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BRĂDET - Școala Gimnazială Nr. 3 din cartierul Brădet al
localităţii Anina a găzduit o manifestare artistică dedicată
sărbătorilor de iarnă.

A venit momentul să-şi agaţe burlăcia
în cui. După şase ani de fericire alături
d...

O tânără în vârstă de 20 de ani din
Poiana Câmpina se zbate între viață și
moarte...

Adrian Mutu are o familie foarte
frumoasă alături de partenera sa de
viață, Consu...

M A I  M U LT E  S T I R I  D I N  C AT E G O R I A
C A O N  S T I R I L E  J U D E T U L U I  C A R A S -
S E V E R I N

Si cu sacul gol, Mosul tot vine

REȘIŢA - Chiar dacă nu
dispunem de un buget mare
pentru sărbători, este bine ca de
sub bradul de Crăciun să nu [...]
mai multe »

Vali Barbulescu vine in Bamboo

REȘIŢA - Vali Bărbulescu, unul
dintre cei mai cunoscuţi DJ
români, ajunge la finele
săptămânii în orașul de pe [...]
mai multe »

Investitiile in parcari aduc si reguli

CARANSEBEȘ - Mai multe
parcări din zona centrală a
municipiului vor intra în
regimul parcărilor cu plată. mai
multe »

Si Resita da startul distribuirii
alimentelor

REȘIŢA - Începând de joi, 11
decembrie, structura socială din
subordinea municipalităţii
începe distribuirea [...] mai
multe »

De 16 ani pe drumul somajului

REȘIŢA - Serviciile publice de
ocupare a forţei de muncă au
îmbrăcat haine de sărbătoare.
mai multe »

Mai multe din categorie »
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Protagoniști au fost copiii care frecventează activităţile
programului „Raza de speranţă”, un proiect iniţiat și
organizat de Asociaţia „Il Giocattolo”, care urmărește
îmbunătăţirea pregătirii școlare și asimilarea de
deprinderi comportamentale într-un format de tipul
„Școală după școală”.

Lor li s-au alăturat și oaspeţi de seamă: elevii clasei a
doua de la Școala Gimnazială Nr. 1 din Celnic-Anina,
care au prezentat sceneta „Judecata Iernii”, primită cu
ropote de aplauze de întreaga asistenţă.

„Munca de mai multe săptămâni a copiilor a fost
coordonată de un grup de învăţători voluntari, este al
unui om modest și cu suflet mare, venit de pe
meleagurile îndepărtate ale Italiei , care de mai mulţi ani
luptă, de multe ori chiar cu indiferenţa și cu birocraţia
autotohnă, pentru mai-binele micii comunităţi din
Brădetul Aninei: Gianluca Farina“, ne-a declarat
coordonatorul proiectului „Raza de speranţă“, Vasile
Munteanu.
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Știri mondene

Adio, burlăcie! Dani Oţil se
în...

NOAPTEA DE COȘMAR a
IOANEI, fat...

SURPRIZĂ mare pentru
MUTU! Imag...
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