
    

        
 
 
 
 
 

 
 

MINUTĂ 

 

Locul întâlnirii: 

Întâlnire online, pe aplicația ZOOM. 
Data și ora întâlnirii: 

26.01.2022– 14:00 

Participanți din partea Comitetului Executiv al 

Federației Române de Gimnastică: 

 
 Constantin  Carmencita – Președinte 

 Fumea Maria – Vicepreședinte 

 Suciu Ioan – Vicepreședinte 

 Istrate Ingrid – Secretar General 

 Drăgan Alina – Secretar federal/Antrenor federal GAER 

 Moroșan Corina – Director Tehnic GAF  

 Cacoveanu Angela – membru 

 Durlă Adrian – membru 

 Hegyi Ciprian – membru 

 Corlaci Ionuț – membru 

 Cosma Liliana – membru  

 Groza Gogean Gina – membru 

Invitați: 

 
 Timar Cristina 
 Ghiță Florentina 

 Petcu Andreea 

 Aribasoiu Miriam  

Total participanți : 16 

Ordinea de zi: 
 

1. Propunere și aprobare dată Adunare Generală Ordinară 2022 

2. Informare caz CANTARAGIU Shakira – comisia de analiza 

3. Informare privind formularul adresat membrilor Comitetului Executiv referitor la Personalitatea culturală a Federației 

Române de Gimnastică 

4. Donațiile – stadiul implementarii la persoane fizice și persoane juridice 

5. Academia de gimnastică – informare președinte Carmencita CONSTANTIN 

6. Curricula gimnasticii pentru copii cu vârste cuprinse pe grupe între 4 – 5 ani; 6 – 7 ani; 8 – 9 ani; 10 – 11 ani 

7. Diverse 

 



PARTICIPANT DESCRIERE 

1. Propunere și aprobare dată Adunare Generală Ordinară 2022 

Carmencita Constantin  

Subliniază faptul că această Adunare Generală Ordinară este absolut necesară, în special având 
în vedere contextul pandemic actual, precum și schimbările în privința statutului și a unor noi 

reguli introduse (precum dubla legitimare).  

Florentina Ghiță Evidențiază faptul că raportul financiar va fi gata estimativ la sfărșitul lunii martie.  

Cristina Timar  Întreabă dacă acesată Adunare Generală presupune prezența notarului. 

Carmencita Constantin 
Evidențiază faptul că prezența notarului este necesară, deoarece această Adunare Generală 
implică aflilieri ale unor cluburi, schimbări ale statutului, duble legitimări.  

Cristina Timar 

Subliniază faptul că, în caul modificării statutului, în momentul în care se va trimite 

convocatorul privind data, locația Adunării Generale, trebuie trimise și propunerile pentru 

modificarea statutului cu minim 30 de zile înainte de data stabilită.  

Carmencita Constantin 

Evidențiază faptul că aceste modificări se vor discuta în cadrul unei întâlniri a Comitetului 
Executiv, va fi aprobat inițial de către membrii acestuia, ulterior fiind trimis spre toți 

participanții Adunării Generale.  

Membrii se consultă și propun date, în funcție de programul fiecăruia. 

Maria Fumea  

Alina Drăgan  
Propun datele de 29 sau 30 martie.  

Carmencita Constantin 

Stabilește data de 30.03. 

Subliniază faptul că raportul va avea un format diferit (tip corporate), va avea capitole pentru 

raportul fiecărui departament în parte, incluiv un capitol pentru Comitetului Executiv. Solicită 
membrilor Comitetului Executiv să se gândească la posibile informații ce vor fi cuprinse în 

acest raport, precum numărul de ședințe, subiectele abordate, etc., dar și orice alte detalii pe 

care membrii le consideră importante.  

Evidențiază faptul că locația de desfășurare va fi București, însă va depinde de contextul 
pandemic de la momentul respectiv.  

Cristina Timar  

Evidențiază faptul că trebuie adăugată în convocator o notă în care se subliniază faptul că 

Federația își rezervă dreptul de a schimba locația de desfășurare, din cauza situației 

epidemiologice.  

VOTURI 

Carmencita CONSTANTIN - Da 

Maria FUMEA - Da 

Ioan Silviu SUCIU - Da 
Ingrid ISTRATE - Da 

Angela CACOVEANU - Da 

Liliana COSMA - Da 
Ionuț CORLACI - Da 

Adrian DURLĂ - Da 

Gina GROZA GOGEAN - Da 

Ciprian-Tiberiu HEGYI - Da 
Alina DRĂGAN - Da 

Propunerea pentru Adunarea Generală Ordinară 2022, în data de 30.03.2022 s-a adoptat în 

unanimitate (dintre cei prezenți la momentul votului), cu 11 voturi pentru. 

DECIZII/ACȚIUNI #1:  

 S-a aprobat data de 30.03.2022 pentru Adunarea Generală Ordinară 2022, cu data de 26.01.2022, 

în unanimitate (dintre cei prezenți la momentul votului), cu 11 voturi pentru.  



2. Informare caz CANTARAGIU Shakira – comisia de analiza 

Ingrid Istrate 

Informează asupra faptului că operația a decurs bine, sportiva a fost transportată înapoi la 
Deva, unde s-a instalat în camera amenajată. Mama sportivei a cerut permisiunea de a pleca 

acasă împreună cu aceasta o săptămână (pentru a reduce presiunea perioadei solicitante din 

punct de vedere psihic) înainte de începerea recuperării. Cu aprobarea doamnei Președinte, 
acest lucru a fost posibil, iar în această perioadă i-au fost scoase firele de la operație la Spitalul 

din Onești. De asemenea, documentele privind operația și indicațiile post-operatorii urmează 

să fie traduse.       

Gina Groza Gogean  

Evidențiază faptul că documentele nu au fost încă traduse, însă se va ocupa dnul Răzvan 

Spirescu. A luat legătura telefonic cu mama sportivei pentru a verifica starea de sănătate a 
acesteia; mama susține că a căutat un kinetoterapeut, pentru a începe recuperarea, însă i s-a 

explicat că acest lucru nu este posibil, deoarece abia după 2 săptămâni de la operație va începe 

procesul de recuperare în etape, în urma unui control. Deși i s-a solicitat să declare în scris că 
își asumă responsabilitatea pentru această acțiune, aceasta nu a dorit să facă această declarație. 

Așadar mama sportivei nu a înțeles procesul de recuperare și etapele ce trebuie parcurse în 

vederea recuperării cu succes a sportivei.  

Ingrid Istrate 

Evidențiază faptul că sportiva se va întoarce la Deva duminică, în data de 30.01, apoi urmând 
o programare la control la Spitalul de la Timișoara. Se solicită clarificări privind perioada în 

care mama va rămâne la Deva alături de sportivă (câte zile, etc.)  

Gina Groza Gogean 

Subliniază faptul că, în urma discuției cu mama, aceasta a spus că o va însoți pe sportivă pentru 

a se instala în cameră, însă nu va rămâne pe tot parcursul recuperării. Pentru cei de la Deva nu 
este înșă nicio problemă dacă aceasta dorește să rămână, deoarece i se vor asigura toate 

condițiile.  

Carmencita Constantin 

Susține faptul că înțelege neliniștea dnei Groza Gogean Gina privind atitudinea mamei, așadar 

o roagă pe dna Istrate Ingrid să ia legătura cu acesata telefonic pentru a lămuri situația și pentru 

a o responsabiliza. Se explică faptul că întreg procesul de recuperare a sportivei s-a efectuat de 
către FRG, așadar orice abatrere de la acest program/parcurs propus se va face doar în urma 

unei declarații pe propria răspundere, în care își asumă toată recuperarea, precum și cheltuielile 

aferente acesteia.  

Ingrid Istrate 

Asigură faptul că o va contacta telefonic pe mama sportivei. De asemenea, evidențiază faptul 
că a primit chestionarul propus de către comisia de analiză pentru părinții sportivei, a fost trimis 

la Primăria Livezi, unde aceștia locuiesc, ulterior fiind completat, semnat și ștampilat, scanat 

și trimis prin email.  

Adrian Durlă 

Susține faptul că s-a consultat în permanență cu dnul Adrian Foloștină, pentru a găsi o formă 
optimă din punct de vedere juridic, elaborând un chestionar cu întrebări și răspunsuri precise, 

pentru a aprecia în forme clare subiecatul, fără a permite vreo interpretare subiectivă sau în 

afara subiectului. De asemenea, evidențiază faptul că acest chestionar se adresează doar 
părinților sportivei. O discuție sau un chestionar pentru sportivă va fi mai dificil de creat, așadar 

va avea nevoie de ajutor pentru a-l crea. Sugerează întrebări de genul „Îți amintești ce s-a 

întâmplat în momentul accidentării?”, „Crezi că această accidentare ar fi putut fi evitată?”, 

pentru ca sportivii să fie conștienți de propriile acțiuni în sala de antrenament, fără a se baza 
exclusiv pe sprijinul antrenorilor. Elementul pe care sportiva îl executa în momentul 

accidentării nu a presupus o apropiere mare a antrenorului față de sportiv. In situațiile de 

accidentare care au mai existat anterior nu a fost nevoie de declarația sportivului, deoarece nu 
au existat consecințe așa grave și au fost accidentări întâmplătoare. Consideră că nu este 

relevant pentru momentul acesta modul în care sportiva a simțit mișcarea, așadar se vor elabora 

întrebări precise. De asemenea, consideră faptul că o discuție cu sportiva este benefică, pentru 
ca aseasta să se simtă susținută.  



Carmencita Constantin 

Evidențiază faptul că indiferent dacă discuția cu sportiva se va realiza într-un cadru formal sau 

informal sau dacă va fi oficializată într-un document sau nu, să se solicite permisiunea sportivei 
pentru a înregistra conversația, pentru a fi arhivată. De asemenea, solicită o dată la care ar 

putea fi prezentat raportul, sugerând întălnirile din februarie ale Comitetului Executiv.  

Adrian Durlă 

Sugerează faptul că după întoarcerea sportivei la Deva se va putea realiza această discuție și 

propune un cadru informal (nu în cadrul vizitei la spital). Evidențiază faptul că raportul este 
aproape finalizat, având nevoie de mici completări. 

Carmencita Constantin 

Subliniază faptul că mama ar trebui informată cu privire la procesul de recuperare de către un 

medic, anume doctorul Popoiu. De asemenea, solicită ca traducerea documentelor să fie 

realizată cât mai repede posibil.  

Gina Groza Gogean  

Ingrid Istrate  

Evidențiază faptul că vor lua legătura cu mama sportivei, pentru a clarifica situația privind 
perioada în care mama va sta cu sportiva la Deva, respectiv pentru a informa mama cu privire 

la parcursul recuperării și a o responsabiliza privind orice abatere de la acest program de 

recuperare.  

3. Informare privind formularul adresat membrilor Comitetului Executiv referitor la Personalitatea 

culturală a Federației Române de Gimnastică 

Carmencita Constantin 

Susține faptul că a fost uimită cu privire la numărul mic al răspunsurilor deoarece scopul 
chestionarului este de a defini lucrurile comune, pe placul colectivului federației. De asemenea, 

consideră relevante aceste răspunsuri în vederea organizării competițiilor, deoarece se poate 

ține cont de preferințele membrilor în luarea anumitor decizii. Sunt așteptate minim 40 de 

răspunsuri pentru a putea fi prelucrate datele și pentru a se putea ține cont de acestea. Întreabă 
cu privire la motivul pentru care nu au răspuns unele persoane la chestionar.  

 

Mai mulți membri au răspuns că principalul motiv este lipsa de timp, pregramul acestora fiind 
foarte încărcat, însă asigură faptul că vor răspunde în cel mai scurt timp posibil.  

4. Donațiile – stadiul implementarii la persoane fizice și persoane juridice 

Carmencita Constantin 

Explică website-ul campaniei de donații, precum și modul în care se poate dona în cadrul 

campaniei „Ajută gratis” (persoană fizică sau juridică). Se invită membrii la distribuirea 
linkului și se evidențiază faptul că linkul cu campania „Ajută gratis” creeaza vizibilitate, 

deoarece, așa cum este deimită campania, nu costă nimic să fie completat acest formulat 

(redirecționarea unui procent din impozitul pe venit. Se asigură faptul că modul și felul în care 
a fost creat acest buton de donații este evaluat ca fiind printre cele mai bune existente în 

România. De asemenea, s-a înaintat o discuție cu TVR și altă agenție de media pentru difuzarea 

unui spot publicitar cu privire la campania de donații, precum și cu Radio România Cultural. 

Se evidențiază faptul că site-ul de donații nu are legatură cu campania de redirectionare, 
deoarece acesta va fi prezent pe tot parcursul anului. Butonul de donații se activează pe bază 

de proiecte, pentru care federația solicită donașii, iar pagina proiectelor include target, contor 

al donațiilor și buton de donație rapidă. Se dorește ca pe fiecare capitol în parte vor exista 
comunicate privind modul în care au fost utilizați banii, precum și o lită tip „hall of fame” al 

donatorilor care doresc să își facă public numele. Așadar, se solicită ajutor din partea 

membrilor Comitetului Executiv pentru a se face cunoscut site-ul și campaniile de donații și 

pentru a se implica personal în distribuirea acestuia. Se așteaptă un feedback și o raportare a 
modului în care s-a implicat fiecare membru în această acțiune. 

Angela Cacoveanu  

Evidențiază faptul că a distribuit link-ul în repetate rânduri către persoane din alte domenii de 

activitate, către corporații, precum și pe grupurile cu părinți, iar mulți dintre aceștia au fost 

deschiși, au avut o atitudine favorabilă, receptivă, însă subliniază faptul că nu există niciun 



control asupra acțiunilor acestora după ce primesc link-ul (în ciuda atitudinii pozitive). Rămâne 

angajamentul că va distribui în contiuare.  

Carmencita Constantin  

Susține faptul că scopul este ca informația să fie dusă cât mai departe, pentru a ajunge la cât 
mai mulți oameni. În vederea îndeplinirii acestui lucru se va achiziționa un program de email 

marketing. Evidențiază faptul că a donat pe toate cananele, a obținut toate aprobările ca toate 

firmele GE din România să doneze spre această cauză. Dorește ca toți membri Comitetului 
Executiv să se responsabilizeze pentru a distribui linkul și să prezinte ce au facut concret în 

acest sens, cum a fost primită informația de către celelalte persoane, folisind toate canalele pe 

care aceștia le au la dispoziție. Se subliniază faptul că donațiile sunt necesare, deoarece bugetul 

de la Ministerul Sportului nu a fost încă aprobat și poate fi imprevizibil, așadar este nevoie de 
o acoperire. De asemenea, se așteaptă orice întrebare sau sugestie legată de acest site de donații, 

precum și contribuția fiecărui membru în această direcție.  

Angela Cacoveanu  
Sugerează faptul că ar fi ideal ca pe pagina de donații (site FRG), să fie înlocuită poza care 

promovează o sală de gimnastică din străinătate, cu imaginea unei săli din România.  

SE REVINE LA 1. Propunere și aprobare dată Adunare Generală Ordinară 2022 

Florentina Ghiță  

Subliniază faptul că data votată anterior nu este eligibilă deoarece în perioada 29.03-03.04 se 

desfășoară Campionatul Național pe echipe și Individual al Junioarelor III și II – Etapa I 

(Impuse) la Ploiești. Așadar trebuie realeasă și revotată altă dată.  

Ioan Suciu 
Sugerează o dată în weekend, însă este respinsă propunerea deoarece se iau în considerare 
persoanele care vor veni din provincie.  

Corina Moroșan  
Sugerează ca întâlnirea Adunării Generale să se efectueze înaintea competiției de la Ploiești, 

ținând cont de faptul că vor fi prezente deja o bună parte din cluburile afiliate.  

Angela Cacoveanu 

Subliniază faptul că există posibilitatea ca persoanele implicate în competiție să nu fie cele 

desemnate de structurile afiliate pentru reprezentarea în Adunarea Generală, așadar 
evenimentele ar trebui separate.  

Maria Fumea 
Evidențiază faptul că la Adunarea Generală vor participa președinții structurilor, deci trebuie 

schimbată data, pentru a nu coincide cu competiția.   

Cristina Timar 

Evidențiază faptul că nu se poate delega o persoană în locul președintelui structurii pentru a 

participa la Adunarea Generală în cazul cluburilor departamentale și a CSS-urilor, însă fiind 
vorba de Adunare Generală Ordinară, celelalte cluburi sportive private pot delega orice 

membru pentru a participa.  

Carmencita Constantin Propune data de 22.03.2022. 

Cristina Timar 

În urma discuțiilor cu privire la modificarea statutului în care susține că nu a fost implicată, 

decide să încheie colaborarea cu FRG deoarece consideră că activitatea pe care o desfășoară 
nu mai este relevantă, mulțumind pentru perioada în care a fost activă (părăsește întâlnirea). 

Maria Fumea 
Mulțumește dnei Cristina Timar pentru perioada de colaborare și pentru toată susținerea 

acordată federației.  

Carmencita Constantin 

Evidențiază faptul că modificările la statut au fost consultate cu dnul avocat Bogdan Foloștină, 

care asistă din punct de vedere juridic federația în numeroase aspecte. Atât modificările din 
statut, cât și codurile de etică și disciplină ce urmează a fi elaborate au scopul de a se alinia 

activitatea FRG la activitatea Federației Internaționale de Gimnastică (FIG). După ce aceste 

modificări se conturează, se vor distribui către membri Comitetului Executiv, se va vota în 
cadrul unei ședințe, fiind consultați pe parcursul întregului proces. De asemenea, este subliniat 

faptul că dnul Foloștină va susține aceste modificări în fața Adunării Generale, când va fi cazul.   

VOTURI 

Popunerea privind data de 22.03.2022 pentru Adunarea Generală Ordinară 2022 este supusă 

la vot.  
Carmencita CONSTANTIN - Da 

Maria FUMEA - Da 



Ioan Silviu SUCIU - Da 

Ingrid ISTRATE - Da 
Angela CACOVEANU - Da 

Liliana COSMA - Da 

Ionuț CORLACI - Da 
Adrian DURLĂ - Da 

Gina GROZA GOGEAN - Da 

Ciprian-Tiberiu HEGYI - Da 

Alina DRĂGAN - Da 
Corina MOROȘAN - Da 

Propunerea pentru Adunarea Generală Ordinară 2022, în data de 22.03.2022 s-a adoptat în 

unanimitate (dintre cei prezenți la momentul votului), cu 12 voturi pentru. 

DECIZII/ACȚIUNI #2:  

 Se anulează DECIZII/ACȚIUNI #1 

 S-a aprobat data de 22.03.2022 pentru Adunarea Generală Ordinară 2022, cu data de 26.01.2022, 

în unanimitate (dintre cei prezenți la momentul votului), cu 12 voturi pentru 

5. Academia de gimnastică – informare președinte Carmencita CONSTANTIN 

Carmencita Constantin 

Subliniază faptul că Academia de Gimnastică Raising Stars se adresează localităților din 

zonele urbane mici sau rurale, pe tot teritoriul României, nu neapărat în zonele unde există deja 

Centre Naționale. Se adresează autorităților locale care, în urma încheierii unui acord cu 
federația, finanțează pe timp de 3 ani selecția și pregătirea copiilor în sala de sport locală. Se 

dorește atingerea performanței ca aceste proiecte să fie susținute teritorial cu sprijinul 

membrilor Comitetului Executiv deoarece există o cerință foarte mare asupra acestui proiect. 
Se dorește încheierea unui parteneriat (Australia) pentru implementarea unei aplicații mobile 

de planificare a antrenamentului pentru copii, care vine în sprijinul antrenorilor. 

Se prezintă proiectul/prezentarea, conform documentului atașat.  

Se evdențiază faptul că, în funcție de situație, Consiliul Județean poate încheia un parteneriat 
cu alte autorități locale, precum primăria comunei respective. De asemenea, tot Consiliul 

Județean și primăria sunt cei care decid câți bani vor fi investiți în acest proiect, câte școli vor 

fi implicate și câți elevi. FRG este pregătită să susțină o finanțare bugetară după toate regulile 
impuse de legislația în vigoare, existând o planificare bugetară bine pusă la punct. În cadrul 

proiectului este prevăzut că școlile cuprinse în parteneriat își asumă responsabilitatea pentru 

transportul copiilor către și de la sala de sport desemnată ca locație de antrenament.  
Încurajează ca toți membrii Comitetului Executiv să își asume responsabilitatea pentru 

prezentarea proiectelor în câte o regiune, cu toate materialele puse la dispoziție de câtre FRG. 

Evidențiază faptul că toate autoritățile locale se supun unei legi în baza căreia este prevăzută 

obligativitatea ca minim 5% din venituri să se direcționeze către sport, sub forma unor 
academii sau sub forma unei aplicații către primării în vederea susținerii participării la o 

competiție internațională.    

Subliniază faptul că FRG va pregăti o prezentare standardizată pentru a demara la nivel local 
prezentările, venind în sprijinul tuturor ce doresc să se implice în promovarea acestui proiect 

prin redactarea materialelor necesare.  

6. Curricula gimnasticii pentru copii cu vârste cuprinse pe grupe între 4 – 5 ani; 6 – 7 ani; 8 – 9 ani;  

10 – 11 ani 

Carmencita Constantin 

Solicită sprijinul departamentelor tehnice și a membrilor Comitetului Executiv pentru 

elaborarea acestor curricule, așteptând completări și propuneri privind programul pentru 

preșcolari și școlari, deoarece fără acest document nu se poate încheia și aproba un act adițional 

la parteneriatul cu Ministerul Educației privind disciplina gimnastică. 



Se exemplifică popularitatea gimnasticii printr-un articol care susține că gimnastica a detronat 

fotbalul în rândul fanilor, așadar campania de vizibilitate lansată are succes.   
Se evidențiază faptul că toate academiile vor deveni asociații sportive afiliate la federație, iar 

în bugetul prevăzut se dorește a cuprinde inclusiv taxele de afiliere și legitimare a viitorilor 

sportivi.  
Se exemplifică prin orașul Buftea, ce nu are nevoie de profesori specializați, deoarece există 2 

antrenori care locuiesc în zonă, ci doar transformarea unui spațiu în sală de gimnastică 

corespunzătoare.   

Se adresează un îndemn tuturor membrilor pentru a transmite o listă cu întrebări și propuneri 
privind acest subiect într-un timp cât mai scurt posibil. Se reamintește acestora să completeze 

chestionarul privind Personalitatea Culturală a FRG, precum și promovarea și transmiterea 

link-ului de donații și pregătirea pentru susținerea proiectelor Academiilor.  

7. Diverse 

Maria Fumea 

Subliniază faptul că la lotul de seniori de Gimnastică Aerobică nu s-au primit indemnizațiile 
din luna octombrie, nici sumele corespunzătoare premierii de la Campionatele Europene, 

sportivii fiind puternic demotivați de acest lucru.  

Ingrid Istrate 
Asigură faptul că în ceea ce privește premierea sportivilor, s-au făcut toate demersurile în acest 

sens, însă situația privind indemnizațiile era necunoscută.  

Carmencita Constantin 

Confirmă faptul că nu au fost primite indemnizațiile pe lunile noiembrie și decembrie deoarece 
nu au fost virați în contul federației banii de la MS, deoarece structura și personalul 

Ministerului au fost schimbate, neexistând drept de semnătură până la finalizarea acestor 

modificări.   

Maria Fumea  Susține faptul că alte loturi, din cadrul altor federații au primit aceste indemnizații.  

Ingrid Istrate 
Evidențiază faptul că se va realiza o notă ce va fi trimisă la Minister, în urma căreia se va 
acorda un răspuns oficial cu privire la această situație.  

Corina Moroșan 

Subliniază faptul că dnul Moldovan Cristian a semnalat faptul că de asemenea nu a primit 

indemnizații, solicitând pentru sportive indemnizație sub forma 100%, deși acestea nu au 

participat la competiții. Se solicită un răspuns oficial. 

Carmencita Constantin 

Subliniază inițiativa de a acorda un anume procent din indemnizație ca mijloc de stimulare a 
activității sportive, indifrerent de activitate. Deoarece această propunere nu a fost votată, nu a 

existat un comunicat oficial către toți antrenorii. Problema cu FRG se confruntă este 

reprezentată de inadvertențele între antrenori, deoarece nu este de dorit să se ajungă în situații 
în care sportivii cu o activitate intensă primesc un procent mai scăzut (100%). 

Corina Moroșan 

Evidențiază faptul că a primit 3 CV-uri ale unor antrenori străini care doresc să lucreze în 

România și se încearcă găsirea unei forme legale, o soluție optimă de a putea colabora cu 

aceștia.  

Carmencita Constantin 

Îndeamnă să se păstreze legătura, corespondența cu aceștia, urmând a se discuta și de a se găsi 
cea mai bună variantă.  

Informează cu privire la aprobarea înființării unei secții de gimnastică la CSM București. În 

privința sălii, se va face un parteneriat cu Complexul Sportiv Lia Manoliu, în urma căruia își 

asumă investiția în aparatură și amenajare pentru desfășurarea în condiții optime ale 
antrenamentelor.   

Mulțumește pentru participare și reamintește cu privire la implicarea membrilor și transmiterea 

propunerilor acestora privind punctele evidențiate anterior.  

 


