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COMUNICAT DE PRESĂ

Reşiţa, 7 aprilie 2015

La centrele sociale din subordinea Primăriei Municipiului Reşiţa, Iepuraşul 

soseşte mai devreme.

Marţi, 7 aprilie 2015, începând cu ora 14:00, la sediul Centrului de Zi 

„Maria”, va avea loc o serbare dedicată Învierii Domnului unde copiii beneficiari 

vor prezenta un program artistic care cuprinde poezii, cântece şi o scenetă pe 

tematica acţiunii (teatru de păpuşi).

Miercuri, 8 aprilie 2015, începând cu ora 14:00, la sediul Centrului de Zi 

„Maria”, va fi marcată Ziua Internaţională a Romilor printr-un program artistic 

inspirat din cultura rromani-dans ţigănesc, cântece şi poezii în limba rromani-

pregătit de beneficiarii de etnie romă din cadrul centrului. Acţiunea va continua cu 

realizarea decoraţiunilor de Paşti, în parteneriat cu un grup de copii beneficiari ai 

Centrului Primăvara.

Joi, 9 aprilie, la ora 14:00, este rândul copiilor care beneficiază de serviciile

Centrului de Zi „ABC” să îl întâmpine pe Iepuraş cu un program specific 

sărbătorilor pascale. 

Vineri, 10 aprilie 2015, la ora 11:00, beneficiarii Centrului de Zi ABC vor 

primi vizita preşcolarilor de la Grădiniţa Riki-Priki din Reşiţa în cadrul acţiunii 

Shoebox care presupune oferirea de cadouri de Paşti.



Eforturile tuturor copiilor vor fi răsplătite cu dulciuri din partea Primăriei 

Municipiului Reşiţa.

    

Cabinet Primar
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