
ANINA ARE CETĂŢENI DE ONOARE ITALIENI.
BINEFĂCĂTORII DE LA BRĂDET AU RECUNOAŞTEREA
AUTORITĂŢILOR
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Când faci bine din suflet, nu aştepţi nimic în

schimb.  Poate  doar  bucuria  de  a  vedea  că

munca ta, darul pe care îl faci au un ecou în

cei  care  sunt  beneficiarii  ajutorului  tău.  La

Anina, o asociaţie umanitară, Il Giocattolo, cu

membri italieni  motivaţi  de dorinţa de a face

bine, a poposit  în cartierul  Brădet acum mai

bine de cinci ani şi nu a mai plecat.

În  semn  de  recunoaştere  oficială  a  muncii

umanitare  depuse,  coordonatorii  Gianluca

Farina şi Rosa Rossi au primit titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Anina, într-un cadru festiv, la ultima şedinţă a

Consiliului Local. Cel care le-a înmânat celor doi italieni distincţia a fost primarul Gheorghe Românu. Modeşti, dar

bucuroşi,  Gianluca Farina şi Rosa Rossi le-au mulţumit celor prezenţi pentru acest titlu onorific şi au promis că

activitatea lor va continua la Anina. Ei vor căuta şi alţi parteneri italieni care să vină în oraşul cărăşean să contribuie

la dezvoltarea lui, prin ajutor dat turismului, economiei, dar şi celor nevoiaşi, care altfel nu se pot descurca.

În toţi anii de prezenţă a italienilor la Anina, copiii au fost grupul-ţintă, însă conştienţi că nu poţi ajuta un copil dacă

nu îi ajuţi familia, coordonatorii asociaţiei au demarat o serie de activităţi vizibile în comunitate. Au sprijinit renovarea

şcolii şi a unui cămin de bătrâni, oferă consiliere celor care o caută, organizează cursuri extra-şcolare pentru copii şi

tineri,  creează  oportunităţi  de  muncă  pentru  populaţia  locală,  selecţionează  cu  atenţie  destinatarii  ajutoarelor

umanitare, au iniţiat un proiect de dispensar medical şi, nu în ultimul rând, au gândit şi pun în practică un proiect de

modificare a imaginii pe care italienii o au asupra românilor. Aşadar, implicarea în dezvoltarea comunităţii din Brădet

este majoră, iar recunoştinţa oamenilor de acolo nu este mică.

Pe site-ul asociaţiei Il Giocattolo  (Jucăria) poate fi urmărită activitatea celor implicaţi în proiectul umanitar.

REDACTIA CONTACT !LIVE UTILE EDITORIAL

Actualitate Administratie Politica Justitie Business Lifestyle Sport Pe surse

1 di 8 28/07/2014 07:38



 

SHARE

       
Și s-au clarificat lucrurile

VIDEO/FOTO: Teren de fotbal de Cartea R
Domașnea! Vezi cu ce performan
bătăuș!

Insectarul cu nă(l)uci 28 iulie 2014

Anina are cetăţeni de onoare italieni. Binef
Brădet au recunoaşterea autorit

Cine nu are un bătrân s

Be the first of your friends to like this.LikeLike

Warning: http://expressdebanat.ro/anina-are-cetateni-de-onoare-italieni-binefacatorii-de-la-bradet-au-recunoasterea-autoritatilor/ is
unreachable.

Facebook social plugin

Also post on Facebook  Posting as Gianluca Farina (Change) Comment

Add a comment...

2 di 8 28/07/2014 07:38



Se judec ă pentru apa de ploaie! Inunda ţiile,

în curtea … 

Doina Frunz ăverde: „Sunt prea pu țini

absolven ți ingineri pentru … 

CONDAMNARE. Beat şi fără permis, a l ăsat

infirm un fotbalist şi a … 

Un studiu f ăcut la CET arat ă incompeten ță

și bătaie de … 

0 Comments

  

A N U N Ţ N E G O C I E R EA N U N Ţ N E G O C I E R E

Pentru ducerea la îndeplinire a Hot

3 di 8 28/07/2014 07:38



Caransebeş Nr. 77/29.03.2013, se va organiza în data de 7

august 2014, ora 14, la Primăria municipiului Caransebeş,

Piaţa Revoluţiei, nr. 1, negociere directă, cu adjudecare la

cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea terenului

evidenţiat în CF nr. 33912 Caransebeş, cu nr. top. 4687/36

/20/37/13 Caransebeş, loc de casă de 400 mp,

proprietatea Statului Român.

Cererile de înscriere la negociere se pot depune la Biroul

Relaţii cu Publicul – Primăria municipiului Caransebeş,

Piaţa Revoluţiei, nr. 1, până la data de 7 august 2014, ora

10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor

pentru negociere, în sumă de 10 lei, se achită la casieria

Primăriei municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1,

până la data de 7 august 2014, ora 10 (data-limită de

depunere a actelor solicitate).

No records available.

Vând apartament semidecomodat, două camere confort II -

neîmbunătățit, zona Moroasa 1. Informații la tel.

0744207462
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