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Proiectele în desfășurare 
sau finalizate recent

Stimate 

doamne și domnișoare, 

Ziua Internațională a Femeii 

reprezintă o ocazie oficială de 

a celebra femeia. Cu toții, știm 

că de foarte multe ori, femeile 

sunt exponente ale gingășiei, 

sensibilității, candorii, ale bunătății 

și ale multor altor virtuți pe care 

noi, bărbații, ni le însușim, în dese 

rânduri, prea puțin. Avem multe de 

învățat de la dumneavoastră și vă 

suntem recunoscători pentru acest 

lucru. Prin felul dumneavoastră de 

a fi, de cele mai multe ori, faceți 

ca lumea să fie mai bună. Sunt 

convins că la fel stau lucrurile și în 

cazul localității noastre. Vă doresc: 

„La mulți ani, sănătate, bucurii, 

fericire și pace sufletească!”

Vă rog să vă păstrați în 

continuare statutul de exemplu și 

să nu conteniți să arătați copiilor 

și bărbaților, deopotrivă, care este 

calea înspre iubire și bunătate!

DARIUS-ADRIAN POSTELNICU,

Primarul Orașului Jimbolia

Obiectivele de investiții 
din localitatea noastră la care se 
desfășoară lucrări de construcții 
sunt numeroase, printre acestea 
menționăm proiectele finanțate 
în cadrul PNDL, și anume 
,,Demolare clădire existentă și 
construire  clădire grădiniță cu 
6 grupe, cu program prelungit 
și cu bucătărie proprie, cu regim 
de înălțime P+2E în localitatea 
Jimbolia, str. Republicii nr. 
21”, în valoare totală de 
6.098.940 de lei și ,,Demolare 
clãdire existentã și construire 
clădire gradiniță cu 3 grupe, cu 
program normal și cu servirea 
mesei în regim de catering, cu 
regim de înălțime P+1E+M 
parțială în  localitatea Jimbolia, 
str. Gheorghe Doja nr. 44”, în 
valoare totală de 2.532.600 de 
lei. Cele două grădinițe sunt în 
stadiu avansat de execuție, la cea 
de pe str. Gheorghe Doja nr. 44 
se efectuează finisajele interioare 
și exterioare, iar la cea de pe 
str. Republicii nr. 21 se execută 
zidăria de la mansardă.

De asemenea, continuă 
lucrările la obiectivele de 
investiții finanțate în cadrul 
POR 2014-2020, și anume 
„Extindere, reabilitare și 
dotare Școala Gimnazială 
oraș Jimbolia - clădirea din 
strada George Enescu nr. 9”, 
în valoare de 3.288.286 de 
lei, „Extindere, reabilitare și 
dotare Școala Gimnazială oraș 

Jimbolia - clădirea din strada 
Lorena nr. 33-35”, în cuantum 
de 2.398.183 de lei, precum 
și la proiectele  integrate ce 
dețin două componente, 
în speță proiectul intitulat 
„Îmbunătățirea calității vieții 
populației din Orașul Jimbolia 
prin realizarea unei cantine 
sociale și prin reabilitarea 
căilor de acces spre străzile 
adiacente cantinei sociale” cu 
Componenta A. „Realizarea 
Cantinei sociale pentru 
persoane în risc de sărăcie din 
orașul Jimbolia prin preluarea, 
reabilitarea și dotarea cantinei 
școlare a Liceului Tehnologic 
«Mihai Eminescu»” și 
Componenta B. „Îmbunătățirea 
spațiului public urban din 
orașul Jimbolia prin reabilitarea 
căilor de acces spre străzile 
adiacente cantinei sociale”, cu 
o valoare totală de 2.658.418 
de lei.

Totodată, s-a finalizat 
proiectul intitulat 
„Îmbunătățirea calității vieții 
populației din Orașul Jimbolia 
prin investiții în obiective 
culturale și infrastructură” cu 
Componenta A. „Reabilitare 
și dotare Teatru de Vară - 
str. Republicii, nr. 37, Oraș 
Jimbolia, Județ Timiș” și 
Componenta B. „Îmbunătățirea 
spațiului public urban prin 
reabilitarea trotuarelor pe strada 
Calea Mărășești din zona de 

periferie a orașului Jimbolia”, 
în valoare totală de 4.025.150 
de lei.

Menționăm și lucrările 
pentru construirea unui bazin 
de înot didactic, proiect derulat 
în parteneriat cu Consiliului 
Județean Timiș. Finanțarea 
necesară investiției, aproape 2 
milioane de euro, este asigurată 
de la bugetul de stat. Locația 
bazinului se află pe strada 
Contele Csekonics, lângă Sala 
de Sport „Hans Wiesenmayer”, 
zonă în care se află și ștrandul 
din oraș. Complexul în care va 
fi construit bazinul de înot de la 
Jimbolia va avea o suprafață utilă 
de 1.482 mp. Vor fi construite 
vestiare, dușuri, grupuri sanitare, 
cameră de filtrare, pompare și 
clorinare și spații administrative. 
Capacitatea bazinului va fi de 
65 de persoane ceea ce permite 
utilizarea simultană de către 
două clase de elevi, împreună 
cu profesorii lor. El va fi utilizat 
în scop didactic, iar după orele 
de curs acesta va fi deschis atât 
pentru antrenamente, cât și 
pentru cetățenii care doresc să 
înoate.
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Clădirile și peisajele cu valoare istorică 
din Jimbolia vor fi protejate și puse în valoare

Între decembrie 2022 și septembrie 2023, Jimbolia 
este exemplul ales pentru implementarea unui proiect-
pilot pentru planificarea protecției și punerii în valoare 
a patrimoniului construit. Strategia de dezvoltare locală 
prin patrimoniu a Orașului Jimbolia este elaborată 
de Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) prin 
Polilinia SRL și Centrul de Cercetare în Urbanism și 
Arhitectură, cu sprijinul financiar al Agenției pentru 
Dezvoltare Regională a Regiunii Vest (ADR Vest). 
Beneficiarul proiectului este Primăria Orașului Jimbolia, 
localitatea de graniță fiind astfel un exemplu care va fi 
ulterior multiplicat în toată regiunea.

Strategia de dezvoltare locală prin patrimoniu 
pentru Jimbolia urmărește modelul bavarez al KDK 
(Kommunales Denkmalkonzept Bayern), instrument 
care a fost conceput de Institutul Bavarez al Patrimoniului 
(Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, BlfD) 
pentru a veni în sprijinul comunităților locale care 
consideră că patrimoniul construit este esențial pentru 
consolidarea identității locale, creșterea calității vieții 
și promovare turistică. Materialul elaborat de echipa 
Universității Politehnica Timișoara este compus din 
două module (Modulul 1 – Analiză istorică a localității 
Jimbolia și Modulul 2 – Strategie pentru patrimoniu) 
și construiește pe experiența dobândită ca urmare a 
pregătirii echipei UPT la workshopurile organizate de 
ADR Vest sub îndrumarea reprezentanților BlfD.

De asemenea, documentul construiește pe 
experiența Universității Politehnica Timișoara - 
Facultatea de Arhitectură și Urbanism, în conducerea 
parteneriatului Erasmus+ K203, „Triplex Confinium: 
O abordare a lacunelor și neconcordanțelor vizibile 
în domeniul învățământului superior de arhitectură 
și urbanism prin explorarea discontinuităţilor 
vizibile de-a lungul frontierelor naționale dintre 
România, Ungaria și Serbia”. Atât în acest proiect, 
cât și în elaborarea Strategiei de dezvoltare locală prin 
patrimoniu a Orașului Jimbolia, comunitatea locală a 
fost alături de proces și l-a susținut în toate etapele 
sale cu dedicare, profesionalism și responsabilitate, 
remarcându-se în acest sens Sergiu-Petru Dema 
și Cristina Dema. Fac parte din echipa de proiect 
cadre didactice ale UPT, Facultatea de Arhitectură 
și Urbanism, studenți din colectivul anului 3 UPT, 
Facultatea de Arhitectură și Urbanism, reprezentanți 

ai ADR Vest și ai beneficiarului din partea comunității 
Orașului Jimbolia.

La finalul anului 2022, o echipă amplă de cadre 
didactice și studenți a venit în Jimbolia pentru a 
analiza toate imobilele din oraș din perspectiva valorii 
estetice, arhitecturale sau istorice a acestora. Clădirile 
publice sau private, spațiile publice și zonele verzi au 
fost categorisite în funcție de importanța acestora. Pe 
lângă contribuția la Strategie, participarea studenților a 
presupus și realizarea unui studiu de teren aplicat, în 
care au străbătut localitatea la pas și au întâlnit clădiri 
frumoase, spații publice aranjate și puse în valoare, dar 
și unii cetățeni recalcitranți și rău-voitori - indicator că 
locuitorii nu sunt întru totul pregătiți pentru statutul 
orașului de stațiune turistică.

A impresionat numărul ridicat de clădiri evidențiate ca 
având valoare atât ca obiect de arhitectură în sine, cât și ca 
parte dintr-un ansamblu. Au fost inventariate și evidențiate 
categoriile funcționale specifice, de la cele trei tipuri diferite 
de locuințe cu specific (de început de secol XVIII, final de 
secol XIX și început de secol XX - fie ele coloniale sau de 
tip vilă urbană), la palatele din zona centrală, funcțiunile 
publice și clădirile cu rol comercial. De asemenea, 
percepția orașului de pe principalele puncte de acces în 
localitate și specificul spațiilor verzi au reprezentat elemente 
fundamentale inventariate ca fiind specifice pentru Orașul 
Jimbolia. Au impresionat, de asemenea, anumite exemple 
de bună practică în restaurarea fațadelor, care prin grija 
proprietarilor, a arhitecților și a firmelor de construcție 
păstrează specificul stilistic și arhitectural.

Spațiul central al Jimboliei, conținând trei din cele patru obiective din 
oraș clasate ca monument istoric, dar și clădiri de referință așa cum este 

Biserica Romano-Catolică „Sfântul Vendelin”. Sursa: UPT

Continuare pag. 3

de Mihai Danciu, 
profesor la Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara



3

Urmare pag. 2

Exemplu de restaurare: locuința de pe strada Gheorghe Doja, nr. 27. 

Sursa: UPT

Prima parte a proiectului s-a încheiat odată cu o 
consultare publică realizată la începutul lunii februarie 2023. 
La evenimentul organizat la Casa de Cultură a Orașului 
Jimbolia au fost invitați reprezentanți ai comunității locale, 
de la administrație publică la simpli cetățeni. Totuși, deși 
efectele acestei Strategii pot afecta fiecare locuitor, întâlnirea 
nu a produs un interes prea ridicat în comunitate, numărul 
de participanți fiind restrâns în comparație cu importanța 
proiectului. Pe lângă informațiile de mai sus, au fost 
prezentate obiectivele principale și obiectivele definite ale 
Strategiei, după cum urmează:

- Direcția generală DG1: Conservarea și protecția 
patrimoniului istoric, prin protecția, păstrarea și 
reabilitarea prudentă a acestuia, respectând tehnicile și 
metodele specifice fiecărui stil și perioadă istorică.

- Direcția generală DG2: Punerea în valoare și 
promovarea patrimoniului istoric, prin amenajare prudentă 
corespunzătoare, restaurare și conservare. Ulterior, este 
necesară păstrarea, configurarea şi punerea în valoare a 
obiectivelor de patrimoniu, crescând astfel atractivitatea 
lor, calitatea condiţiilor de viaţă, precum şi posibilitățile de 
agrement şi recreere.

- Direcția generală DG3: Descentralizarea și delegarea 
procesului de protecție a patrimoniului, prin sensibilizarea 
şi mobilizarea proprietarilor şi chiriaşilor pentru a investi 
din iniţiativă proprie în protecția, păstrarea și reabilitarea 
patrimoniului.

- Direcția generală DG4: Proactivitate pentru întreținerea 
și dezvoltarea patrimoniului, prin informarea, crearea și 
implementarea activă a unor mecanisme care să accesibilizeze 
informația cu privire la importanța patrimoniului natural și 
a celui construit.

Obiectivele de mai sus vor fi supuse unui proces de 
informare și detaliere prin măsuri concrete în perioada care 
urmează, fiind stabilită împreună cu participanții și zona 
restrânsă de aplicare prin cele patru cvartale aflate între Calea 
Timișorii, str. Gheorghe Doja, str. Emerich Bartzer, str. Peter 
Jung și str. Avram Iancu. Astfel, locuitorii din aceste cvartale 
vor fi informați și consultați cu privire la posibilitățile pe 
care le vor avea prin Strategia pentru Patrimoniu. După o a 
doua consultare publică în primăvară, proiectul se va încheia 
în vară cu o practică a studenților Facultății de Arhitectură 
și Urbanism din Timișoara, urmând ca la final baza de date 
a proiectului să fie pusă de către autoritatea publică locală la 
dispoziția tuturor celor interesați.

Afișul primei consultări publice, organizată în 6 februarie 2023 la Casa de Cultură a Orașului Jimbolia. Sursa: UPT
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editare: Primăria Jimbolia;  email: secretariat@jimbolia.ro

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

Curățenia de primăvară


