanele mai în vârstă decât noi 
ne conturează, în diferite grade, 
personalitățile prin exemplele pe 
care ni le oferă. 

Însă caracterul ni se șlefuiește 
și prin intermediul educației. Ziua 
acesteia o sărbătorim oficial în data 
de 5 octombrie, iar importanța 
educației o prețuim perpetuu. 

Prin intermediul educației 
devenim cetățeni responsabili, ne 
formăm ca oameni, învățăm să 
punem preț pe cultura, tradiția și 
obiceiurile pe care le-am moștenit 
de la înaintașii noștri. Așadar, 
urez mulți ani sănătoși tuturor 
persoanelor vârstnice și îmi doresc 
ca educația să fie o preocupare 
permanentă a tuturor. 

Vă mulțumesc, stimați 
dascăli, pentru munca nobilă și 
pentru efortul zilnic depus pentru 
educarea tinerelor generații. 

La mulți ani tuturor cadrelor 
didactice!

DARIUS-ADRIAN POSTELNICU,
Primarul Orașului Jimbolia

Jimbolia a devenit 
primul oraș-pilot pentru 
protejarea patrimoniului.

Astfel, urbea noastră a 
fost selectată de către Agenția 
pentru Dezvoltare Regională 
Vest (ADR Vest) dintr-o listă 
de 7 localități.

Acest statut îi va permite 
Jimboliei să implementeze 
metodologia Institutului 
Patrimoniului din Bavaria 
(KDK - Kommunales 
Denkmalkonzept) pentru 
evidențierea potențialului 
patrimonial și dezvoltarea 
unei strategii pentru 
dezvoltarea acestuia.

La începutul lunii 
octombrie, mai multe echipe 
de profesori din cadrul 
Facultății de Arhitectură și 
Urbanism din Timișoara, însoțiți de studenți, au parcurs străzile Jimboliei cu scopul de a 
identifica unele clădiri ce conțin elemente cu valoare patrimonială, precum ferestre, porți, uși, 
arhitectură ș.a.

Conferința transfrontalieră 
de cooperare România-Ungaria

În data de 27 septembrie, la Casa de Cultură a Orașului 
Jimbolia, a avut loc o conferință organizată de Gruparea 
Europeană de Cooperare Transfrontalieră Banat Triplex 
Confinium, cu scopul de a prezenta viitorul Program Interreg 
VI-A România-Ungaria.

La acest eveniment au participat reprezentanți ai 
administrațiilor locale cu statut de membru în cadrul grupării, 
coordonatori din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră Oradea și delegați ai CESCI Budapesta 
- o asociație care facilitează cooperarea transfrontalieră în 
Ungaria. Conferința s-a încheiat cu o masă rotundă la care 
s-au dezbătut și coroborat idei de proiecte de dezvoltare 
viitoare.
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Sărbătoarea de Kirchweih
În data de 8 octombrie, la Biserica Romano-Catolică „Sfântul Mihai” din cartierul 

Futok, s-a desfășurat sărbătoarea de Kirchweih, cunoscută și sub denumirea maghiară 
„Búcsú”.

Ruga bisericii este o tradiție ce se desfășoară anual, iar influențele germane și maghiare 
sunt celebrate prin portul specific fiecărei etnii, dar și prin respectarea anumitor rigori.

Pomul de Kirchweih, alaiul ce se perindă pe străzile orașului, procesul de invitare 
a oaspeților la sărbătoare, slujba de hram, programul artistic și balul sunt unele dintre 
momentele de nelipsit din cadrul unei astfel de festivități.

Conferință pe tema energiei sustenabile
În data de 30 septembrie, la Casa de Cultură din Jimbolia, a avut loc conferința 

profesională pe tema energiei sustenabile din cadrul proiectului „Transport verde 
– promovarea mobilității sustenabile în orașele înfrățite Jimbolia și Mórahalom”, 
acronim E-TRANSPORT, finanțat prin Programul Interreg V-A România-
Ungaria, la Casa de Cultură din Jimbolia. Conferința, care a adunat laolaltă experți 
din domeniu, a avut rolul de a conștientiza publicul cu privire la importanța 
reducerii emisiilor de carbon atunci când vine vorba de protejarea mediului.

Prin achiziționarea a două microbuze electrice, construirea a două stații de 
încărcare a vehiculelor electrice și prin organizarea conferinței profesionale, 
localitatea noastră promovează utilizarea și producerea energiei verzi. Serviciul de 
Transport Public Local , inaugurat la data de 1 iulie 2022, asigură, cu titlu gratuit, 
servicii de transport, pe perioada implementării proiectului, până la finele lunii 
august 2023.
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Proiectele de revitalizare a lacurilor din Jimbolia

Ziua Pompierilor
Data de 13 septembrie este marcată ca fiind dedicată pompierilor. Cu acest prilej, Serviciul Voluntar pentru Situații de 

Urgență din Jimbolia a organizat, în 17 septembrie, un moment festiv. În această zi, porțile sediului pompierilor au fost 
deschise pentru toți cei care au dorit să facă o incursiune prin tradiția voluntariatului local.

Totodată, participanții la acest eveniment au avut ocazia de a privi defilarea formațiunilor de pompieri. Au fost alături 
de pompierii din Jimbolia reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Banat” al Județului Timiș, conduși de 
Inspectorul Șef, Colonel inginer Lucian-Vasile MIHOC. 

La mulți ani, SVSU Jimbolia!

Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara 
a organizat „Triplex Confinium”, care a reușit să readucă 
în discuție problema zonei bălților din Jimbolia. În cadrul 
proiectului amintit s-a desfășurat un concurs de propuneri 
arhitecturale și peisagistice menite să revitalizeze zona 
lacurilor din localitate. 

În luna iulie, proiectele realizate în cadrul competiției 
internaționale „Think Brick” au fost prezentate la Institutul 
Cultural Român de la Veneția, Italia. 

Tot în această lună au fost prezentate și la Biblioteca 
Universității din Oradea. De asemenea, în perioada 26-28 
septembrie, la Muzeul Țăranului Român din București au 
fost expuse aceste proiecte, iar în jurul acestora s-a organizat 
o dezbatere. 
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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.

POLIȚIA ORAȘULUI JIMBOLIA
Str. Republicii nr. 16

Telefon: 0256/478861

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

O companie din Jimbolia a sărbătorit 20 de ani de activitate

Faulhaber Motors România a aniversat 17 ani de activitate

Respectul se câștigă în timp și după 
performanțe care te clasează în vârful celor 
mai buni din domeniu. Compania Adient 
din Jimbolia aniversează 20 de ani de succes.

Inovație, perseverență și profesionalism. 
Tehnologie la nivel înalt și o echipă dedicată 
performanței. Așa se poate descrie în doar 
câteva cuvinte compania Adient Jimbolia care 
în acest an a marcat 20 de ani de existență.

Compania Adient, fosta Johnson 
Controls, este prezentă în România din 
anul 2000 și are un număr total de 5800 de 
angajați, în 7 unități de producție.

În Jimbolia, unde în momentul de față 
sunt peste 1000 de angajați, compania și-a 
început activitatea în 2002, prin producția 

structurii metalice a scaunelor de mașină și 
angrenaje care ajută la mișcările scaunului.

Îmbunătățim experiența unei lumi 
mereu în mișcare. Anticipăm astăzi inovațiile 
de mâine!

„2022 este un an important pentru noi! 
În 2002 am făcut primii pași, între timp am 
crescut ne-am dezvoltat, am lăsat amprenta 
noastră în atât de mult proiecte și produse pe 
care le-am livrat clienților noștri. 20 de ani în 
care am pus baza și fundația unei firme solide 
și pregătite pentru etapa următoare.

Eu cred că o companie este simbolul 
muncii angajaților ei. Noi suntem mai mult 
decâ o companie, suntem o comunitate! De 
aceea cei 20 de ani de activitate nu puteau fi 
sărbătoriți altfel decât în familie, alături de 
angajați, cât și de membrii familiilor lor”, 
spune Angela Porumb, Plant Manager Adient 
Jimbolia.

Prezent la eveniment, primarul Orașului 
Jimbolia, Darius Postelnicu, a ținut să felicite 
membrii companiei pentru întreaga activitate 

dar și să își prezinte intențiile primăriei de 
susținere a viitoarelor proiecte Adient.

„Este o mare onoare să mă aflu alături 
de dumneavoastră, în sânul familiei Adient, 
mai cu seamă că suntem la ceas de sărbătoare. 
Timp de 20 de ani această familie a crescut 
foarte frumos în orașul nostru. Ne-ați fost 
și ne sunteți partener în multe proiecte cu 
implicare în viața socială, în cultură și sport. 
Bineînțeles, în numele Consiliului Local și al 
Primăriei orașului Jimbolia vreau să vă asigur 
în continuare de toată susținerea și deschiderea 
noastră pentru ca în viitor să creșteți tot atât 
de frumos. Noi, comunitatea, avem nevoie 
de astfel de parteneri. La mulți ani, Adient 
Jimbolia!” – primar Darius-Adrian Postelnicu.

Faulhaber Motors România 
organizează anual „Ziua Familiei”, ocazie cu  

care la sediul firmei din Jimbolia are loc 
o petrecere, la care angajații companiei 
participă împreună cu membrii familiilor 
lor.

Anul acesta, „Ziua Familiei” a fost 
sărbătorită în data de 16 septembrie, odată cu 
aniversarea a 17 ani  de activitate. În această zi 
festivă, Faulhaber Motors România a premiat 
doi angajați care au împlinit 10 ani de muncă 
în cadrul companiei.

La acest eveniment a participat și primarul 
Orașului Jimbolia, Darius-Adrian Postelnicu,  

care și-a arătat astfel sprijinul pentru 
întreprinzătorii din localitate.

Şcoala Gimnazială Jimbolia
Str.Tudor Vladimirescu nr. 83
CUI: 29084743
Tel: 0256/360785, Fax:0256/360785
E-mail: scoala1jimbolia@yahoo.com

Şcoala Gimnazială Jimbolia, str.Tudor Vladimirescu nr.83, jud.Timiş, în temeiul H.G. nr.286/2011 cu modificările şi completările 
ulterioare și a prevederilor OUG nr. 80/2022, organizează concurs, pentru ocuparea postului contractual vacant:

- 1 post  muncitor fochist- compartimentul nedidactic

Concursul se va organiza la sediul Şcolii, str. Tudor Vladimirescu nr.83, judeţul Timiş astfel:
- Proba scrisă în data de 28.10.2022, ora 9  
- Proba practică în data de 28.10.2022, ora 12.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Condiţii generale:
- are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitatea deplină de exerciţiu;
- are stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul 
de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu, sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori 
a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvîrşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
Condiţii specifice pentru compartimentul nedidactic:
- studii liceale
- certificat de calificare pentru meseria de fochist
- nu necesită vechime
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 21.10.2022, ora 14  la sediul Şcolii Gimnaziale Jimbolia.

Relaţii suplimentare la sediul şcolii, persoana de contact Ilie Carmen Florina,
telefon:  0736625008.

 DIRECTOR,
Prof. GEAMBAZU MIHAIELA 

ANUNŢ CONCURS


