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#TransparențaCreșteEficiența
Campania #TransparențaCreșteEficiența are ca scop informarea comunității privind răspunsurile date de
autorități la un set de întrebări de interes public.

În continuare sunt evidențiate o parte dintre solicitările adresate autorităților, în baza legii 544/2001.
Directia de Sanatate Publica Timis
• date zilnice privind numarul testelor RT-PCR si numarul cazurilor noi confirmate de infectii cu
Covid-19, de la inceputul pandemiei
• distributia pe localitati si zile a cazurilor noi confirmate de infectii cu Covid-19 in Timis, de la
inceputul pandemiei
• detalii privind cele 6 laboratoare RT-PCR din Timisoara, intre care capacitatea de testare, data darii
in folosinta si numarul total de teste realizate
• planurile de monitorizare, despistare precoce si prevenire a focarelor in Timisoara si Timis
• scenariile de lucru elaborate de DSP Timis privind evolutia epidemiei in Timisoara si Timis, in 2020
• rapoarte de monitorizare privind asigurarea conditiilor ingienico-sanitare in cadrul unitatilor de
invatamant, elaborate de ISJ Timis
Ministerul Educatiei si Cercetarii
• scenariile de lucru ale ministerului privind anul scolar 2020 – 2021
• masurile analizate de minister privind reducerea numarului de copii dintr-o clasa, in contextul
pandemiei
• capacitatea scolilor din Romania de a implementa masurile de distantare fizica, inclusiv prin
investitii in noi spatii si/sau modernizari ale spatiilor existente, sau alte masuri
• cine are responsabilitatea verificarii si validarii procedurilor proprii elaborate de unitatile de
invatamant in contextul epidemiei de Covid-19
• masurile ministerului, pe perioada vacantei de vara, pentru formarea competentelor digitale ale
personalul didactic si sursele lor de finantare
• data estimativa a lansarii Bibliotecii scolare virtuale si clasele pentru care va fi ea lansata
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• masurile ministerului privind digitalizarea sistemului national de invatamant, inclusiv pe parte
administrativa si de organizare interna
Primaria Municipiului Timisoara
• capacitatea scolilor din Timisoara de a implementa masurile de distantare fizica
• valoarea investitiilor solicitate de scolile din Timisoara, autoritatii locale, pentru modernizarea
si/sau extinderea infrastructurii scolare existente, in contextul epidemiei de Covid-19
• masuri alternative privind spatiile, propuse de Primaria Municipiului Timisoara, scolilor din
Timisoara care nu pot asigura distantarea fizica
• situatia scolilor din Timisoara privind grupurile sanitare si demersurile pentru imbunatatirea
situatiei
• situatia personalului auxiliar din scolile din Timisoara necesar implementarii masurilor igienico sanitare
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