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INSTALAȚII ELECTRICE

SERVICE

ÎNTREȚINERE ȘI MENTENANȚĂ 
Vă stăm la dispoziție 
cu orice informație

Oferta noastră este nelimitată

  EXECUTĂM ÎN 
 DOMENIU ORICE 
 ACTIVITATE

  SCHIMBĂM TABLOU 
ELECTRIC

 CIRCUITE ELECTRICE
 DOZE DE LEGĂTURI
 MONTAJ APARATE
  DEPISTARE 

 DEFECTIUNI
    BULETINE PRAM
 ÎNCERCĂRI

  MAȘINI DE SPĂLAT 
RUFE

  MAȘINI DE SPĂLAT 
VASE

  USCĂTOARE
  AER CONDITIONAT
  CENTRALE TERMICE
  HOTE

INSTALAȚII SANITARE

  DESFUNDĂRI 
CANALIZARE

  CANALIZĂRI PENTRU 
BLOCURI, CASE ȘI VILE

  ALIMENTĂRI CU APĂ 
( REȚEA, HIDROFOR, 
POMPE)

  EXECUTĂM FORĂRI 
PUȚURI

  INSTALAȚII SANITARE
  INSTALAȚII TERMICE 
  CLIMATIZARE SI 

VENTILAȚII

uRgENȚE NON-STOp

Adresa  Str. Crinului nr. 41, 
Roșu, Chiajna
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Instrucțiuni: Se dă un pătrat de 9X9 căsuțe divizat în 9 pătrate de 3X3 
căsuțe dintre care unele căsuțe sunt deja completate. Pentru a completa  
celelalte căsuțe scrieți un număr. La final pe orice linie verticală sau orizontală, 
ca și în cele 9 căsuțe de 3X3 trebuie să apară doar câte o cifră de la 1 la 9.
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Orizontal:  Desert pentru sărbători - Ieșit din mare. 
 Mină închisă - Indicatoare de kilometraj.  Ținute în 
cămară! - Preparat... la o recepție mai modestă.  Nu are 
nici un punct de vedere - Ajunși să facă față cu strălucire. 
 Interpretat cu gingășie - Prinse în lanț!  Venit de la 
țară - Scăpat de coadă. Local apropiat nouă - Cazul 
când se răspunde la întrebarea cui?  Aflate în atac! - 
Cuvânt de... succes.  Pelerina spaniolilor - Cuprins de 
alint!  A semna actul de naștere - Vorbe de chef. 
Vertical:  Descoperire de mare valoare - Plic gol! 
 Om de ordine (od.).  Mâneci de zăbun! - Încurcate 
uneori...  Scârțâitul broaștei - Al nouălea cer... - Intrarea 
în cabinet!  Tură... dar nu la șah - Burduh gol!  Tratat 
de chirurgie - Face părul creț.  A se afla în cercetare.  
Nu-i a bună... - Se lasă cu căldură pe umerii femeilor.  
Făcuți cu totul... - În vise!  Omul faptei.

Firmament

”Cursurile sunt o pre-
mieră, întrucât nicio al-
tă instituție publică nu a 
avut până acum o astfel 
de inițiativă. Colegii mei, 
împreună cu prietenii de la 
Animal Society, însoțiți de 
câini, vor merge la elevii 
de clasa a șasea și le vor 
vorbi despre protecția ani-
malelor, responsabilitatea 
față de acestea, grija față 
de ele. Este extrem de im-
portant să facem acest lu-
cru, pentru că la noi în țară 
multe animale sunt chi-
nuite, inclusiv de copii”, a 
transmis președintele CJI, 
Hubert Thuma.

Iar Anca Floarea, re-
prezentant al Birou-
lui Protecția Animale-
lor, din cadrul Consiliu-
lui Județean Ilfov, a pre-
cizat că acest proiect pi-
lot se va desfășura din 20 
octombrie, în două școli, 
din Ciolpani și Domnești. 
Concret, cei de la Biroul 

Protecția Animalelor și de 
la Animal Society se vor 
deplasa în școli, alături de 
câini din adăposturi, și vor 
vorbi elevilor despre ce în-
seamnă respectul față de 
animale, protecția acesto-
ra, îngrijirea lor, beneficii-
le pe care le aduce un ani-
mal de companie la nivel 
emoțional și nu numai. Se 
vor asigura materiale in-
formative, broșuri. 

”Integrarea animalelor 
în educație este un concept 
bazat pe rezultatele poziti-
ve ce pot fi obținute de la 
copii prin contact direct sau 
indirect cu animalele. (…) 
Vorbim de beneficii fizice, 
psihologice, emoționale, 
cognitive și comportamen-
tale. Iar, când vine vorba 
despre comportament, în 
lipsa educației, putem asis-
ta, din păcate, la episoa-
de absolut șocante, în ca-
re animalele sunt victime 
ale abuzului copiilor. Re-

alitatea din comunitățile 
în care trăim ne arată că 
toți copiii ar trebui să știe 
și să conștientizeze cele 
cinci drepturi fundamen-
tale ale UFAW (Federația 
Universităților pentru Bu-
năstarea Animalelor): 
dreptul animalelor de a nu 
suferi de foame sau sete, 
dreptul de a nu fi rănite, 
lovite, abandonate, dreptul 
de a nu sta în frică sau în 
stres, dreptul de a nu le lip-
si confortul necesar, drep-
tul de a-și exprima com-
portamentul normal speci-
ei. Și, cum altfel să știe co-
piii aceste drepturi funda-
mentale și nu numai, da-
că nu prin programe in-
troduse în școli?”, se arată 
în susținerea proiectul de 
hotărâre CJI prin care s-a 
aprobat derularea proiec-
tului pilot „Ora de relaxare, 
ora cu animale - învățăm 
de la animale mici cum să 
fim oameni mari”.

Model de  bună practică, marca ”Ilfov”

Oră de relaxare cu animale, în 
școlile din Ciolpani și Domnești

Consiliul Județean 
Ilfov și Animal Society 
au lansat, săptămâna 
trecută, în prezența 
inspectorului 
general adjunct 
al Inspectoratului 
Școlar Județean Ilfov, 
Cristina Petre Ghiță, 
și a vicepreședintelui 
CJI, Ștefan Rădulescu, 
proiectul ”Ora de 
relaxare, ora cu 
animale - învățăm 
de la animale mici 
cum să fim oameni 
mari”, în școlile din 
Ilfov. La sediul Animal 
Society din București 
a fost lansat, de 
asemenea, oficial, 
Centrul de Educație 
pentru Bunăstarea 
Animalelor ”Câini 
pentru Oameni”. 
Aici, cei din asociația 
Animal Society 
oferă gratuit 
terapie asistată de 
animale - cu câini 
maidanezi sau 
organizează ateliere 
care au ca tematică 
noțiuni legate de 
comportamentul 
canin/felin, îngrijire 
și/sau dresaj.


