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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  ISTORICUL CERCULUI DE KARATE 
DE LA PALATUL COPIILOR REȘIȚA 

 
Cercul de karate, a luat ființă în anul 1991 prin 

antrenorul Lipan Zoltan și încet, încet s-a făcut 
cunoscut atât în țară cât și  peste hotare. 

 
Cercul de karate, a obținut numeroase rezultate 
lăudabile, mediatizate prin media scrisă,  audio și chiar 
televiziune.  
Participanții de la cercul de karate au avut plăcerea de 
a participa la stagii de pregătire cu maeștrii din țară și 
străinătate. 

Cercul de karate, este organizatorul de 
Campionat Național Școlar de Karate-Do, cu 
participare Internațională, din anul 2002 și până în 
prezent.   

 
Am participat și obținut rezultate remarcabile la 

numeroase Campionate Naționale, Internaționale, 
Balcanice, Europene și chiar Mondiale. 

În anul 2015, antrenorul Zoltan Lipan, a primit 
titlul de Senior Master pentru recunoașterea muncii 
sale în dezvoltarea, propagarea și consecvența în 
Artele Marțiale la Romania Martial Arts Hall Of Fame 
2015 alături de Cynthia Rothrock, de cinci ori 
campioană mondială, și Don The Dragon Wilson, de 11 
ori campion mondial de kick-boxing. Invitați de onoare 
au fost și marii maeştri Samuel Kwok (Wing Chun, 
China), Heinz Kohnen (soke 10 DAN Tamashi, 
Germania), Gregor Huss (Taekondo/Hapkido, 
Germania), precum şi Hanshi Sebastian Rosendahl (9 
DAN Kyokushin Karate, Suedia), Hanshi Zoran Jocic (10 
DAN Ju Aikido, Serbia), Hanshi Herbert Forster (8 DAN, 
Karate Kyokushin, Elveția), maestrul Vitor Lagarto (7 
DAN Kenpo, Portugalia) şi Shihan Daniel Schneider (7 

DAN Karate, Germania și confirmat în data de 20 iunie, 
la Innsbruck, în Austria, la  Hall of Honours unde pe 
lângă cei enumerați mai sus au mai fost și alte 
personalități din lumea artelor marțiale, Erhard 
Kellner, Perry Zmugg, Ado Dulas, Emma Elmes  şi Zara 
Phythian. 

 
Rezultatele sportivilor de la cercul de karate al 

Palatului Copiilor Reșița: 
1. LIPAN  SANDRA: 

- centura neagră dublu medaliată cu bronz la 
Campionatul Mondial – Istanbul 

- multiplă campioană națională 
- campioană internaționala și europeană - 

Macedonia, Serbia, Bulgaria, Germania, Ungaria. 
2. CIUSDIC  MILAN: 

- centura neagră 1 DAN 
- locul V la Campionatul Mondial – Istanbul 
- multiplu campion național 
- campion internațional - Macedonia, Serbia, 

Bulgaria, Germania, Ungaria 
3. IANOSIC  VANESSA: 

- centura neagră 1 DAN 
- locul V la Campionatul Mondial – Istambul 
- multiplă campioană națională 
- campioană internațională și europeană - 

Macedonia, Serbia, Bulgaria, Germania, Ungaria 

 
4. META  ALEXANDRU: 

- centura neagra 1 DAN 
- multiplu campion național 
- campion internațional - Macedonia, Serbia, 

Bulgaria, Germania, Ungaria 
5. FARCAS  ALEXANDRU: 

- centura neagră  1 DAN 
- multiplu campion național campion 

internațional - Macedonia, Serbia, Bulgaria, Germania, 
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  Ungaria 
6. MILOTIN  FLAVIA: 

- centura maro  
- vicecampioana națională 

7. BAM  MIRCEA:  
- centura albastră  
- multiplu campion național 
- campion internațional - Macedonia, Serbia, 

Bulgaria, Germania 
8. BUZURA  GRETA: 

- centura verde 
- multiplă  campioană  națională 
- campioana  internațională - Macedonia, 

Serbia, Bulgaria,Germania 
9. MACAMETE  CODRIN: 

- centura albastră 
- vicecampion național 
- locul II la concursuri internaționale 

10. BONTU  ROBERT: 
- centura albastră 
- vicecampion național 
- locul II la concursuri internaționale 

11. UNGUREANU  ANTONIA: 
- centura albastră 
- vicecampioană națională 

- locul II la concursuri internaționale 
12.  MINICA  STEFAN: 

- centura verde 
- locul III la campionatul național 

Mai sunt de enumerat mulți altii cu care cercul 
de karate se mândrește: Basoldea Larisa, Constantin 
Anamaria, Matala Andrei, Sorean Patrick, Preda Taisa, 
Basa Andrian, Stanciu Serena, Soreanu Patrick, 
Bojinescu Andrei, Burileanu Anamaria, Vaipan Anya, 
Verna Dorian, Sergiu Gherman, Tania Velcsov, Flavia 
Velcsov. 

În februarie 2016, Zoltan Lipan a primit 7 DAN, 
avansare, pentru rezultatele obținute în decursul 
anilor și dezvoltarea karate-ului și pe plan 
internațional, fiind numit în 2015, vicepreședinte în 
forul Balcanic! 
 

 
Profesor  ZOLTAN LIPAN 

Clubul Copiilor Reșița 
 

CERCUL DE PICTURĂ – DESEN DE 
LA PALATUL COPIILOR REŞIŢA 

 
Activitatea noastră are scopul de a educa 

elevii talentaţi la desen şi culoare. Orice talent 
are nevoie de educaţie, de exemplu şi de 
îndrumare practică. Educaţia plastică care se face 
în şcoli nu-i ajută pe copiii talentaţi, ei au nevoie 
de practica din atelier care aprofundează 
domeniul şi îi familiarizează cu arta. 

 
În atelierul nostru vin elevii care doresc să 

facă mai mult în acest domeniu al artelor plastice 
deci au un scop comun care-i leagă şi îi îndeamnă 
la perseverenţă. Dincolo de studiul individual 
fiecare elev poate participa cu lucrări la expoziţii 
de nivel judeţean, naţional şi internaţional. 
Aceste participări la expoziţii le sporesc 
experienţa şi îi formează calitativ ca artişti. 

În demersul nostru didactic suntem centraţi 

pe dezvoltarea personală a fiecărui elev, 
intervenind cu grijă în oferta personală a 
fiecăruia, stimulând curajul, originalitatea, 
fantezia şi imaginaţia fiecăruia. În arta nu lucrăm 
după şabloane, nu suntem la fel şi nu realizăm 
lucrurile la fel. Elevii sunt încurajaţi să rezolve 
temele propuse în moduri originale diferite atât 
din punct de vedere al desenului cât şi al culorii. 
În artă nu avem reţete ale succesului şi fiecare 
artist după ce şi-a însuşit cunoştiinţele necesare 
educaţiei sale rămâne să se dezvolte mai departe 
şi să crească valoric prin munca, imaginaţia şi 
originalitatea sa. 

Avem elevi de felurite vârste începând de la 
şase ani până la nouăsprezece, repartizaţi pe 
grupe de lucru. Frecvenţa unui elev la activitatea 
cercului este de o şedinţă de două ore pe 
săptămână. Orarul activităţii noastre este zilnic 
între orele 16.00 şi 17.45.  
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  Putem spune că activitatea noastră este o 
alternativă de a petrece timpul liber într-un mod 
plăcut, în aceste timpuri în care internetul, 
telefonul, jocurile video şi televizorul par că ne 
confiscă timpul şi voinţa de a face ceva pe cont 
propriu, original şi personal. Mare parte dintre 
copii sunt prizonieri în faţa unor aparate care le 
îngustează creativitatea şi fantezia. Celor 
talentaţi la desen le lansăm invitaţia să ni se 
alăture. 

Beneficiem de o bază materială variată: 
mese rabatabile, culori, pensule, creioane şi 
blocuri de desen. Avem o bibliotecă de 
specialitate şi videoproiector. 

Vă aşteptăm! 
 
 

Prof. OVIDIU RUSS 
Coordonator cerc pictură/desen 

Palatul Copiilor Reșița  

 

INFLUENȚA CERCULUI 
AGROBIOLOGIE-FLORICULTURĂ 

ASUPRA COPIILOR 
 
Motto: 

Dacă pe acest pământ ar fi atâtea flori câte 
poate cuprinde ochiul unui copil, ne-ar fi teamă să mai 
purtăm atâtea războaie. (Goethe)    

 
PALATUL COPIILOR reprezintă forma de 

învăţământ preuniversitar în care se realizează 
educaţia non-formală a copiilor. Aici se pot înscrie toţi 
copiii, indiferent de condiţia materială, de criterii 
etnice sau religioase. Palatul Copiilor permite elevilor 
să desfăşoare activităţi recreative, dar cu scop vădit 
educaţional. Pe de altă parte, pentru părinţi, cercurile 
destinate copiilor reprezintă un loc sigur în care îşi pot 
lăsa copilul, în deplină siguranţă, având certitudinea că 
este supravegheat şi îndrumat. 

Activităţile din Palatul Copiilor se desfăşoară atât 
pe durata anului şcolar cât şi în vacanțele şcolare. 
Toate activităţile sunt structurate pe grupe. Aceste 
grupe pot fi de iniţiere, de avansaţi şi de performanţă 
iar activităţile se desfăşoară timp de cel puţin 2 ore 
săptămânal. Fiecare grupă îşi desfăşoară activitatea pe 
baza unui proiect de activitate cu o structură bine 
definită. Aceasta include oferta educaţională a 
activităţii, documente curriculare aprobate la nivelul 
instituţiei, modalităţi de monitorizare a ofertei 
educaţionale şi a performanţelor educaţionale şi, nu în 
ultimul rând, un proiect de buget pe termen mediu şi 
lung în vederea realizării unei activităţi didactice 
performante. 

S-a constatat că sunt foarte solicitate cercurile 
floricultură, prietenii naturii, agrobiologie, ecologie. 
Programa acestor cercuri se încearcă, pe cât posibil, să 
nu se suprapună cu programa şcolară, evitându-se 
paralelismul. 

Activitatea de agrobiologie din cadrul Palatului 
Copiilor Reşiţa  vine în sprijinul copiilor iubitori de 
natură, care doresc să-şi îmbogăţească cunoştinţele 
prin participarea la activităţi tehnico - ştiinţifice şi 
ecologice extracurriculare. Aici elevii au ocazia să-şi 
petreacă mai mult timp în mijlocul naturii, să înveţe 
despre viaţa interesantă a plantelor, să efectueze 

activităţi practice în seră, să facă observaţii, drumeţii, 
excursii tematice şi chiar să participe la tabere de 
profil. 

La cercul de agrobiologie copiii învaţă să 
îngrijească florile sau plantele din grădină. Cei mici 
sunt atraşi în special de partea practică a acestei 
discipline. Profesorul caută să facă tot timpul ceva 
care să îi atragă, altceva decât la şcoală. Îi învaţă să 
planteze flori, pomi, trandafiri. Elevii sunt încântaţi că 
pot discuta liber despre  plante şi participă cu bucurie 
la cercul de agrobiologie. 

 
 

 
 

Profesorul îi lasă să folosească microscopul, lupa şi 
celelalte ustensile de laborator 

. 
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Copiii îi răsplăteasc dascălului eforturile cu numeroase 
premii câştigate la concursurile de profil, judeţene şi 

interjudeţene. 
 

 
 

Lucrăm în grupe mici, de 10, cel mult 15 elevi, 
astfel încât fiecare copil să înveţe ceva folositor de la 
aceste cursuri. Profesorul încearcă să se plieze după 
dorinţele lor şi să îi ajute să îşi petreacă timpul liber 
într-un mod util. 

 
Prin activităţile desfăşurate la cercul de 

AGROBIOLOGIE suntem chemaţi sa dezvoltăm tinerilor 
dorinţa de a-şi însuşi un sistem de cunoştinţe 
ştiinţifice despre plante, animale, om precum şi 
relaţiile dintre acestea în mediul înconjurător. Elevii 
trebuie să înţeleagă că natura nu ne oferă pe tavă 
daruri, uneori trebuie să i le smulgem, nu brutal, nu 
tâlhăreşte, mânaţi de nevoile zilei de azi sau de mâine, 
ci raţional, înţelept, înlocuind ce am consumat, 
ocrotind ce-i de nerecuperat. 

 
Copiii sunt înscrişi după voinţa lor, cu timpul 

rămânând doar cei care au înclinaţii practice, care sunt 
harnici, cărora le plac plantele şi animalele şi sunt 
interesaţi de secretele naturii. 

 
Acţiunea umană cunoaşte în prezent o amploare 

nemaiîntâlnită perturbând sau chiar nimicind 
echilibrele ecologice milenare. Omul a descoperit 
ascunzişul bogăţiilor naturale şi a răpit comorile 
naturii, a dibuit puterea izvoarelor şi le-a robit. 

Astăzi, când asistăm la cel mai vertiginos amestec 

al omului în natură prin industrializare, urbanizare, 
chimizare etc., problema echilibrului ecologic şi a 
menţinerii acestuia, preocupă în ultima vreme tot mai 
mulţi ecologi.  

 
În acest context ocrotirea naturii a devenit o 

latură a activităţii economico-sociale, care pune 
problema a însăşi civilizaţiei pe planetă. Necesitatea 
educării tuturor cetăţenilor în spiritul ecologic şi cu 
deosebire a tinerei generaţii – deoarece acesta va fi pe 
lângă beneficiarul de mâine, factorul care va 
gospodări şi transforma – trebuie conștientizată, 
armonizată, pătrunsă de înaltă responsabilitate. 
Problema educaţiei în spiritul ocrotirii naturii şi a 
mediului ambiant capătă aspecte deosebite, atât pe 
verticală cât şi pe orizontala şcolară, referindu-ne la 
etapele şcolii de la preşcolari şi terminând cu educaţia 
adulţilor. 

 
ECOLOGIA nu se face cu manualul, ci cu pasiune 

pentru natură, dublată şi întărită de cunoştinţe despre 
alcătuirea plantelor şi animalelor, despre viaţa lor, 
despre uriaşul rol pe care îl au în natură şi în viaţa 
plantelor. De ce trebuie ocrotită natura? Noi ştim că 
natura este mai puternică decat noi, oamenii, şi nu 
odată am văzut de ce e în stare când se dezlănţuie. 
Atunci de ce trebuie să o apărăm? De cine? Cum 
putem face asta? Sunt câteva întrebări la care veţi 
găsi răspunsul la cercul nostru.  

 
Pentru început vom vedea cine este Natura? Tot 

ceea ce este în jurul nostru: apa, aerul, solul, plantele, 
animalele formează un întreg, natura, fără de care noi 
oamenii nu am putea trăi. De aceea ea merită 
respectată şi trebuie să-i câştigăm prietenia. Cum să 
fim Prietenii Naturii?  Primul pas constă in a face 
cunoştinţă cu ea şi apoi să o invităm la noi acasă. Să 
punem o floare în fereastră, să renunţăm la praştie în 
schimbul unor grăunţe pentru păsărele e un semn că 
se infiripă o prietenie nouă.  

 
Pe parcursul timpului o să aflăm că plantele au 

un nume, la fel ca noi, iar păsărelele îşi delimitează un 
teritoriu ciripind de zor. După toate acestea e timpul 
să facem următorul pas. Vom merge în vizită la 
natură, la ea acasă. Vom alege o zi cu soare și vor veni 
cu noi și colegii de la alte grupe ale cercului. Poate o să 
avem surpriza să vedem și câteva păsărele pe care noi 
le-am hrănit. Sigur o sa găsim flori, copaci, păsări pe 
care încă nu știm cum le cheamă. Data viitoare vom 
lua cu noi și ceva albume, determinatoare chiar și o 
lupă. După ce am făcut primii pași și am legat o 
prietenie sigur o să povestim și la altii. Prin acest mod 
o să aflăm alte lucruri care ne interesau. De exemplu o 
să vedem că există grupe de avansați, de la care 
putem învăța multe lucruri pe care doream să le știm. 

Dacă v-ați hotărât să deveniți un prieten al 
naturii, nu mai amânați să faceți primii pași. Noi vă 
așteptăm, la cercul de Agrobiologie, promitem să fim 
alături de voi și vă asigurăm că nu o să regretați! 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  

 
 

Sunteți aglomerați cu orele de școală, dar iubiți 
plantele, ieșirile în aer liber și doriți să fiți  printre   cei 
care contribuie la protejarea naturii ? Nimic mai 
simplu!   

Cercul de Agrobiologie este ceea ce căutați: 
desene, ieșiri în parc, păduri  din jurul localității, vizite 
la grădina zoologică, jocuri, poezii. 

Dacă vrei să înveți metode și tehnici de 
confecționare a aranjamentelor florale și a buchetelor 
și totodată să obții noțiuni de amenajare a spațiilor 
verzi, balcoanelor și teraselor, acesta este locul 
potrivit! Pot participa la activitatea de cerc elevi cu 
vârsta cuprinsă între 6 si 18 ani. 

Natura - efect terapeutic si stimulativ ? Copiii 
care își petrec mai mult timp în natură devin mai 
calmi, creativi, atrași de frumos, dezvoltându-și 
aptitudinile artistice 

Cercul de FLORICULTURĂ îşi desfăşoară 
activitatea la Palatul Copiilor și Elevilor din Reșița din 
anul 1983 şi are drept scop iniţierea elevilor în 
cunoaşterea naturii, formarea lor pentru a putea 
pătrunde în tainele complexe de organizare, 
funcţionare şi existenţă a materiei vii. 

Urmare a cerințelor elevilor și părinților acestora, 
cercul și-a diversificat profilul de activități, devenind 
agrobiologie. 

Aspectele cercetării materialului biologic în 
laborator trebuie dublate de cercetarea naturii pe 
teren. De aceea excursiile, drumeţiile precum şi 
taberele de vară vor fi prielnice pentru scopul nostru.  

Cercul de agrobiologie are la bază următoarele 
obiective: 

 educarea copiilor în spiritul ocrotirii naturii, 
respectării frumuseților ei și răspunderii pe care o au 
față de natură, care contribuie la menținerea și 
continuitatea vieții; 

 trezirea interesului pentru știință, activarea 
gândirii si dezvoltarea aptitudinilor prin efectuarea 
unor activităţi concrete în mijlocul naturii, înțelegerea 
și utilizarea în comunicare a unor termeni și noțiuni 
specifice științelor naturii; 

 dezvoltarea deprinderilor practice, 
constructive, călăuzind pașii copiilor spre practicarea 
floriculturii, unde legătura cu natura este mereu 
prezentă, formarea spiritului colectiv de lucru în 
echipă, a toleranței, viziunii optimiste și constructive; 

 cultivarea sensibilității și dragostei față de 
natură prin acțiuni concrete de cunoaștere și ocrotire 
a frumuseților și bogățiilor naturii,  sensibilizarea 
copiilor pentru respectarea drepturilor animalelor, 
cunoașterea ecosistemelor şi rolul plantelor şi 
animalelor în ecosisteme; 

 dezvoltarea capacității de raportare a 
copilului la mediul social, economic și natural în care 
trăiește și de cooperare în scopul realizării unor 
produse; 

 educația pentru muncă, pentru munca bine 
făcută, care aduce satisfacție şi bunăstare; 

 recunoașterea și clasificarea pe baza 
criteriilor morfologice a plantelor din natură, utilizarea 
unor metode și tehnici de plantare și îngrijire a unor 
plante; 

 încheierea și derularea unor parteneriate 
educaționale cu alte unități școlare din municipiu și 
județ, precum și instituții de profil. 

Frecventând cercul nostru, veți afla : 
- Curiozități din lumea plantelor şi animalelor, 

întâmplări, povestiri  din misterele lumii vii; 
- Rolul naturii în viața omului; 
- Cum să ne comportăm în excursii și drumeții; 
- Să ne bucurăm de natură, protejând-o si  trăind 

într-un mediu curat; 
- Formarea unei conștiințe ecologice și a unui 

comportament ecologic;  
- Îmbogățirea cunoștințelor cu noi date despre  

fenomenele lumii vii; 
- Terra, o planetă transformată de activitățile 

umane. 
- Calendarul ecologic; 
- Îmbinarea activității  teoretice cu cea  practică; 
- Colaborări cu alte cercuri.  
Efectuate cu succes aceste activităţi duc la 

pretenţii mai mari din partea elevilor în sensul că ei au 
curajul sa se înscrie la concursuri şi simpozioane 
județene şi naționale cu observații şi lucrări din munca 
lor extrașcolară, activitatea noastră finalizându-se prin 
lucrări ştiinţifice pe care le prezentăm la sesiunile de 
comunicări ştiinţifice sau la concursurile de proiecte 
de mediu şi prin concursuri judeţene, naţionale sau 
internaţionale. 

Dascălii trebuie să încurajeze copiii spre a se 
înscrie la aceste activități deoarece participarea la 
cât mai multe cursuri, competiţii şi jocuri îi ajută să 
se dezvolte atât fizic cât şi intelectual. Practic, aceşti 
copii au şansa de a cunoaşte alţi copii, de a lega noi 
prietenii.  

 
Prof. MAGDALENA-CRISTINA IMBREA 

Palatul Copiilor Reșița 
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 REZULTATE SPORTIVE ALE 
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR REȘITA  

PERIOADA 01.01.2016- 
26.05.2016 

 
Sportul de performanță reprezintă nu numai 

promovarea imaginii României peste hotare, ci și  o 

investiție în sănătate.  

Când în ziua de azi obezitatea la copii este în 

creștere, practicarea unui sport de plăcere sau de  

performanță aduce numai beneficii: dezvoltarea 

armonioasă a copiilor, menținerea sănătății 

populației, reducerea numărului de persoane cu 

diferite grade de obezitate, dezvoltarea spiritului de 

competiție și echipa pentru copiii de toate vârstele, 

promovarea școlilor și  cluburilor de unde provin 

acești copii prin rezultatele obținute, și chiar mai mult 

promovarea României peste hotare prin participarea 

și obținerea de rezultate deosebite în competițiile 

internaționale. 

De la începutul anului și  până în prezent, Clubul 

Sportiv Școlar Reșița a obținut prin sportivii săi și  prin 

participarea la concursurile organizate de Federațiile 

de atletism, gimnastică, lupte, și înot rezultate foarte 

bune, acestea materializându-se în: 20 de locuri I, 16 

locuri II și 22 de locuri III. 

Secția atletism a obținut: 2 locuri I prin sportiva 

Grigoroiu Daria, la Concursul Național Copiii - zona 

București și 2 locuri III prin Frenț Larisa si Iedliska 

Denisa la Concursul Național  Juniori III Bacău. 

 
Secția gimnastică artistică a obținut: 8 locuri I, 4 

locuri II si 8 locuri III, prin sportivii Titi Andrei, Aioanei 

Robert, Popovici Mario, Ilie Albert la  Concursul 

Național  Juniori III Buzău, și  Concursul Național  

Școlar Juniori III Buzău.  

 
Secția lupte libere  a obținut: 7 locuri II si 8 locuri 

III, prin sportivii Dănila Constantin, Cega Iasmina, 

Alungulesei Grațian, Loidl Erich, Olaru Eduard, Zsollei  

Casian, Brașoveanu Alexandru, Ghețău Petrică, Anton 

Beton, la Concurs Național  Seniori Craiova, Concurs 

Național  Școlar – zona  Timișoara, Concurs Național  

Școlar Finala Timișoara.  

Secția înot a obținut: 10 locuri I, 5 locuri II si 6 

Locuri III prin sportivii  Balint Emma, Careba Teodora, 

Schmelas Erwin, Ion Alexandru, Baciuna Roberta si 

Popescu Denis la Concursul Național  Seniori Târgu Jiu,  

Concursul   Regional Copii Oradea, Concursul  Național  

Cadeți  Oradea  și  Concursul Național  Școlar Reșița. 

 
La  obținerea acestor rezultate a contribuit 

Clubul Sportiv Școlar Reșița prin dotarea excelentă de 

care dispune și o oferă sportivilor în pregătirea zilnică, 

dăruirea tuturor cadrelor didactice, profesori, 

antrenori, în selecția și  pregătirea sportivilor, 

sprijinului acordat de Ministerul Educației Naționale și 

Cercetării Științifice, prin Inspectoratul Școlar 

Județean Caraș-Severin în asigurarea fondurilor 

necesare participării la competiții  și cantonamente de 

pregătire și nu în ultimul rând sportivilor și  părinților 

acestora care s-au dedicat sportului de performanță.  

Ca fostă sportivă de performanță a acestui club 

îmi doresc să mă adresez în primul rând părinților să  

își  îndrume copiii spre practicarea unui sport, 

indiferent care este acela, pentru că  acest  lucru 

aduce imense beneficii  în dezvoltarea armonioasă  a 

copiilor noștri.  

Contabil șef  MANUELA ANTON 
Clubul Sportiv Școlar Reșița 

 

 


