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Editorial
Primar Vasile GRAUR

Dragi locuitori,

Vreau să vă mulțumesc 
pentru eforturile pe care  
le-ați făcut în această perioadă 
grea prin care trecem și pentru 
că ați respectat normele de 
siguranță pentru sănătate. 

Datorită dumneavoastră,  
a tuturor cetățenilor, și 
grație fiecărei contribuții în 
parte, am reușit să protejăm 
comuna noastră de probleme. 
Este extrem de important 
să fructificăm acest câștig, 
acest efort comun făcut, și în 
perioada următoare. Astfel, 
deși o parte dintre măsurile 
impuse în perioada stării de 
urgență s-au relaxat, vă invit să 
fim în continuare precauți și să 
ne protejam pe noi și familiile 
noastre.

Igiena, protejarea si 
distanțarea să ne rămână în 
reflexul cotidian și pe mai 
departe. Ar fi păcat să pierdem 
ce am construit împreună, 
cu mult efort și sacrificii. Să 
fim în continuare ponderați 
și precauți, respectând cu 
strictețe normele de siguranță 
și protecție. 

O facem pentru sănătatea 
noastră, a tuturor!

Cel mai performant centru de recuperare 
medicală din județ va fi construit la Lovrin

Taxele și impozitele locale se mai pot plăti cu reducere 

La mai bine de doi ani 
de la primele discuții legate 
de construirea unui centru de 
recuperare medicală în care 
să fie folosite apele termale 
pentru tratamente, se fac 
primii pași concreți. Mai exact, 
reprezentanții Consiliului 
Județean Timiș sunt pe punctul 
de a finaliza o prima parte din 
documentația necesară, iar 
în viitorul apropiat ar putea 
fi demarată licitația pentru 
studiul de fezabilitate al 
proiectului.

„Se scoate la licitație SF-
ul. Avem și documente de la 
Spitalul Județean, am ținut 
legătura cu cei de acolo, care 
urmează să ne sprijine în 
acest proiect, documentația 
a fost înaintată președintelui 
Consiliului Județean Timiș”, 
a spus Marius Vasile Graur, 
primarul comunei Lovrin.

Reprezentanții Consiliului 
Județean Timiș sunt cei care 
ar urma să susțină financiar 
proiectul, care se va dezvolta pe 
perioada mai multor ani.

„La Lovrin, din punct de 
vedere al Consiliului Județean, 
trebuie să vă spun că și noi 
ne dorim să beneficiem de 
apa geotermală și în acest 

sens, cu sprijinul Primăriei 
Lovrin, demarăm SF-ul pentru 
realizarea unui centru de 
recuperare medicală bazat pe 
apă geotermală. Acest centru 
ne dorim să fie în coordonarea 
Spitalului Județean. E un 
centru gândit, e un centru 
de recuperare medicală 
postoperatorie sau un centru 
de recuperare medicală în 
diferite situații ortopedice. 
Sper să demarăm cât mai 
repede această documentație, 
astfel încât la finalizarea ei să 
putem demara proiectarea 
și execuția și să beneficiem 
de importanța și beneficiile 
apei geotermale”, a precizat 
Călin Dobra, președintele 
Consiliului Județean Timiș.

Terenul pe care urmează 
să se construiască centrul 

de recuperare, din incinta 
spitalului din Lovrin, a fost 
trecut, printr-o hotărâre de 
Consiliu Local, în domeniul 
public al Consiliului Județean.

Conform planurilor, 
centrul de recuperare medicală 
ar urma sa aibă 20 de saloane cu 
doua paturi, zece saloane cu trei 
paturi, săli de electroterapie, 
masaj si kinetoterapie, o sala 
de analiză a mersului, cabinete 
pentru medici și asistente, dar 
și grupuri sanitare.

Aici, pe lângă pacienții 
care au nevoie de recuperare 
și sunt trimiși la tratament de 
către cele două mari spitale din 
Timișoara, vor putea fi tratați, 
contra cost, și bolnavi care au 
nevoie de proceduri punctuale 
și care nu vin cu trimitere din 
partea unei unități medicale.

Având în vedere starea de urgență 
decretată de președintele Klaus Iohannis în 
luna martie, Executivul a luat mai multe 
măsuri pentru sprijinirea economică a 
populației și a societăților comerciale. Astfel, 
s-a stabilit prelungirea perioadei în care 
contribuabilii își pot plăti taxele și impozitele 
locale cu bonificație.  Noul  termen de plată al 
dărilor este 30 iunie, dată până la care cetățenii 
beneficiază de o reducere de 10%. 
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A început reabilitarea Școlii cu clasele I-IV

Vom avea 
o creșă nouă în Lovrin

Sistem antigrindină 
la Lovrin

Dosare de calamități 
naturale

Au început lucrările în cadrul proiectului de ”Reabilitare, 
modernizare și dotare școală cu clasele 1-4, corp A și B”.  Astfel, 
în următoarea perioadă se vor face o serie de îmbunătățiri în 
cadrul corpurilor aparținând școlii, pentru ca elevii și profesorii 
să beneficieze de cele mai bune condiții de învățământ. 

Clădirea urmează să fie reabilitată din punct de vedere 
termic, se vor reface pardoselile, iar tâmplăria existentă va 
fi înlocuită cu una nouă, din PVC, cu geam termopan. De 
asemenea, urmează ca și instalațiile electrice, termice și sanitare 
să fie schimbate. 

În sălile de clasă se vor realiza tavane false, toate urmând apoi 
să fie zugrăvite și dotate cu mobilier nou. 

În cadrul proiectului este prevăzută și construirea unui nou 
corp de clădire care să cuprindă grupuri sanitare pentru elevi, o 
cameră tehnică și o cameră de depozitare. 

De jur împreujurul clădirii vor fi construite trotuare noi, 
betonate, iar la intrarea în școală va fi realizată o rampă de acces 
pentru persoanele cu dizabilități. 

Prin proiect se dorește reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii 
cu clasele 1-4, conform normelor actuale în vigoare pentru a putea 
funcționa ca și scoală, cât și creșterea calității actului de învățământ.

Modernizare a școlii se ridică la valoarea de peste 1 milion 
de lei, iar fondurile au fost obținute în urma câștigării, de către 
Primăria Lovrin, a unui proiect prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală.

Unul dintre proiectele prioritare pentru administrația 

locală din Lovrin face pași importanți spre concretizare. Este 

vorba despre construirea unei creșe în comună, pentru care 

va fi eliberată, în curând, autorizația de construcție. 

Proiectul cuprinde realizarea unei creșe cu două grupe, 

pe parter, desfășurată pe o suprafața construită de peste 470 

de metri pătrați. Clădirea va cuprinde două dormitoare a 

câte 10 copii fiecare, spații administrative și ale personalului 

tehnico-medical, dar și spații de depozitare și bucătărie. În 

curtea creșei vor fi amenajate accesuri pietonale și auto, dar și 

locuri de joacă pentru copii. 

Fondurile pentru realizarea acestei investiții sunt 

asigurate prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Comuna noastră va beneficia de o nouă investiție 

făcută prin Ministerul Agriculturii. De data aceasta, 

este vorba despre un sistem antigrindină care urmează să fie 

amplasat pe raza comunei noastre, și pentru care se va semna, 

în perioada următoare, certificatul de urbanism

Au fost întocmite 14 dosare de calamități, pentru o 

suprafață de 441 de hectare afectate de secetă și pe 

care au fost cultivate grâu și orz. Dosarele au fost transmise 

Direcției Agricole Timiș, urmează să fie analizate, iar apoi vor 

fi dispuse măsurile care se impun.
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Măsurile impuse odată 
cu prelungirea stării de alertă

Guvernul a aprobat în ședința din 16 iunie prelungirea stării de alertă cu 30 de zile. 

Hotărârea a fost adoptată „în unanimitate” în Comitetul Național pentru Situații de Urgență.

Conform documentului, se menține obligatorie purtarea măștilor în spațiile publice 

închise, spații comerciale, la locul de muncă sau în mijloacele de transport în comun. De 

asemenea, persoanele care vin din străinătate din țări care nu mai prezintă un risc mare al 

răspândirii infecției cu coronavirus nu mai stau în carantină sau izolare.

Se redeschid zborurile spre și dinspre țările pentru care nu se mai aplică măsura carantinării 

sau a izolării la domiciliu.

Se interzicere participarea la evenimente private în spații închise cu mai mult de 20 de 

persoane, iar în spații deschise, cel mult 50 de persoane.

În interiorul localităților este interzisă circulația persoanelor în grupuri mai mari de 6 

persoane care nu aparțin aceleiași familii.

Se redeschid bisericile pentru slujbe de interior și sălile de finess.

Pentru următoarea perioadă de 30 de zile, în cadrul stării de alertă nu au mai fost menținute 

prevederile privind posibilitatea achizițiilor directe.

Examenele 
naționale

În luna iunie s-a 
desfășurat examenele 
naționale. Astfel, în comuna 
noastră, la Evaluarea 
Națională s-au înscrie 21 de 
absolvenți de clasa a opta, 
în timp ce la examenul de 
Bacalaureat s-au înscrie 
67 de absolvenți de liceu, 
dintre care 51 din promoția 
curentă și 16 din promoțiile 
anterioare.

Bani pentru 
învățământul 

tehnic

A fost aprobat 
transferul sumei de 175.000 
de lei prin Programul de 
finanțare a investițiilor 
specifice in agricultura și 
a cheltuielilor materiale 
necesare funcționării 
liceelor tehnologice cu 
profil preponderent agricol 
pentru anul 2020.

Slujbă 
la biserică 
de Sf. Petru 

și Pavel

Din cauza restricțiilor 
impuse de pandemia de 
coronavirus, anul acesta nu 
poate fi organizată Ruga 
satului, care are lor, în mod 
tradițional, la sărbătoarea 
Sfinților Apostoli Petru 
și Pavel. Astfel, în ziua de 
sărbătoare se va oficia doar 
slujba religioasă, la Biserica 
din Lovrin. 



4 | Nr. 30 | luna iunie 2020

Regulile ce trebuie respectate 
la slujbe din interiorul bisericilor

Calendarul înscrierii în învățământul profesional sau dual

A fost semnat ordinul pentru aprobarea regulilor privind 
accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsurile 
sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase. 

I. Reguli privind accesul și desfășurarea activităților
1. Accesul credincioșilor în lăcașul de cult și în locațiile unde 

se organizează slujbe și adunări religioase se face astfel încât să fie 

asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană 
și o distanță de minimum 2 metri între persoane.

2. La intrarea în lăcașul de cult sau în locațiile unde se 
organizează slujbe și adunări religioase persoanele sunt obligate 
să își dezinfecteze mâinile cu dezinfectant, pus la dispoziție de 
organizatorii evenimentului religios.

3. În interiorul lăcașului de cult și în locațiile unde se 
organizează slujbe și adunări religioase este obligatorie purtarea 
măștii, astfel încât să acopere gura și nasul.

4. Accesul credincioșilor care, după efectuarea triajului 
observațional, prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, 
strănut, rinoree, temperatura), nu este permis.

5. Se vor plasa, la loc vizibil, anunțuri scrise privind regulile 
de igienă și distanțare fizică în lăcașul de cult și în locațiile unde 
se organizează slujbe și adunări religioase.

6. La activitățile religioase din interiorul lăcașului de cult și 
din locațiile unde se organizează slujbe, acolo unde este posibil, 
se organizează circuite separate de intrare și ieșire, semnalizate 
explicit.

7. Slujbele oficiate de către personalul de cult, în aer liber (în 
curtea lăcașului de cult), se desfășoară cu menținerea distantei de 
1,5 m intre persoane.

8. Slujbele religioase desfășurate în curtea lăcașurilor de cult 
nu sunt considerate adunări publice.

II. Măsuri sanitare specifice
1. În cadrul ritualurilor religioase în care se vor folosi 

obiecte de cult cu care credincioșii intră în contact, acestea se 
dezinfectează după fiecare utilizare.

2. Se dezinfectează periodic, o data la 4 ore, obiectele 
sau suprafețele frecvent atinse (de exemplu, mânerele ușilor, 
balustrade, scaune).

29 iunie – 03 iulie 2020 - Înscrierea candidaților la 
unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru 
învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în 
învățământul profesional de stat și a foii matricole. Opțiunile 
elevilor pentru o unitate de învățământ care are ofertă pentru 
învățământul profesional și calificările din oferta acesteia se 
completează de către candidați asistați de diriginți/cadrele 
didactice din unitatea de învățământ gimnazial pe baza unei 
programări pe zile și ore a tuturor elevilor

06 iulie 2020 - Afișarea, la sediile și pe site-urile 
unităților de învățământ gimnazial absolvite și a  unităților 
de învățământ care au ofertă pentru învățământul 
profesional pentru care au optat, a listei candidaților înscriși 
în învățământul profesional.

09 iulie 2020 - Calcularea de către comisiile de admitere 
din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, 
conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere 
în învățământul profesional

10 iulie 2020 - Validarea, de către comisia de admitere 
județeană/ a municipiului București pentru învățământul 
profesional de stat, a listei candidaților declarați admiși în 
învățământul profesional de stat.

Afișarea la sediile şi pe site-urile unităților de învățământ 
profesional a listei candidaților admiși și a celor respinși la 
învățământul profesional de stat. 


