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Realizat la Punctul de Acces Public la Informaţie (P.A.P.I.) 

 Pe 7 aprilie 2010, competiţia pentru 
realizarea unor poveşti de succes ce 
prezintă rezultatele eforturilor de incluziune 
digitală a tuturor cetăţenilor în societatea 
informaţională, şi-a desemnat câştigătorii. 
Concursul a fost lansat în cadrul săptămânii 
e-skills, din perioada 1-5 martie 2010 şi 
al evenimentului Hai pe net! din 4 martie. 
 Organizatorul principal al 
evenimentului, Fundaţia EOS România, a 
primit 27 de fi lme în care sunt prezentate 
poveşti de succes, mărturii ale contribuţiei 
aduse de fi ecare centru (PAPI sau E-centru) 
la formarea deprinderilor IT ale tuturor celor 
interesaţi să comunice, să contribuie la 
dezvoltarea lor personală, dar şi la dezvoltarea 
economică a comunităţii în care trăiesc. 
 Juriul a fost alcătuit din: Sanda 
Foamete, senior manager pentru Audienţă 
academică şi educaţională, Microsoft 
România; Aurelia Marcoane, prezentator 
şi redactor TVT’89, fost director al Radio 
Guerrilla Timişoara; Octavian Roşa, redactor 
şef al cotidianului „Renaşterea bănăţeană”, 
cel mai mare cotidian din vestul ţării; Robert 
Şerban, jurnalist, scriitor, moderator TV. 
 Microsoft România a premiat 
următoarele comunităţi: Cristineşti (Botoşani), 
Fîrliug (Caraş-Severin), Iara (Cluj), Măstăcani 
(Galaţi), Oraviţa (Caraş-Severin), Recaş 
(Timiş), Sânnicolau Mare (Timiş), Suceava, 
Tg. Bujor  (Galaţi), Turnu Severin (Mehedinţi).
 La această competiţie s-a înscris şi 
Punctul de Acces Public la Informaţie (P.A.P.I.) 
Recaş care a realizat un fi lm despre un refugiat 
care a apelat la serviciile oferite de PAPI. 
Cei care doresc sa vada fi lmele câştigătoare 
pot accesa blogul. http://blogu.lu/papirecas/ 
(S. M. H.)

Final reuşit

În aceste momente emoţionante al 
despărţirii de profesie, Punctul de 
Acces Public la Informaţie Recaş 
urează doamnelor Elena Hanganu 
şi Maria Nicoară ani mulţi şi 
liniştiţi, o pensie lungă şi frumoasă.

Pe data de 25 mai 2010  formaţia de dansuri 
populare „Creanga de aur” a împlinit 3 
ani de activitate artistică, trei ani în care 
copiii au dat dovadă de multă dăruire şi 
ambiţie de a merge mai departe ducând 
cu ei, în toate locurile unde au avut ocazia, 
câte ceva din sensibilitatea şi frumuseţea 
graiului, portului şi jocului popular bănăţean. 
La mulţi ani ! Multă putere de 
muncă şi mult succes în continuare.

 În perioada 19 – 23 mai 
Fanfara Casei de Cultură din Recaş 
alături de Grupul de dans „Banater 
Rosemarine” din Timişoara au 
fost invitaţi în Germania la o 
serie de manifestări culturale 
şi artistice a şvabilor plecaţi 
din România. Vizita a cuprins 
două oraşe Wurzburg şi Ulm.
 La Wurzburg, şvabii plecaţi 
cu mulţi ani în urmă în Germania 
le-au pregătit musafi rilor lor vizite 
la palat, la bisericile şi muzeele 
din oraş. Un popas emoţionant a 
fost la Muzeul Şvabilor, un edifi ciu 
realizat în totalitate din fonduri 
personale ale şvabilor plecaţi 
din România. Aici, vizitatorii au 
putut observa minunate păpuşi 
îmbracate în costume populare 
nemţeşti spefi cice tuturor 
localităţilor unde au existat comunităţi de etnie germană. Muzeul cuprinde camere specifi ce acestei 
etnii, unde vizitatorii simt că se întorc în trecut şi că participă la momentele care sunt redate în 
aceste odăi. O altă expoziţie a fost cu machete unde se putea observa arhitectura unui sat şvăbesc. 
De asemenea, membrii fanfarei s-au emoţionat văzând o hartă mai specială, unde în dreptul 
fi ecărei localităţi era desenată câte o biserică, regăsind astfel biserica romano - catolică din Recaş. 
 Seara a fost organizat un 

bal, la care au fost preparate 
mâncăruri româneşti 
gătite de femei şvabe care 
odinioară au locuit aici în ţară, 
amintindu-şi de vremurile 
îndepărtate. Petrecerea a 
fost înfrumuseţată şi prin 
muzica bună specifi că 
şvabilor din România. 

 Următoarea întâlnire 
emoţionantă a fost la Ulm, 
unde s-au adunat foarte 
mulţi şvabi pentru a sărbători 
împreună şederea lor acolo de 
sute de ani, tradiţia şi cultura. 

Manifestarea a început printr-un marş din centrul oraşului care a cuprins mai multe străzi, timp în 
care sute de tineri au defi lat în costume populare şvabeşti. În timpul paradei Fanfara din Recaş a 
prezentat o suită de melodii de la noi din zonă. Alaiul impresionant s-a deplasat până la Dunăre 
unde primarul din Ulm alături de alte ofi cialităţi au ţinut diverse discursuri. Un moment emoţionant 
a constat în transpunerea călătoriei şvabilor pe Dunăre spre Germania în secolul al XVIII-lea. 
 Seara, grupul „Banater Rosmarine” din Timişoara a prezentat o serie de dansuri specifi ce 
şvabilor din Banat în care au jucat 
momentul „logodnei”, foarte apreciat 
de toţi cei prezenţi. Recăşenii plecaţi 
de demult în Germania au avut prilejul 
să se vadă şi să-şi aducă aminte cu 
drag şi nostalgie de trecut. Îi salutăm 
cu prietenie pe Stricker Nicki, fraţii 
Rumesz, Lehretter Erwin, Lutz Nicki, 
Pelici Maţi, Kugler Andres şi soţia, 
Hentschel Elisabeta şi Valentin, Tasch 
Reinhold, Riedl Mischi, Frecot Emil şi 
soţia Susi, Masetski Hanţi, Gartener 
Elis şi mulţi alţii. Le dorim viaţă lungă şi 
multă putere pentru a păstra cu atâta 
dăruire tradiţiile nemţeşti şi mai ales 
faptul că nu au uitat locurile natale din 
România. (Informaţiile şi fotografi ile au 
fost obţinute prin amabilitatea domnilor 
Hentschel Matei şi Gartener Ştefan. 
Mulţumim     foarte     mult     pentru     colaborare). 
(S. M. H.)    

Mai aproape de fraţii din Germania...
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 Sedinţa ordinară de lucru din data de 30 
martie 2010 s-au adoptat următoarele hotărâri:
1. Hotărâre privind stabilirea situaţiilor care 
motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, 
altele decât cele stabilite de art. 28 din Legea 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
2. Hotărâre privind alocarea unor sume 
în vederea organizării Rugii în Recaş şi 
localităţile aparţinătoare în cursul anului 2010.
3. Hotărâre privind alocarea sumei de 3.000 
RON în vederea organizării Balului Pompierilor 
Voluntari care va avea loc în luna aprilie 2010.
4. Hotărâre privind acordarea unei prime de 300 
lei bătrânilor care au împlinit 80 de ani începând 
cu data de 1 ianuarie 2010 şi domiciliază pe raza 
oraşului Recaş şi a localităţilor aparţinătoare.
5. Hotărâre privind acordarea unei prime de 500 
lei familiilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie 
începând cu data de 1 ianuarie 2010 şi domiciliază 
pe raza oraşului Recaş şi a localităţilor aparţinătoare.
6. Hotărâre privind confi rmarea alegerii noului şef al 
Serviciului Public de Pompieri Civili Voluntari Recaş.
7. Hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 
RON în vederea achiziţionării de cadouri 
pentru copii care frecvectează grădiniţele 
de pe raza oraşului Recaş şi localităţile 
aparţinătoare cu ocazia Sărbătorii de Paşte 2010.
8. Hotărâre privind alocarea unei sume 
în vederea sprijinirii lansării unei cărţi 
de poezii – autor elevul Giurgiu Raul.

 În urma şedinţei ordinare din data de 
12 aprilie 2010, s-au aprobat următoarele:
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
declasifi cării porţiunii din drumul comunal DC 
66 în lungime de 5,36 km, cuprinsă între limitele 
localităţilor Herneacova – Stanciova, care asigură 
accesul la exploataţiile agricole riverane acestuia.
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
instrumentării proiectului „Modernizarea drumurilor 
agricole de exploataţie în oraşul Recaş, judeţul 
Timiş”, în cadrul Fondului European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală, Măsura 125, submăsura 
125a „îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii 
legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii”.
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
unifi carea a două imobile - terenuri, în vederea 
punerii lor la dispoziţia proiectului „Locuinţe 
pentru tineri, destinate închirierii în regim de P 
+ 2 E + M”, situate pe str. Fagului nr. 19 Recaş.

 În 26 aprilie 2010 a avut loc sedinţa 
extraordinară a Consiliului Local unde s-a 
adoptat hotărârea privind punerea la dispoziţia 
proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemului 
de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul 
Timiş” a terenurilor pentru reabilitarea, construcţia 
şi extinderea noilor investiţii aferente acestuia.
 În 27 mai 2010, în urma şedinţei 
Consiliului Local s-au aprobat următoarele:
- Hotărârea privind aprobarea rectifi cării 
bugetului local al Primăriei oraşului 
Recaş pe anul 2010, trimestrul al II-lea. 
- Hotărârea privind aprobarea închirierii prin licitaţie 
publică cu strigare a spaţiului situat în Recaş, nr. 964, 
jud. Timiş, (fostul cinematograf Amfora) cu destinaţia 
de activităţi recreativ - culturale şi comerciale.
- Hotărârea privind aprobarea branşării la reţeaua 
de gaze naturale existentă în localitatea Izvin, 
a sălii de sport din aceeaşi localitate care a fost 
construită în cadrul Programului “Săli de Sport” 
prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A.
- Hotărârea privind aprobarea listei cuprinzând 
persoanele care vor benefi cia de atribuire de 
teren în folosinţă, în    mod  gratuit, pe durata 
existenţei locuinţelor proprietate personală, 
conform prevederilor Legii nr. 15/2003, 
privind sprijinul acordat tinerilor în vederea 
construirii unei locuinţe proprietate personală.
- Hotărârea privind aprobarea recepţiei şi înfi inţării 
Cărţii funciare pentru parcelele cu nr. cadastrale: 
Ps 2523/1 în suprafaţă de 47241 mp; Ps 2523/2 în 
suprafaţă de 67268 mp şi Ps 2650 în suprafaţă de 
20821 mp, în proprietatea Oraşului Recaş - teren – 
păşune, situat în extravilanul localităţii Petrovaselo.
- Hotărârea privind atribuirea denumirii 
de Strada Înfrăţirii, străzii din zona 
fostului CAP Înfrăţirea din Recaş.
- Hotărârea privind aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal “Locuinţe Izvin Vest, Intravilan Extins Izvin”.
- Hotărârea privind aprobarea cumpărării 
unui imobil - teren în suprafaţă de 378 m3 şi 
trecerea lui în domeniul public al oraşului Recaş, 
precum şi însuşirea raportului de evaluare.
- Hotărârea privind aprobarea cumpărării 
unui imobil – teren în suprafaţă de 336 m3 şi 
trecerea lui în domeniul public al oraşului Recaş, 
precum şi însuşirea raportului de evaluare. 
- Hotărârea privind aprobarea premierii doamnei 
educatoare Nicoară Maria şi doamnei învăţătoare 
Hanganu Elena pentru întreaga activitate didactică 
desfăşurată în folosul comunităţii locale Recaş.

Hotărâri ale Consiliului Local Recaş

 Departamentul de Dezvoltare Locală 
vă informează că s-au depus următoarele 
proiecte la care se aşteaptă rezultatele:
 “Împreună pentru o dezvoltare durabilă”, 
proiect încadrat în Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa 
prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces 
ale managementului ciclului de politici publice ;
 “Cross border strategies for waste 
management” prin Programul IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România – Serbia, Axa prioritară 
2: Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă ;
 “Infrastructura pentru industria de 
reciclare din zona de graniţă Ungaria – România: 

construirea unui parc industrial ecologic pentru 
fi rme specializate în reciclarea deşeurilor” 
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-
România 2007-2013 - Axa prioritară 2 Întărirea 
coeziunii sociale şi economice a zonei de graniţă;
 “Efi cientizarea fl uxurilor informaţionale şi 
îmbunătăţirea comunicării între Primăria oraşului 
Recaş şi serviciile publice descentralizate afl ate 
sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Recaş” 
- Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative - Axa prioritară 2- Îmbunătăţirea 
calităţii şi efi cienţei furnizării serviciilor publice, 
cu accentul pus pe procesul de descentralizare.

Proiecte posibile la Recaş

 Având în vedere prevederile articolului 14 
aliniatul(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.97/14.07.2005 privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români, aprobată cu modifi cări şi completări 
ulterioare prin Legea nr.290/2005 dispune ca: 
„ În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 
14 ani, minorul are obligaţia să solicite la Serviciul 
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 

(Recaş) eliberarea actului de identitate (…).”
În cazul neprezentării în termenul 
prevăzut de lege persoanele în cauză 
vor suporat sancţiunile contravenţionale 
conform Legii nr.97/2005, articolul 42.
Nu ezitaţi să ne contactaţi la telefon 
0256/331190 pentru orice informaţii referitoare 
la actele de identitate şi cele de stare civilă. 
(Otiman Daniel)

Anunţ

Modifi cări la Evidenţa 
Populaţiei 

 Serviciul Public Comunitar Local 
de Evidenţă a Persoanelor Recaş anunţă 
faptul că au apărut noutăţi legislative privind 
reglementarea activităţii de evidenţă a 
persoanelor. În ultimul an s-au produs nişte 
schimbări legislative în ceea ce priveşte evidenţa 
persoanelor, fi ind astfel aprobate modifi cările 
şi completări următoarelor acte normative:
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată 
cu modifi cări şi completări prin Legea nr.290/2005, 
cu modifi cările şi completările ulterioare.
- Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 
privind înfi inţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare de evidenţă 
a persoanelor, aprobată cu modifi cări şi 
completări prin Legea nr.372/2002, cu 
modifi cările şi completările ulterioare.
-  Hotărârea Guvernului  nr. 839/2006 privind forma 
şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului 
privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil.
 Elementele de noutate aduse 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 97/2005 au în vedere următoarele:
1.Reorganizarea, începând cu data de 
01.07.2010, a Registrului Naţional de Evidenţă 
a Persoanelor, pe un singur nivel, respectiv 
nivelul central, serviciile publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor efectuând activităţile de 
actualizare şi verifi care direct pe componenta 
informatică constituită la nivel central.
2. Este reglementată, ca act de identitate, 
cartea electronică de identitate, care urmează 
a fi  eliberată începând cu data de 01.01.2011.
3. Eliminarea din categoria situaţiilor în care se 
eliberează un nou act de identitate a situaţiei 
referitoare la expirarea sau revocarea interdicţiei 
titularului de a se afl a în anumite localităţi sau 
de a părăsi localitatea - art. 18 alin.(1) lit. h).
4. Cererea pentru eliberarea unei noi 
cărţi de identitate, ca urmare a expirării 
termenului de valabilitate, poate fi  depusă 
cu cel mult 180 zile, dar nu mai puţin de 
15 zile, înainte de expirarea termenului de 
valabilitate al cărţii de identitate deţinute. 
5. Cărţile de identitate provizorii vor 
fi  eliberate cu termen de valabilitate 
de minim 30 zile şi maxim un an.
6. A fost modifi cat art.20, în sensul că pe actul 
de identitate nu se mai efectuează menţiuni 
cu privire la „interdicţia de a se afl a în anumite 
localităţi sau de a părăsi localitatea de domiciliu”. 
Informaţii cu privire la aceste menţiuni vor fi  
preluate numai în componentele informatice ale 
Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor.
7. La art. 27 alin.(1) lit. d) a fost eliminată sintagma 
„pentru mediul rural”, astfel încât documentul 
eliberat de primării poate să facă dovada 
adresei de domiciliu şi pentru solicitanţii actelor 
de identitate care domiciliază în mediul urban. 
(Duţescu Paul)

În cursul lunii aprilie Primăria oraşului Recaş a 
redactat şi depus un proiect pentru asfaltarea 
drumului spre Stanciova. În cazul aprobării 
proiectului lucrarea va fi  fi nanţată prin Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, 
Măsura 125 - “Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi 
adaptarea agriculturii şi silviculturii”.

Speranţe pentru asfaltarea 
drumului spre Stanciova
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 Doamna învãţãtoare Elena Hanganu, pentru început vã rugãm sã 
ne vorbiţi puţin despre dumneavoastrã.
 M-am născut în 20 mai 1951 în localitatea Ţibăneşti judeţul Iaşi. 
Sunt al patrulea copil al familiei Elena şi Gheorghe Gheorghiu. Şcoala 
primară am făcut-o în satul natal, sat frumos, înconjurat de dealuri cu 
coaste domoale acoperite cu vii şi livezi şi cu oameni harnici. Şcoala 
pedagogică am absolvit-o la Iaşi, oraşul care respira istorie la tot pasul.
 Care este profi lul psihologic al dascălului din zilele noastre?
 Sunt unele cadre tinere foarte bine pregătite cu dragoste 
de copii şi meserie, maleabili, deschişi la tot ce este nou. A 
fi  dascăl implică multă răbdare care se dobândeşte în timp.
 Cum defi niti meseria de învăţător?
 A modela sufl ete este, după părerea mea, cea mai 
nobilă meserie a căror roade se culeg în zeci de ani de trudă.
 Dacă ar fi  să vă întoarceţi în timp, ce meserie v-aţi alege?
 Dacă m-aş reîncarna nu aş dori să fac altceva 
decât să fi u în preajma sufl etelor curate ale copiilor.
 Cum se pregăteau înainte viitorii învăţători?
 Şcoala pedagogică era ca o cetate care se lăsa greu cucerită. 
Examenele de admitere erau dintre cele mai riguroase: probe eliminatorii 
la muzică, dicţie, desen apoi examenele severe la limba română şi 
matematică. Practica pededagogică era o etapă extrem de importantă în 
pregătirea viitorilor învăţători (lucru care azi nu se mai practică, din păcate).
 Aţi avut un model de învăţător pe care l-aţi urmat?
 Modelul meu ca învăţător a fost unchiul meu, fratele 
tatălui, învăţătorul Costică Gheorghiu (care a studiat la Cernăuţi) 

şi a fost un adevărat “domn Trandafi r” al satului nostru Ţibăneşti.
 Care este atmosfera de lucru în clasa dvs.?
 Am căutat mereu să creez o atmosferă plăcută în 
timpul orelor. Grijile mi le-am lăsat acasă şi m-am străduit 
să dau cât mai mult copiilor pe care i-am avut spre educare.
 Care sunt cele mai plăcute amintiri din aceşti ani?
 Am extrem de multe amintiri plăcute, pe care, atunci când mi le reamintesc, 
parcă mă fac să uit de tot şi de toate. Stiţi ceva? Dacă nu găsiţi răspunsul 
la vreo problemă întrebaţi-i pe copii. Mereu vor şti să vă scoată din impas.
 Dar cele mai grele momente ?
 Frumuseţea meseriei te face să treci peste 
momentele grele care sunt inevitabile în orice profesie.
 Ce transformări aţi observat de-a lungul acestor ani?
 Copiii pot culege informaţii din mai multe surse, decât înainte. Acest lucru 
este, uneori, în detrimentul lecturii, lucru extrem de important după părerea mea.
 Ce schimbări propuneţi sistemului de învăţământ actual?
 Din păcate, în ultimii ani sistemul educaţional din România a trecut prin 
foarte multe schimbări. Având în vedere ca roadele educaţiei se culeg în timp 
schimbările prea dese nu duc la sporirea calităţii procesului de învăţământ. 
Nu sunt o nostalgică a sistemului trecut, dar parcă oferea o siguranţă şi o 
stabilitate mai mare. Oare, părerea celor ca mine, credeţi că mai contează?
 Ce sfaturi daţi învăţătorilor mai tineri?
 Dragii mei colegi foarte tineri dacă nu iubiţi copilul şi meseria 
în sine nu are rost să rămâneţi în învăţământ. Motivaţie fi nanciară 
nu există, dacă vă e de ajuns motivaţia sufl etească, atunci rămâneţi!
 Există diferenţe între copiii din primele serii şi cei din prezent?
 Copiii sunt copii, indiferent de perioada în care trăiesc. 
Sunt copii care poartă în sufl et povara lipsurilor din familie, a 
tratamentelor dure la care sunt supuşi şi se exteriorizează, alţii se 
închid ca într-o nucă şi cu aceştia din urmă este cel mai greu de lucrat.
 Sunteţi mândră când afl aţi că cei mai mulţi au ales calea bună?  

Ne puteţi da exemple de elevi care aparţin acestei categorii? 
 Mulţi dintre foştii mei elevi au ales o cale bună în viaţă, s-au realizat 
profesional şi sunt în plină carieră, iar alţii tind spre cariera visată. În fi ecare 
serie pe care am avut-o sunt elevi cu care mă mândresc: de la Ţibăneşti 
(primul meu loc de muncă) Ema Todireanu, senatorul Petru Movilă s.a., 
dintre elevii Recaşului: psihologul Tomic Ioan, ing. Gheorghiu Noru, Ioji 
Kalmar, înv. Corina Izbaşa, fraţii Amelia şi Cosmin Neidoni, caricaturistul 
Rădac Alexandru, asistent universitar dr. Savescu Iasmina, economist 
Paven Emilia, ing. Oarcea Radoslav; “generaţia mea de aur”, ing. Florin 
Ciobanu, Alina Andronic, Maftei Ramona, Georgiu Codruţa, Marciuc Silviu, 
Vladimir Lozeanu, surorile Hălmăgean Romina şi Cristina, Patricia Talpaş, 
Alin Mariş, Alin Buha ... precum şi tineri care sunt sigură că vor avea cariere 
frumoase Szofran Gabriel, Giurgiu Nicoleta, Ana Mureşan, Alina Statie, 
Bobăila Mădălina şi mulţi alţii. Cei a căror nume nu a fost menţionate 
sper să nu se supere pe mine, nu i-am uitat, mi-a scăpat pentru moment.
 Ce satisfacţii aveţi acum la fi nalul carierei dvs?
 Satisfacţiile le-am acumulat în timp. Le mulţumesc celor care 
mă poartă în sufl etele lor cu gânduri frumoase şi amintiri plăcute. Vreau 
să cred că de-a lungul celor 39 de ani de muncă am făcut aproape tot ce 
mi-a stat în putinţă pentru o parte din copii recăşeni care mi-au fost elevi.
 Aveţi un mesaj pentru cineva?
 Un gând bun, sănătate şi împlinire a tuturor dorinţelor 
celor care trudesc pentru a forma şi modela omul de mâine.
(S.M.H.)

O viaţă întreagă alături de copii
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 În fi ecare an, ziua de 22 aprilie se 
sărbătoreşte Ziua Pământului, ziua când s-a 
născut mişcarea pentru protejarea mediului 
înconjurător. Ziua Pământului a fost fondată 
de senatorul american Gaylord Nelson, în 
anul 1970, cu scopul de a trezi clasa politică 
din dezinteresul pe care îl arată faţă de mediu. 
Ziua Pământului a fost celebrată în primul an 
de circa 20 milioane de cetăţeni americani, în 
marea lor majoritate tineri şi foarte tineri. După 
2 decenii, în anul 1990, peste 200 milioane 
de oameni din 141 de ţări au transformat Ziua 
Pământului într-o manifestare de amploare în 
istoria omenirii, prin alăturarea lor în dorinţa de a 
milita pentru un viitor mai bun al planetei noastre.
 Liceul Teoretic Recaş a sărbătorit 
această zi, prin desfăşurarea unor activităţi 
pe tot parcursul săptămânii, 19-23 aprilie 
2010, în cadrul proiectului “SĂPTĂMÂNA 
PĂMÂNTULUI”. Scopul acestui proiect a 
fost: formarea unei atitudini responsabile şi 
active pentru gestionarea şi ocrotirea mediului 
înconjurător, în vederea menţinerii echilibrului 
ecologic, menţinerii sănătăţii planetei. 
Obiectivele desfăşurării acestui proiect au 
fost: conştientizarea problemelor de mediu; 
dobândirea de cunoştinţe şi competenţe cu 
caracter disciplinar; dezvoltarea de abilităţi 
de sinteză şi analiză a problemelor globale; 
creşterea abilităţilor de comunicare şi de 
participare activă; dezvoltarea spiritului 
civic; dezvoltarea spiritului de echipă şi 
a iniţiativelor personale în cadrul unui 
grup; recunoaşterea impactului negativ al 
neglijenţei umane asupra naturii; formarea 
premiselor pentru înţelegerea relaţiilor om-
mediu înconjurător şi a interdependenţei 
dintre calitatea vieţii şi a mediului; 
posibilitatea de a-şi exprima creativitatea.
 Proiectul a vizat realizarea de 
activităţi instructiv-educative cu scopul de 
a informa şi a conştientiza elevii, cadrele 
didactice, părinţii şi comunitatea locală în 
legătură cu problemele actuale ale mediului. 
Activităţile din proiect au fost direcţionate 
spre a încuraja elevii să gândească şi să 
se manifeste „prietenos” faţă de mediu; în 
concepţia noastră, educaţia pentru o viitoare 
planetă Pământ vie nu înseamnă doar lecţii 
despre schimbările climatice şi însuşiri de cifre.
 Luni, 19 aprilie, s-a desfăşurat activitatea 
“NOI IUBIM FLORILE!”; elevii au adus pământ 
şi lăstari de fl ori; s-au cumpărat ghivece pentru 

fl ori. Îndrumaţi şi 
supravegheaţi de 
doamnele profesoare, 
aceştia au plantat 
fl ori în ghivece şi au 
schimbat pământul 
în ghivecele deja 
existente. La sfârşitul 
acestei activităţi, 
ghivecele vor contribui 
la înfrumuseţarea 
l a b o r a t o r u l u i 
de biologie.
 Marţi, 20 aprilie, 
s-a a ecologizat spaţiul 
verde din curtea 
şi din jurul liceului. 
Primăria Oraşului 
Recaş a contribuit cu 
var, iar elevii (clasele 
a IX-a şi a XI-a) şi-
au adus instrumentele de lucru (bidinele, 
perii) cu ajutorul cărora au văruit pomii. 
Supravegheaţi de profesori, aceştia au 
strâns gunoaiele din faţa şi din curtea şcolii. 
S-au strâns 10 saci de gunoi şi s-au văruit 
pomii din faţa şi din curtea liceului nostru.
 Miercuri, 21 aprilie, s-a desfăşurat 

concursul/parada cu vestimentaţie realizată 
din materiale reciclabile şi expoziţie de obiecte 
din materiale reciclabile. Doamnele profesoare 
Adina Safaliu şi Gabriela Doţ s-au ocupat de 
organizarea acestei activităţi. Juriul a fost 
format din: Director Prof. Mirela Serafi m, 
profesorii Cristian Vlad, Cristina Pleşa, 

Roxana Băleanu, Laura 
Milă, Mihaela Isa-Căpeţan 
şi eleva Iuliana Traian.
Câştigătorii la parada 
de costume au fost:
Kudack Karina (cls. a XI a) 
– premiul I
 Liksasov Cosmina (cls. a 
XI a) – premiul II
 Stan Denisa (cls. a VIIa 
B) – premiul III
 Păcuraru Andreea (cls. a 
IX-a) - menţiune
 Cele mai frumoase 
obiecte din materiale 
reciclabile au fost:
 Premiul  I- Jucos Oana, 
Stan Denisa (cls a VII a A),  
  

Premiul   II  –  Vrăjitor  Maria   (cls a VIII a A)
Premiul   III   –   Bala   Flavia   (cls. I A)        
Menţiune – Lazea Cristian (cls. a III aB)
 După realizarea acestor activităţi, 
obiectele au fost expuse în holul liceului 
pentru a fi  observate de toţi elevii şi de 
persoanele care calcă pragul liceului.
 Joi, 22 aprilie, s-au distribuit fl uturaşi 

cu mesaje eco şi a pliante de 
informare cu privire la importanţa 
acestei zile. Elevii implicaţi în 
proiect i-au distribui gratuit şi au 
oferit informaţii specifi ce. Elevii 
din clasele V-VIII au realizat 
desene cu privire la protejarea 
Pământului, scriind diverse 
sloganuri reprezentative pentru 
22 Aprilie - Ziua Internaţională a 
Pământului. După confecţionarea 
acestora, elevii au observat şi au 
admirat materialele făcute de 
colegii lor. Un juriu format din 
profesori a selectat cele mai bune 
lucrări, care apoi au fost premiate.
Câştigătorii    concursului     de     desene 

„Descoperă natura, NU o distruge!” au fost:
Trezak Ana-Karolina (cls. a VI a B) – Premiul I
Stan Claudia (cls. a VI a B) – Premiul II
Cristescu Flavius (cls. a VI a B) – Premiul III
Onţanu Romina (cls. a VI a B) - Menţiune
 Vineri, 23 aprilie, a avut loc acţiunea 
„Zâmbeşte naturii!”. Au participat elevii liceului 
(clasele a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a IX-a, a X-a, a 
XI-a, a XII-a) împreună cu Echipa Verde (50 de 
elevi) şi profesorii Adina Safaliu, Anca Telescu, 
Minioara Solmoşan, Cosmina Ripan, Roxana 
Băleanu, Călin Sântion. Ei au confecţionat 
căsuţe pentru păsări şi le-au pus în pădurile 
din apropierea oraşului Recaş (Stanciova). 
Au adus mâncare pentru păsărele (pâine, 
grăunţe), pe care le-au pus în căsuţe. Pentru 
această activitate mulţumim domnului pădurar 
Ciprian Cândea pentru sprijinul acordat.
 În timpul derulării proiectului s-au afi şat 
în şcoală pliante informative, fotografi i, s-a 
creat un spaţiu dedicat acestei activităţi (panoul 
verde), note informative prin intermediul 
circularelor, s-au rulat aspecte înregistrate video 
din timpul acţiunilor. S-au organizat expoziţii cu 
lucrările practice ale copiilor. (Adina Safaliu)

22 APRILIE – ZIUA  INTERNAŢIONALĂ  A PĂMÂNTULUI
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Americanii se întorc la Recaş

 În urmă cu câţiva ani, mai exact în 
2006, oraşul nostru a găzduit un  oaspete 
deosebit, un voluntar american din partea 
Corpului Păcii – Jonathan Moore - care 
a sprijinit activităţile Primăriei Recaş. 
Anul acesta, spre fi nalul anului şcolar am 
primit o veste bună prin faptul că şi Liceul 
Teoretic Recaş a fost selectat (din foarte 
multe şcoli aplicante) de către Organizaţia 
Corpul Păcii pentru a primi un voluntar, 
profesor de engleză din Statele Unite . Acesta 
va colabora timp de doi ani cu profesorii de 
limba engleză din cadrul liceului în vederea 
îmbunătăţirii competenţelor lingvistice ale 
elevilor. Se deschid astfel oportunităţi pentru 
elevii recăşeni de a învăţa foarte bine limba 
engleză chiar de la vorbitor nativ al acestei 
limbi şi astfel şansele profesionale în 
viitor se pot îmbunătăţi foarte mult. În plus 
faţă de învăţarea unei limbi străine elevii 
noştri vor avea şi mai multe şanse de a se 
implica în proiecte locale şi internaţionale. 
 Cu acest prilej lansăm şi un anunţ: 
căutam pentru viitorul voluntar (sau voluntară) 
cazare în Recaş, pentru o perioadă de doi 
ani începând din august 2010. Dorim să 
menţionăm că, după regulile Corpului Păcii 
voluntarul american nu poate plăti chirie, 
însă contribuie la toate plăţile utilităţilor 
(apă, gaz, curent, întreţinere, telefon). 
 Aşteptăm propunerile dumneavoastră 
de cazare până cel târziu 25 iunie. Informaţii 
suplimentare la centrul PAPI Recaş sau la 
Liceul Teoretic Recaş, tel. 0256-330123, 
persoană de contact Valentin Dragu.

Rezultate la concursul Lada cu 
zestre

Lada cu zestre – faza pe zonă 24 aprilie 2010 Ghizela 
Muzeul de istorie Recaş - locul I 
Expoziţie de artă fotografi că Raul Giurgiu - locul I 
Creaţie literară Raul Giurgiu - locul I 
Colecţie de fotografi e veche şi lăzi de zestre - locul I
Secţiunea Gastonomie Pelici 
Ecaterina - Ştrudel cu mere - locul I
Miheţ Maria Roza – ghibaniţă cu nucă şi cu mac - locul I
Veronica Andruseac – cornuleţe - locul I 
Grupul de Recitatori în grai popular de la 
Căminul Cultural din Herneacova - locul I 
Recitatorii individuali Balaj Alina, Balaj Alexandra, 
Stoian Narcisa, Sabău Sebastian - locul I
Belinţ - 25 aprilie la faza pe zonă au 
promovat la faza judeţeană următorii:
Balet – Roland Kovacs şi Oana Chiricescu  
Ansamblul de dansuri „Recăşeana”  
Ansamblul de dansuri „Creanga de Aur” Herneacova
Ansamblul de dansuri sârbeşti 
„Mihailo Andreevici”din Petrovaselo
Fanfara Casei de Cultură din Recaş
Ghiroda - 25 aprilie 2010 au promovat la faza 
judeţeană soliştii de muzică populară:
Dragana Simionovici
Romina Onţanu
Mariu Bodea 
(Veronica Andruseac)

Dragana Simionovici şi Romina Onţanu 
au reprezentat Recaşul, judeţul şi ţara la 
concursuri de muzică populară din ţară 
şi străinătate bucurându-se de aprecieri 
din partea organizatorilor, culegând 
astfel lauri şi afl ându-se pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de premiere.

 Miercuri 31 martie, în sala Centrului de 
Documentare şi Informare a Liceului Teoretic 
Recaş dotată prin proiectul Economia Bazată 
pe Cunoaştere, a avut loc un frumos eveniment 
şcolar. Elevii claselor a XII-a, a VIII-a şi a VI-a şi-au 
unit forţele sub îndrumarea doamnei profesoare 
de franceză, Solmoşan Minioara, pentru a 
sărbători Zilele Francofoniei. Tema proiectului 
din acest an a fost: Delta Dunării, o lume mirifi ca 
– Le Delta du Danube, un monde mirifi que.
 Cuvântul de deschidere l-a rostit doamna 
profesoară Solmoşan Minioara care a amintit faptul 
că în şcoala din Recaş se pune mare accent pe 
limbile străine şi ca în 2010 se împlinesc 10 ani de 
când se sărbătoresc în şcoala aşa cum se cuvine, 
prin ample activităţi, Zilele Francofoniei, pentru a 
ţine trează dragostea copiilor pentru această limbă. 
 Elevii s-au pregătit cu poezii în limba 
română şi franceză şi cu cântece închinate 
Dunării. Câţiva elevi din clasa a VIII-a au prezentat 
un material în power point, realizat de colegii lor 
mai mari din clasa a XII-a despre Deltă şi despre 
frumuseţile din această zonă unică în Europa. 
S-a realizat şi un dosar cu informaţiile adunate 
din diferite surse inclusiv de pe internet şi s-au 

listat diferite imagini din Deltă. Copii au făcut şi 
desene sugetive, cu care au realizat un panou. 

Două eleve talentate din clasa a XII-a au realizat 
pe tabla din CDI un adevărat tablou din Deltă.
 La fi nal, a fost prezentat numărul 6 al 
revistei în limba franceză, Magicienii – Les 
Magiciens  realizat de elevii clasei a XII-a sub 
îndrumarea doamnei profesoare Solmoşan. 
A fost făcută şi o expoziţie cu toate numele 
revistei atât alb - negru cât şi color. (S.M.H.)

Sărbătoarea Francofoniei

 Pe parcursul lunii mai, formaţia de dansuri 
populare a Liceului Teoretic Recaş ,,Creanga de 
aur” a participat la două evenimente culturale 
organizate de Consiliul Judeţean Timiş, Centrul 
de cultură al Judeţului împreună cu Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Timiş. Astfel pe data de 2 mai 
copiii au susţinut un program de dansuri populare 
pe scena amenajată în incinta Muzeului Satului 
din Timişoara iar în data de 7 mai, cu ocazia 
desfăşurării Târgului liceelor, în Timişoara , 
copiii au prezentat un spectacol artistic ce a 
cuprins poezii în grai bănăţean, recitate de Balaj 
Alina, Balaj Alexandra, Stoian Narcisa şi Sabău 
Adrian, cântece populare interpretate de Bodea 
Marius şi jocuri populare din Banat prezentate 
de formaţia de dansatori. De asemenea grupul 
de recitatori în grai format din elevii amintiţi mai 
sus s-a califi cat la faza judeţeană a festivalului 
de folclor „Lada cu zestre” ediţia a IV-din 12 
iunie la Centrul de Cultură al Judeţului Timiş. 
 Mulţumim pe această cale celor care ne-
au sprijinit să participăm la aceste evenimente 
culturale - domnul inspector Domolki Ladislau 
– ISJ Timiş, doamna directoare Serafi m 
Mirela şi domnul primar Paşca Marinel. 
(Rozalia Balaj)

Spectacolele formaţiei de 
dansuri “Creanga de Aur”

Vrem să ne promovăm cât mai bine şcoala...
 Din anul şcolar viitor, adică 2010-2011, 
s-a aprobat înfi inţarea în Liceul Teoretic Recaş 
a unei noi clase de liceu, adică încă o clasă 
de-a IX-a (învăţământ la zi). Conducerea 
liceului prin doamna director Mirela Serafi m 
împreună cu un grup de profesori, a demarat 
o mulţime de acţiuni pentru o mai bună 
promovare a şcolii şi pentru atragerea unor 
elevi chiar şi din Timişoara. Şi când spunem 
Timişoara o spunem cu toată responsabilitatea 
pentru că liceul nostru poate sta cu mândrie 
alături de oricare liceu din Timişoara, atât 
prin aspect, prin dotare dar şi prin calitatea 
corpului didactic şi prin nivelul la care se face 
instrucţia. Instucţie care se face atât la cursuri 
cât şi prin multitudinea activităţilor şi proiectelor 
extracurriculare, prin excursiile tematice şi prin 

lecţiile de jurnalism la care participă elevii de 
liceu pentru a realiza cele două reviste ale şcolii. 
 Pentru a ne prezenta oferta 
educaţională am participat în data de 14 mai 
2010 la Târgul Liceelor Timişene cu un stand 
expoziţional într-un mare centru comercial din 
Timişoara. Totodată s-au deplasat profesori 
şi elevi de liceu în şcolile din Topolovăţ, 
Iosifalău, Izvin şi Bazoşul Vechi pentru a 
vorbi despre liceul nostru, pentru a împărţi 
pliante şi fl uturaşi cu prezentarea şcolii.
 Elevii acestor şcoli au fost invitaţi să ne 
viziteze şcoala cu ocazia Zilei Porţilor Deschise 
şi să participe împreună cu elevii noştrii la 
competiţii sportive pentru a socializa şi pentru 
a vedea ce fel de colegi ar putea avea în viitor. 
(Solmoşan Miniora)

1 iunie cu daruri pentru copii în 
Stanciova

 Ziua de 1 iunie a adus bucurii copiilor 
de la Şcoala cu clasele I-IV şi de la grădiniţa 
din Stanciova. Ei au primit cadouri oferite de 
către Crucea Roşie Lauf, prin bunăvoinţa 
doamnei Brigitte Friedmann şi a pompierilor 
din Ottenhoefen, Germania. Ultima generaţie 
de copii ai şcolii din Stanciova şi mai micii lor 
colegi de grădiniţă au sărbătorit Ziua Copilului 
cu cântece şi au primit dulciuri, jucării, 
caiete, pixuri şi alte mici cadouri. Doamnele 
învăţătoare şi educatoare împreună cu părinţii 
mulţumesc şi pe această cale donatorilor. (T.B.)
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Producătorul cu cele mai mici preţuri 
de pe piaţă

www.teraprofi l.ro
Vă oferă într-o gamă variată de culori:
-Tablă imitaţie ţiglă
-Tablă cutată
-Accesorii standard şi nonstandard 
pentru acoperiş
-Sisteme pluviale metalice
-Profi le CD şi UD
-Lungimea de debitare la comanda 
clientului 

-Porţi metalice rulante pentru garaje şi 
industriale
-Transport gratuit pe o rază de 50 
kilometrii faţă de Timişoara (lungime 
max.5m)
* Oferta la marfa de pe stoc 3.5€/mp
Fabrica:Loc.Dudeştii Noi, jud.Timiş, 
Tel.0724211385,
Birou Comenzi:Timişoara, str. Mircea 
cel Bătrân, nr.4, Mobil 0728903380 
Tel.0256/471449, Fax:0256/471450

S.C. TERA PROFIL S.R.L.

 Poşta Română a lansat pe 1 iunie campania 
„O carte deschide o lume nouă!”, prin care îşi propune 
să participe la îmbogăţirea fondului de carte a şcolilor 
din mediul rural. Salariaţii şi clienţii Poştei Române, 
atât persoane fi zice, cât şi persoane juridice, sunt 
invitaţi să doneze cărţi pentru şcolile din mediul rural.
 Persoanele din Regiunea Vest care doresc 
să participe la acest proiect pot depune cărţi proprii 
în ofi ciile poştale din fi ecare judeţ, marcate specifi c, 
prin afi şele campaniei. Cărţile pot fi  depuse în 
spaţiile special amenajate din sala publicului, în 
perioada 1 iunie – 1 septembrie 2010. Volumele 
colectate vor merge la şcolile din cele patru 
judeţe ale Regionalei DRP Timişoara, selectate 
după cum urmează: Şcoala Generală Satchinez 
(Timiş), Şcoala Generală Hăşmaş (Arad), Şcoala 
Ajutătoare Bocşa (Caraş-Severin) şi Şcoala 
Generală Călan (Hunedoara). Predarea cărţilor se 
va face la deschiderea anului şcolar 2010 – 2011.
 Campania „O carte deschide o lume nouă!” 
se înscrie în seria acţiunilor Poştei Române prin 
care se implică în susţinerea comunităţilor în 
care îşi desfăşoară activitatea. Ofi ciile poştale 
desemnate pentru colectarea cărţilor şi şcoala 
benefi ciară a donaţiilor pot fi  consultate on 
– line, la adresa www.posta-romana.ro sau 
telefonic, apelând serviciul de relaţii cu clienţii 
INFOPOST, la numărul de telefon 021/9393.111.

 Micoplasmoza respiratorie 
aviară este o boală infectocontagioasă 
produsă de Mycoplasma gallisepticum, 
caracterizată prin simptome respiratorii.
 Caractere epidemiologice
 La infecţia naturală sunt sensibile găinile 
şi curcile, sensibilitatea fi ind infl uenţată de rasă, 
vârstă, factori genetici, tehnologici, igienici şi 
nutriţionali. Sensibilitatea este maximă la găină şi 
curcă, între 15 zile şi 18 luni. Sursele principale 
de infecţie sunt reprezentate de păsările bolnave, 
păsările care au trecut prin boală, păsările cu 
infecţii care nu se manifestă, păsările sălbatice, 
ouăle. Bacteria este eliminată în mediul exterior 
prin strănut şi aerul expirat de către animalele 
bolnave care contaminează astfel aerul din 
adăposturi şi contribuie la difuzarea rapidă a bolii. 
Sursele secundare de contaminare sunt : apa, 
staţiile de incubaţie, adăposturile. Mycoplasmoza 
evoluează pe zone întinse, cu caracter trenant, 
fi ind menţinută în permanenţă la generaţii 
succesive de păsări. Apariţia şi evoluţia bolii sunt 
favorizate de sezon, factori de stres (lotizări, 
vaccinări, declanşarea ouatului, transporturi), 
factori tehnologici (suprapopularea), factori igienici 
(umiditatea, lipsa ventilaţiei, gaze nocive, curenţi de 
aer , temperaturi scăzute). La tineret boala evoluează 
în masă, mortalitatea fi ind cuprinsă între 10-30 %.
 Tabloul clinic
 În infecţia naturală la găini, perioada de 
incubaţie este de 10-30 zile. Tabloul clinic diferă 
în funcţie de vârstă, de localizarea procesului 
infl amator şi de intervenţia bacteriilor de asociaţie. 
La puii de găină, mai ales la broiller, boala evoluează 
la vârsta de 4-8 săptămâni. Puii bolnavi sunt 

abătuţi, prezintă apetit 
redus, la nivelul ciocului 
se constată prezenţa 
unor secreţii mucoase 
şi zgomote puternice în 
gât.  La tineret peste 
vârsta de 2 luni boala 
debutează cu lipsa 
poftei de mâncare, strănut, păsările respiră cu ciocul 
deschis şi sunt prezente zgomote în gât. Unele 
păsări prezintă conjunctivită şi lipirea pleoapelor.
 Diagnostic 
 Boala poate fi  diagnosticată 
uşor datorită manifestărilor.
 Profi laxie şi combatere
 Se realizează prin măsuri generale şi specifi ce .
Profi laxia generală constă în: respectarea normelor 
de creştere, igienă şi nutriţie; evitarea factorilor 
de stres; efectuarea dezinfecţiilor periodice; 
respectarea principiului ,,totul plin, totul gol” şi a 
măsurilor generale de prevenire a bolilor; tratamentul 
preventiv al puiilor în primele zile de viaţă; cresterea 
separata a tineretului faţă de păsările adulte.
 După diagnosticare se identifi că şi se 
înlătură factorii favorizanţi concomitent cu trierea 
efectivului în funcţie de vârstă, eliminându-se 
păsările bolnave. Se instituie tratamente la tot 
efectivul, acesta având o durată de 5-7 zile, repetat 
după o pauză de 3 zile. Bacteria este sensibilă la 
oxitatraciclină, streptomicină, eritromicină, tilozină. 
Medicamentele se pot administra în furaje şi apă de 
băut în dozele recomandate de medicul veterinar. 
Concomitent cu administrarea antibioticelor se 
recomandă şi administrarea de vitamine care măresc 
rezistenţa păsărilor. (Nicoleta Urs şi Ciprian Petrea)

Medicul veterinar vă informează despre: Să depăşim barierele ! 

 Centrul Şcolar pentru Educaţie de 
Inclusivă ”C-tin Păunescu” din Recaş şi 
Centrul de Reeducare – Şcoala cu clasele 
I-VIII din Buziaş au continuat şi anul acesta 
parteneriatul dintre ele. Astfel, în data de 30 
martie, cele două instituţii s-au reunit şi au 
continuat proiectul Să depăşim barierele ! 
început anul trecut. În anul acesta şcolar, la 
ediţia a II-a, tema a fost Pentru tine primăvară! 
Cu acest prilej au fost organizate ateliere de 
lucru pe diverse teme: desen, încondeiere ouă, 
pictură pe sticlă, creare de felicitări şi coşuleţe.
 După masa de prânz elevii au fost 
recompensaţi cu un spectacol oferit de 
ansamblul ‘’Cununa’’ din Săcălaz. Elevii au fost 
încântaţi că şi anul acesta au putut participa la 
diverse acţiuni împreună cu colegii de la Buziaş. 
De 1 iunie şcoala ”C-tin Păunescu” a răspuns 
la invitaţiei Centrului de Reeducare şi astfel 
au participat la manifestările cultural artistice 
şi sportive dedicate Zilei Copilului. (S.M.H.)

La Punctul de Acces Public la Informaţie 
din Recaş se pot face înscrieri pentru 
cursuri GRATUITE de iniţiere în 
utilizarea calculatorului ce se 
fi nalizează cu o diplomă Microsoft 
Unlimited Potential. Vă aşteptăm pentru 
înscrieri zilnic între orele 8:00-
16:00 iar pentru grupe de 5 persoane 
cursul se poate ţine şi după-amiaza. 

O carte poate aduce bucurii

Ai calculator, ai viitor!


