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Ploiești, 10 octombrie 2018  

COMUNICAT DE PRESĂ 

Viceprimarul municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea, a premiat, astăzi, elevii 

Clubului Sportiv Școlar Ploiești, medaliați la Campionatele Naționale Școlare 2018, alături de 

aceștia fiind felicitați și premiați și profesorii antrenori ai acestora. 

 

În cadrul reuniunii oficiale, care s-a derulat la sediul Primăriei municipiului Ploiești, viceprimarul 

Cristian Mihai Ganea, în semn de apreciere față de eforturile depuse și rezultatele deosebite 

obținute, le-a acordat tinerilor sportivi diplome de excelență, asigurându-i totodată de toată 

susținerea necesară bunei desfășurări a pregătirii lor, pentru obținerea unor rezultate la fel de bune în 

competițiile de profil.  

 

 
 

Reamintim în acest context elevii Club Sportiv Școlar Ploiești și rezultatele obținute de aceștia la 

Campionatele Naționale Școlar 2018:  

 

 Secția Atletism – Profesori Andrei Maria și Andrei Florin 

 

 Năstase David – două locuri I la probele 400 m și ștafetă 4 x 400 m 

 Năstăsache Andrei – locul I ștafetă 4 x 400 m și locul II ștafetă 4 x 100 m 

 Săceanu Alexandru – locul I ștafetă 4 x 400 m și locul II ștafetă 4 x 100 m 

 Nica Florin – locul I ștafeta 4 x 400 m 

 Ciocănescu Radu – locul II ștafeta 4 x 100 m 

 Patrichi Andrei – locul II ștafeta 4 x 100 m 

 



 Secția Judo – Profesori Munteanu Doru, Trandafirescu Mihai și Slăveanu Cosmin  

 

 Grădinaru Vladimir – locul I la cat. 55 kg 

 Marcu Diana  – locul I la cat. 70 kg 

 Cristea Denisa – locul II la cat. 52 kg 

 Doru Fabian – locul II la cat. 46 kg 

 Mărculescu Radu – locul II la cat. 50 kg 

 

 Secția Înot – Profesor Marin Grațiela 

 

 Dumitrașcu Andrei –locul III proba 50 m spate 

 

Pentru activitatea profesională pe care a derulat-o până în prezent și pentru eforturile manageriale de 

care dă dovadă, directorul Clubului Sportiv Școlar Ploiești, respectiv domnul profesor Silviu 

Stănescu, a fost de asemenea felicitat și premiat cu o diplomă de excelență.  

 

 
 

Cu acest prilej, viceprimarul municipiului Ploiești a purtat o discuție deschisă, cu reprezentanții 

clubului amintit, pe probleme pe care aceștia le întâmpină la nivelul sportului actual ploieștean. 

Edilul și-a exprimat, încă odată, deschiderea la un dialog aplicat, în vederea rezolvării problemelor 

logistice din domeniu, urmând ca, pe viitor, în urma propunerilor tehnice venite de la reprezentanții 

CSS Ploiești, împreună cu reprezentanții Consiliului Local Ploiești, să se analizeze și identifice o 

serie de măsuri viabile, menite să susțină sportul ploieștean. 
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