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Stiri din Eveniment

Facultatea de Silvicultură, parte într-un proiect privind
prevenirea dezastrelor
Publicat in: myTex.ro - portalul tau de stiri online nr. 5221 din Jo, 07 Oct 2010
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1.

Cezar Preda: Suntem
pregătiţi să votăm din nou
Legea pensiilor
Traian Băsescu retrimite
Legea pensiilor în Parlament
Moţiunea de cenzură PSD
are peste 70 de pagini
Băsescu face declaraţii la ora
15.00
Fundaţia ERSTE premiază
programe de integrare socială
REACŢIE. Faţă de
verificările anunţate de
Prefectură în unităţile de
asistenţă socială, Preşedintele
CJ, Aristotel Căncescu, se
plânge că este vorba despre
„controale politice”
Direcţia de Asistenţă Socială
Braşov poate pierde o
finanţare de 1,2 milioane de
euro
„Corn şi lapte” doar în
mediul rural

Regia Naţională a Pădurilor Romsilva este parteneră într-un proiect
transnaţional, care include şapte ţări din sud-estul Europei, proiect denumit Stiri de ultima ora
„MONITOR II” şi care are ca obiectiv îmbunătăţirea modului în care sunt
furnizate informaţiile necesare gestionării dezastrelor, prin elaborarea de hărţi Jo, 21:59 Charlize Theron are
de risc la nivel european.
o relaţie cu un fermier
Jo, 21:42 Mai puţine firme au
Proiectul este cofinanţat în proporţie de 85% din bani europeni, valoarea totală fiind
dat faliment
de peste 2,35 milioane de euro. O cotă de 13% din fonduri va fi asigurată de fiecare
Jo, 21:14 Mario Vargas Llosa
ţară parteneră, iar 2% revin ca plată beneficiarilor.
a câştigat Premiul Nobel
Arhiva
Facultatea de Silvicultură din cadrul Universităţii „Transilvania” din Braşov este
pentru Literatură
Mica
parte în proiect, având ca partenere instirtuţii din Italia, Serbia, Slovenia, Grecia,
publicitate
Jo, 20:51 Sarkozy vorbeşte
Austria (lider de proiect) şi Bulgaria.
„Vizăm elaborarea unei metodologii comune de preîntâmpinare a dezastrelor, pentrucu Papa despre romi
Categorii anunturi
a identifica în timp util metode de combatere şi de diminuare a acestora. Proiectul Jo, 20:30 A uitat că s-a
Servicii Diverse Auto Imobiliare va avea în România ca zonă-pilot bazinul râului Putna, care reprezintă două treimi inventat calculatorul!
din Vrancea. Se vor face hărţi de risc, care vor marca suprafeţele ce prezintă pericol
Locuri de munca
Jo, 20:19 OZN-uri în China
şi care pot afecta construcţii. Încercăm să implicăm autorităţile şi locuitorii, precum
PF, reparatii televizoar...
şi serviciile de intervenţie. La nivelul judeţului Braşov, proiectul vizează în special Jo, 19:45 Accident mortal la
Disneyland Paris
PF, reparatii masini aut...
doborârile de vânt şi inundaţiile, care sunt frecvente în zonă”, a precizat Petrişor
PF, repar masini automat...
Vică, reprezentant Romsilva.
Jo, 19:16 Rusia anulează
Cumpar actiuni fondul pr...
Întâlniri între experţi europeni
livrarea de rachete către Iran
Cumparam aur si bijuteri...
Prezent ieri la lansarea proiectului, reprezentantul Ministerului Federal al Mediului
Vand viagra, suifan, pop...
şi Gospodăririi Apelor din Austriei, Stefan Kollarits , a spus că „în cadrul întâlnirilor,Cele mai citite stiri
Vand ATV LINHAI 4x4, par... fiecare beneficiar poate învăţa din metodologiile care au fost deja create la nivelul
Vand scuter PIAGGIO, ava...
anumitor ţări, care au fost, deja, testate, pentru că este important ca experţii în
Locuri de munca vacante
Vand ATV LINHAI 4x4, par... materie de prevenire a dezastrelor să se întâlnească. Noi, în Austria, avem munţi
(44072)
Schimb 2 apartamente cu ...
înalţi şi avem probleme cu avalanşele, spre exemplu, dar cele mai mari probleme
Actorii de filme porno care
Schimb apartament 2 came...
sunt, şi la noi, cu inundaţiile. Tocmai de aceea, vrem să dezvoltăm instrumente
nu folosesc prezervativul,
Particular, schimb teren...
pentru o strategie comună. Această strategie poate fi argumentul de bază pentru
reclamaţi la autorităţi
Angajam bucatareasa si a...
unele proiecte de infrastructură viitoare”.
(26258)
SC MAD STEL angajeaza co...
MISS TEX (14577)
Angajez brutar, cocator,...
Cosmin HORJAN
LOCURI DE MUNCĂ
Adauga anunt
VACANTE LA 26.01.2010
(12063)
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SCANDALOS: Peste 30.000
de braşoveni au fost scoşi
datori la Sănătate! (10983)
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Vremea in Brasov

Vremea in tara

Vremea la mare
Constanta

6°C (min.4°C , max.11°C )
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Acum: -3°C
Minim: -6°C
Maxim: 8°C

Log In
Email
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Log In

(min., max.)
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Vremea in orasul tau!

Acasa
Animal Planet
Antena 1
AXN
B1 TV
Discovery
Eurosport
Explorer
GSP TV
HALLMARK
HBO
Kanal D
National Geographic
National TV
Prima TV
PRO CINEMA
Pro TV
TVR 1
TVR 2
TVR Cultural

Trimite-ne un email
Newsletter
Adauga aici adresa ta de email
pentru a primi cele mai noi stiri

Aboneaza-te

Intrebarea zilei
Este bine ca Opoziţia să depună o
moţiune de cenzură?

DA
NU
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Arhiva intrebari
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Mangalia

Jo, 07 Oct 2010
Euro : 4,2694
Dolarul SUA : 3,0577
AED : 0,8325
ZAR : 0,4454
UAH : 0,3848
BRL : 1,8220
RSD : 0,0403
NZD : 2,3142
MXN : 0,2450
CNY : 0,4569
100 KRW : 0,2740
INR : 0,0690
Lira sterlina : 4,8729
Leul moldovenesc : 0,2615
Leva bulgareasca : 2,1829
Dolarul canadian : 3,0224
Expozitie de machete feroviare Du, 10 Oct 2010, ora 10:00, Centrul Cultural
„Reduta”
Mai multe evenimente

Recuperare parola Inregistrare
Contacteaza redactia

Voteaza

Mamaia

Vezi rezultate Ce e pe Acasa
Jo, 07 Oct - Vi, 08 Oct 2010
21:30 - Cealaltă faţă ;...
22:30 - Poveştiri de noapte
23:30 - 7 păcate
00:30 - Poveştiri adevăr...
01:30 - Iubire şi onoare ...
02:30 - Cealaltă faţă ;...
03:30 - Poveştiri de noap...
04:30 - Luna fermecată
05:30 - Pe cuvânt de femeie
06:30 - Teleshopping
Vezi tot programul
Săptămâna 1-7 octombrie la Cityplex Brasov Jo, 07 Oct 2010, ora 10:00, Cinema
Cityplex, Eliana Mall
Mai multe evenimente
Nu exista evenimente in aceasta categorie pentru perioada urmatoare
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ABSURD: Urşii se pot plimba
în voie prin Braşov (32)
INTERSECŢIILE „VERZI” Deşi braşovenii le consideră
inutile, sensurile giratorii sunt
mai ecologice (21)
CONCURS - MyTex şi
Transilvania Expres te
premiază! (15)
SCANDALOS: Peste 30.000
de braşoveni au fost scoşi
datori la Sănătate! (13)
MISS TEX (12)
„Zebră” pictată peste gropi
(7)
Detaşamentul Poliţiei pentru
Intervenţie Rapidă Braşov a
pus în practică „Let's Do It,
Romania!”
(5)
Pacat de sangele varsat! (4)
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