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HELLA România sponsorizeaz ă Secția de Radioterapie a 
SCMUT cu o Dacia Dokker pentru transportul pacien ților  

• Compania HELLA România vine în sprijinul Sec ției de Radioterapie a 
Spitalului Clinic Municipal de Urgen ță Timi șoara. 

• Autoturismul Dacia Dokker Ambiance 1.6 va fi folosi t în vederea optimiz ării 
deplas ărilor pacien ților la tratament. 

Timi șoara, 21 Februarie 2017. Acțiunea de sponsorizare s-a concretizat luni, 13 

februarie 2017, când autoturismul Dacia Dokker, în valoare de 10.218 EURO, a fost 

predat doctorului Sorin Dema, șeful Secției de Radioterapie, de către Mirabela Chera, 

Manager HELLA Corporate Center. Autoturismul va intra în folosința Secției Spitalului 

Clinic Municipal de Urgență Timișoara pentru transportul special al pacienților. 

„HELLA România sprijină comunitatea în care își desfășoară activitatea prin acțiuni și 

evenimente dedicate sănătății, educației, sportului și nu numai. Sperăm ca gestul 

nostru să încurajeze cât mai multe astfel de acțiuni și din partea celorlalte companii, dar 

și din partea comunității, în general, mai ales în domeniile în care există atât de multă 

nevoie de ajutor”, a spus Mirabela Chera, Manager HELLA Corporate Center. 

„Am întreprins mai multe demersuri pentru ca secția noastră să poată beneficia de un 

transport propriu, astfel încât pacienții să se deplaseze mai ușor de la Clinica de 

Radioterapie, unde sunt internați, până la Laboratorul de Radioterapie, unde sunt 

efectuate tratamentele. Prin bunăvoința companiei HELLA România, pacienții noștri vor 

avea în sfârșit parte de transport facil între cele două locații”, a spus Dr. Sorin Dema, 

șeful Secției de Radioterapie. 

Vă rug ăm să reține ți: Acest text precum și materialele grafice corespunzătore pot fi de 
asemenea găsite și pe pagina noastră de presă: http://www.hella.com/hella-ro/ro/Presa-19.html  
 
HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt: HELLA este o companie globală, de familie, prezentă 
pe plan internaţional cu peste 35.000 de angajaţi care activează în 125 de locații, în mai mult de 
35 de ţări. Grupul german HELLA dezvoltă şi produce componente şi sisteme de iluminat şi 
electronice pentru industria automotive. De asemenea, HELLA dispune în Europa de unul dintre 
cele mai mari centre de servicii pentru piese de schimb şi accesorii destinate autovehiculelor, 
servicii de diagnoză şi servicii de asistenţă. Mai mult, HELLA produce şi module complete pentru 
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vehicule, sisteme de climatizare şi reţele de bord. Cu cei peste 6.000 de angajaţi din cercetare şi 
dezvoltare, HELLA se numără printre cele mai inovatoare companii din sectorul auto. Cu o cifră 
de afaceri de aproximativ 6,4 miliarde de euro, realizată în anul fiscal 2015/2016, grupul HELLA 
se clasează în rândul celor mai importanţi 40 de furnizori din industria auto globală şi este una 
dintre cele mai mari 100 de companii industriale din Germania. În România, HELLA are trei 
centre de proiectare și dezvoltare, un centru administrativ și trei unități de producție în 
Timișoara, Arad, Lugoj și Craiova unde, în prezent, lucrează peste 3.200 de colegi.  
 
Contact pentru mai multe informa ții: 
Cristian Octav Jurcoane 
HELLA România  
Str. Hella nr.3 
307200 Ghiroda, jud.Timiş 
E-mail: Cristian.Octav.Jurcoane@hella.com 
www.hella.ro  


