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Spania cauta capsunari pentru 2017
REȘIȚA - Nu mai puțin de 800
de locuri de muncă vacante
pentru munca sezonieră în
agricultură sunt disponibile [...]
mai multe »

Italienii isi maresc investitia de la
Glimboca
GLIMBOCA - Italienii de la
Custom, care de 10 ani produc
case de marcat la Glimboca, vor
mări capacitatea de producție
[...] mai multe »

Promisul, laudatul si scarpinatul sunt
gratis

Scris de Lavinia Predescu - REȘIȚA – Ziua de vineri, 5 august, a
fost pentru reșițeni una plină de culoare și dinamism.
Galerie foto

REȘIȚA - La sfârșitul
săptămânii trecute, în județ au
fost tot felul de spectacole și
evenimente, iar locurile [...] mai
multe »

Primaria cumpara locomotivele cu abur

Flash Mob-ul „Fără ură“ organizat de Direcția
Județeană pentru Sport și Tineret Caraș-Severin,
Centrul de Voluntariat Reșița și Asociația Il Giocattolo
Anina s-a înscris în proiectul „No hate Speech
Movement“. În cadrul acestui eveniment au participat
tineri voluntari din Reșița, Anina și Italia. Voluntarii au
inițiat timp de aproximativ o jumătate de oră, două
exerciții/jocuri care au atras participarea tinerilor și
copiilor aflați în centrul civic la acel moment. Campania
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REȘIȚA - Chiar dacă ele fac
parte din tezaurul industrial al
urbei, nici măcar DNA-ul n-a
reușit stoparea [...] mai multe »

Distribuirea de alimente intra pe…
avarii
REȘIȚA - Pentru că numărul
„defavorizaților“ care se
prezintă după alimente s-a rărit,
primăria a tăiat [...] mai multe »
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„Fără Ură“ este inițiată de Ministerul Tineretului și
Sportului iar la nivel european este coordonată de
Consiliul Europei. Abordează problematica DIU (discurs
instigator la ură) din mediul online, având ca obiectiv
promovarea valorilor democratice și dreptul la liberă
exprimare în online prin utilizarea unui discurs curat,
care să prevină și combată instigarea la ură din mediul
virtual. Campania continuă la nivel european în
următorii doi ani, 2016-2017. Cu acest gen de
evenimente, voluntarii reșițeni își propun să prevină și
să contribuie în comunitate la educația pentru
combaterea DIU, în măsura posibilităților.
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Autorizati, dar lipseste medicul
CARAȘ-SEVERIN - În județ,
situația transfuziilor este destul
de încâlcită. Ba nu există
autorizație, ba nu sunt [...] mai
multe »

Accident grav pe DN6, in Caransebes
CARANSEBEȘ - Un bărbat a
fost grav rănit într-un accident
de circulație produs în
Caransebeș, la ieșirea spre [...]
mai multe »

Jocul popular in sarbatoare la Armenis
ARMENIȘ - Armenișul, o
localitate cu puternice tradiții
folclorice și culturale, a răsunat
timp de două zile de [...] mai
multe »

Apa in Valea Cenchii, asfalt ca-n palma
la Jupa
CARANSEBEȘ - Până la urmă,
reabilitarea minibarajului care
alimentează cartierul Valea
Cenchii, discutată la [...] mai
multe »
Mai multe din categorie »

1000/1000 caractere ramase

9 prieteni apreciază asta
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