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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2013 
 
Efectivul de sportivi al secţiei de gimnastică ritmică numără în acest moment 38 de gimnaste, împărtiţe în 
grupe de performanţă, avansaţi şi iniţiere. Antrenamentele grupelor de performanţă şi avansaţi se 
desfaşoară cu o frecvenţă de şase antrenamente pe săptămână, fiecare antrenament având o durată de 
patru ore, bine structurat conform cerinţelor de specialitate: pregătire corporală specifică, pregătire 
coregrafică, mânuire obiect şi pregătire fizică. Antrenamentele grupei de iniţiere se desfăşoară de doua ori 
pe săptămănă, marti si joi – şi au o durată de o oră şi zece minute. 

*** 

La începutul anului s-a efectuat vizita medicală a tuturor gimnastelor secţiei conform normelor specifice. 

*** 

In luna ianuarie, coordonatorul sectiei, Liliana Baescu si antrenorul voluntar Simona Puiu, au participat la 
Cursul National de Arbitre, curs finalizat cu examenul pentru obtinerea licentei de arbitru national. 
Ambele reprezentante ale CSM Ploiesti au trecut cu succes examenul national devenind arbitre federale 
de gimnastica ritmica pentru ciclul olimpic 2013-2016. 

În anul 2013, secţia de gimnastică ritmică a reușit să organizeze, împreună cu Federaţia Română de 
Gimnastică Ritmică, cea de a cincea editie a Turneului Internaţional Spring Cup – prima competiție 
internaţională de club din România acreditată de Federaţia Internaţională de Gimnastică   

Au fost organizate acţiuni de verificare înaintea competiţiilor importante la care am participat, precum şi 
lectii deschise de balet. 

Gimnasta Cesima Nechifor a evoluat, in afara de concurs, la RG World Cup & Irina Deleanu Trophy 
desfasurat la Bucuresti in luna aprilie (sportiva nu are inca varsta de juniorat ceruta prin Regulamentul 
unei astfel de competitii). Tot la aceasta competitie, a participat cu demonstratii, gimnasta Livia Harcan. 

La începutul anului 2013 trei sportive legitimate la Clubul Sportiv Municipal Ploieşti, Cesima Nechifor 
(n. 2001), Livia Harcan (n. 2002) si Denisa Stoian (n. 2003) au fost nominalizate la lotul naţional de 
junioare, in pregatire la clubul de care apartin. 

Activitatea secţiei noastre a fost apreciată atat de televiziunile si presa locala cat si de cea nationala. 

Sărbătorile de iarnă au fost marcate de sportivele noastre prin organizarea obişnuitei gale de Craciun. 

Iată, detaliat, informaţiile legate de activitatea secţiei de gimnastică ritmică a CSM Ploieşti pe anul 2013: 
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FEBRUARIE 2013 

 

La inceputul lunii februarie 2013, sectia de gimnastica ritmica a CSM Ploiesti a implinit cinci ani de la 
infiintare. Acest lucru a fost mediatizat in presa locala scrisa si online. 

 

MAI 2013 

 

În perioada 10 – 12 mai 2013 a avut loc la Ploiesti, in Sala „Leonard Doroftei” a Clubului Sportiv 
Municipal Ploiesti, Turneul International de Gimnastica Ritmica „Spring Cup”, eveniment organizat de 
Primaria Municipiului Ploiesti, Clubul Sportiv Municipal Ploiesti si Federatia Romana de Gimnastica 
Ritmica.  

Organizatorii urmaresc indeosebi ca această competiţie să devină o tradiţie pentru oraşul nostru, cu atât 
mai mult cu cât, organizarea unor competiţii cu participare internaţională duce la creşterea prestigiului 
naţional şi internaţional al municipiului Ploieşti 

Clubul Sportiv Municipal este primul club din România care a acreditat la Forul international de 
specialitate turneul international de gimnastică ritmică pe care îl organizează. 

Licenţa obţinută de CSM Ploieşti pentru “Spring Cup”, pentru al doilea an, consecutiv, reprezintă pentru 
participanţi o garanţie a organizării şi derulării competiţiei în conformitate cu regulamentul tehnic 
internaţional în domeniu, unanim acceptat de Federaţiile Internaţionale afiliate la FIG.  

Ajunsă în acest an la a cincea ediţie, acest eveniment aşează municipiul nostru în prima linie a oraşelor 
importante ale lumii care susţin sportul de performanţă. 

La competitie s-au inscris 13 tari – numar care il depaseste pe cel de anul trecut (9 tari): Australia, 
Bulgaria, Brazilia, Cipru, Danemarca, Israel, Japonia, Kazahstan, Moldova, Serbia, Ucraina si 
Romania. Din pacate, Italia a renuntat cu o zi inainte datorita accidentarii unei gimnaste. 

Sportive legitimate la 10 cluburi din ţară au participat la aceasta competitie: CSM Arad, LPS Baia-Mare, 

LPS Bistrita, CSU Brasov, CS Olimpia Bucuresti, CSS1 Constanța, CS Ritmic Gym Trend Constanta, 

CSS Reșița, LPS „Szasz Adalbert” Târgu-Mures și CSM Ploiești.  

Aproape 100 de gimnaste – de la 6 la peste 16 ani – au încantat spectatorii cu mãiestria mânuirii 
obiectelor specifice acestui sport olimpic: coarda, cerc, minge, maciuci si panglica. 

Primaria municipiului Ploiesti a alocat prin buget 11 850 lei, suma destinata premierii castigatoarelor. 
Conform regulamentului, au fost stabilite urmatoarele premii:  

Clubul Sportiv Municipal Ploiesti a oferit castigatoarelor cupe, medalii si diplome. De asemenea, toate 
participantele au primit din partea organizatorilor tricoul oficial al comptitiei. Timbark Romania a oferit 

tuturor participantelor dulciuri și sucuri pe tot parcursul competitiei si la banchetul organizat la finalul 
evenimentului, iar Birotech a sponsorizat evenimentul cu 1 000 de lei.  

Clubul Sportiv Municipal Ploieşti a trimis in concurs 5 gimnaste, toate medaliate la finalul intrecerilor:  
 
Categoria „Children” (2003) -  Denisa Stoian – medalie de aur la panglica, medalie de bronz la 

cerc si locul IV in concursul All Around (2003 si 2004)  
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Categoria „Children” (2004) -  
-  Miruna Ciocîrlan – medalie de bronz la panglica 
- Daria Motângă – medalie de bronz la cerc 
 
Categoria „Prejunioare” (2001-2002) 
- Cesima Nechifor – medalie de argint la panglica 
- Livia Harcan – medalie de bronz la coarda 
 
Si celelalte gimnaste ale sectiei ploiestene au sustinut exercitii demonstrative in cadrul galei 

laureatilor, moment mult asteptat de toti cei prezenti. 

Au oficiat festivitatile de deschidere, premiere si inchidere, dl.  Augustin Iancu – director CSM 
Ploiesti, dl. Marian Stanescu – directorul adjunct al aceleiasi institutii, dra. Corina Ungureanu – 

consilier pe probleme de sport al primarului municipiului Ploiesti, dna. Irina Deleanu – președinta 
Federatiei Romane de Gimnastica Ritmica, dra. Marinela Jipa  - director tehnic si Catalin Manu – 
secretar general in cadrul FRGR. A fost prezent in sala si directorul Directiei Judetene pentru Tinere si 
Sport, dl. Laurentiu Nicolescu. Calitatea de crainic la aceasta competitie a avut-o binecunoscutul 
comentator sportiv Doru Dinu Glăvan. 

Competitia s-a incheiat cu o masa festiva la care au participat toti sportivii inscrisi in competitie. 
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IUNIE 2013 

 

Între 27 si 29 iunie 2013 s-au desfăşurat la Brasov, în sala „Dumitru Popescu-Colibasi”, Campionatele 
Naţionale pe Echipe, Individual şi Ansambluri pentru Copii la Gimnastică Ritmică, eveniment care a avut 
ca principal obiectiv desemnarea campioanelor naţionale pe echipe, individual şi obiecte la Categoria a 
IV-a (8-10 ani) şi individual şi ansamblu fără obiect pentru Categoria Mica Gimnastă (6-8 ani). 

La acest eveniment s-au înscris 120 de gimnaste de la 14 cluburi din ţară: CSM Arad, CSS1 Timişoara, 

CS UNEFS București, CSS1 Constanţa, CSS “Anghel Saligny” Iaşi, LPS-CSS Baia-Mare, LPS Bistriţa, 

CSU Brasov, CS “Ritmic Gym Trend” Constanta, CSU Oradea, CS Ritmica Bucuresti, CSS Resita, LPS 

Oradea şi CSM Ploieşti. 

Dupa prima zi de concurs, echipa de categoria a IV-a a Clubului Sportiv Municipal Ploieşti formată din 
Daria Motângă, Teodora Dragu, Tavita Costache, Anais Lăpădat, Miruna Ciocîrlan, Monica Dumitrescu 

și Denisa Stoian s-a clasat pe locul al patrulea, o performanță bună pentru micuțele gimnaste 

participante pentru prima dată la această categorie. Opt echipe s-au întrecut pentru titlul național, 

podiumul fiind ocupat, în ordine, de Iași, Brașov și Arad.  

În concursul individual cea mai bună performanţă a obţinut-o Denisa Stoian (locul VII) care s-a şi 
calificat pentru Cupa României, concurs ce se desfăşoară la sfârşitul fiecărui an la Bucureşti.  

Finalele pe obiecte de sâmbătă, 29 iunie 2013, au aliniat la start cele mai bune 8 gimnaste din ţară la 
fiecare obiect – coardă, cerc, panglică. De la Clubul Sportiv Municipal Ploieşti Denisa Stoian s-a 

calificat în finala la coardă – pornind ca favorită, cu cea mai mare notă din concurs – și la panglică. 
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Finalul întrecerilor a adus bucurie imensă în rândul susţinătorilor CSM-ului, Denisa devenind 

Campioană Națională la coardă și medaliată cu bronz la panglică, prezentând exerciții de înalt nivel 
tehnic.  

Campionatele Naţionale au fost supervizate de preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, 
dna. Irina Deleanu, de directorul tehnic, dra. Marinela Jipa şi de secretarul Federaţiei, dl. Cătălin 
Manu.  

Colectivul tehnic al Secției de Gimnastică Ritmică a CSM Ploiești format din Simona Puiu – antrenor, 

Tatiana Dor – coregraf și Liliana Băescu – coordonator mulțumește pe această cale tuturor celor care 

au pus umărul la această performantă: conducerii CSM Ploiești, dl. Augustin Iancu – director, Marian 

Stănescu – director adjunct si Luminita Albu – contabil șef, dnei. dr. Rodica Sava – medic sportiv, 

părinților copiilor legitimati la secția de ritmica a CSM Ploiești gimnastelor de categorie mai mare – 

Cesima Nechifor, Livia Harcan și Adriana Crețu care au fost alături de colegele lor mai mici în primul 

lor concurs cu adevărat important, și ultimii dar nu cei de pe urmă, dl. primar Iulian Bădescu, membrilor 
Consiliului Local ai municipiului Ploiești precum și consilierului pe probleme de sport a primarului, dra. 
Corina Ungureanu.  
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AUGUST 2013 
 

In vederea unei mai buna dezvoltari a sportivelor de la sectia de gimnastica ritmica – atat in plan fizic 
cat si psihic, cat si pentru atingerea unor rezultate sportive deosebite, gimnastele au efectuat un stagiu de 
pregatire sportiva in regim centralizat de tip cantonament in Bulgaria. 

Studiind ofertele turistice actuale am observat ca era mai avantajos, din punct de vedere economic si 
logistic, totodata, de a organiza acest cantonament in Bulgaria, la Nisipurile de Aur, in perioada 10 – 17 
august 2013. 

Acest tip de pregatire sportiva este prevazut de HG nr. 1447 din 28 noiembrie 2007 privind normele 
financiare pentru activitatea sportiva iar fondurile necesare au fost prevazute in bugetul pentru anul 
2011.  

Acest cantonament a reunit laolalta, conform unui protocol de colaborare incheiat in baza art. 3 alin (1) 
din Legea 69 din 2000 a educaţiei fizice şi sportului (actualizată) sportivele sectiei de gimnastica ritmica 
a CSM Ploiesti si sportivii sectiei de natatie a CSS Ploiesti.  

In cadrul acestui parteneriat gimnastele sectiei noastre au avut ocazia de a-si dezvolta calitatile necesare 
acestui sport prin practicarea inotului ca sport complementar. De cealalta parte, sportivii sectiei de 
natatie au invatat de la sportivele sectiei noastre tehnici de imbunatatire a mobilitatii atat de necesara in 
practicarea inotului. 

Pregatirea specifica a inceput in fiecare dimineata la ora 6.30 cu primul antrenament al zilei, cu 
alergare pe nisip si sarituri pentru imbunatatirea detentei.  
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Dupa 2 ore de antrenament sportivii luat prima masa a zilei – micul dejun. 

Al doilea antrenament al zilei a vizat relaxarea dar si deprinderea tehnicilor primare de inot in piscina 
hotelului. 

  

Intre orele 13.00 si 14.00 era programata masa de pranz.  

Programul de odihna de dupa-amiaza era obligatoriu de o ora si era urmat de al treilea antrenament al 
zilei cu durata de 4 ore: pregatire specifica cu obiectul si mobilitate pe terenul de tenis pus la dispozitia 
noastra de conducerea hotelului. 
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Masa de seara a sportivelor era programata intre orele 19.00 si 21.00. 

Programul zilei lua sfarsit la ora 22.30. 

Cantonamentul a decurs in bune conditii, fara evenimente neplacute. 

Consideram ca acest cantonament a fost deosebit de folositor gimnastelor sectiei noastre crescand 
capacitatea de efort a organismului in mediu natural. 

 

SEPTEMBRIE 2013 

 

In urma selectiei pe care Federatia Romana de Gimnastica Ritmica a organizat-o in sprijinul tinerelor 

talente prin Programul Ministerului Tineretului si Sportului, patru gimnaste de la CSM Ploiesti au 

fost cooptate in Lotul national de Junioare al Romaniei. Astfel, timp de patru luni, Cesima Nechifor, 

Livia Harcan, Denisa Stoian si Ana Toma s-au pregatit in sistem centralizat la Bucuresti sub 

indrumarea antrenoarei Rima Stopina – Ucraina si Maria Garba – Romania. 

 

OCTOMBRIE 2013 

 

In perioada 3 – 6 octombrie 2013 s-au desfasurat la Arad, in organizarea Federatiei Romane de 

Gimnastica Ritmica si a Ministerului Tineretului si Sportului, cu sprijinul Universitatii Aurel Vlaicu si a 

Clubului Sportiv Municipal Arad, Campionatele Nationale de Gimnastica Ritmica pentru Junioare si 

Senioare pe anul 2013. 

La acest concurs au participat aproape 100 gimnaste cu varste cuprinse intre 10 si peste 16 ani, de la 13 

cluburi din tara: CSM Arad, CSS1 Timisoara, CSS „Triumf” Bucuresti, CS „Olimpia” Bucuresti, LPS 

„Szasz Adalbert” Targu-Mures, CSS1 Constanta, CSS „Anghel Saligny” Iasi, LPS-CSS Baia-Mare, LPS 

Bistrita, CSS Resita, CSU Oradea, LPS Oradea si CSM Ploiesti. 
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Clubul Sportiv Municipal Ploiesti a fost reprezentat de sase gimnaste in competitia categoriei a III-a, 

echipe si individual, cu patru obiecte – coarda, cerc, minge si maciuci:  Livia Harcan, Cesima Nechifor, 

Denisa Stoian, Ana Toma, Iulia Chirvasa si Delia Gheorghe si de Iulia Adriana Cretu in competitia 

destinata categoriei a II-a, Junioare. 

Concursul categoriei a III-a a reunit un numar 40 de participante la individual si 6 echipe: CSM Arad, 

LPS Baia-Mare, LPS Bistrita, CSS Resita, CSS1 Constanta si CSM Ploiesti. 

 

Rezultatele obtinute de gimnastele legitimate la CSM Ploiesti sunt urmatoarele: 

 

Individual compus:  

Livia Ioana Harcan – locul 4 – calificata la Cupa Romaniei 2013 

Cesima Cristina Nechifor – locul 7 – calificata ca prima rezerva la Cupa Romaniei 2013 

Alexandra Denisa Stoian – locul 10 

Ana Steliana Toma – locul 15 

Iulia Chirvasa – locul 16 

Delia Gheorghe – locul 20 

 

Echipa CSM Ploiesti a obtinut titlul de Campioana Nationala  

 

CSM Ploiesti a avut finaliste la toate obiectele – cate doua la coarda, cerc si maciuci, si una la 

minge. S-au inregistrat urmatoarele rezultate: 

 

In finala la coarda: 

Livia Ioana Harcan a obtinut titlul de Vicecampioana Nationala 

Alexandra Denisa Stoian a obtinut medalie de bronz 

 

In finala la cerc: 

Livia Ioana Harcan a obtinut titlul de Campioana Nationala 

Cesima Cristina Nechifor – locul 5 

 

In finala la minge: 

Livia Ioana Harcan – locul 6 

 

In finala la maciuci: 

Livia Ioana Harcan – medalie de bronz 

Cesima Cristina Nechifor – locul 6 
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Apreciem aceasta participare ca fiind cea mai valoroasa, din punct de vedere al rezultatelor, de pana 

acum. 

Rezultatele complete ale acestei intreceri se afla pe site-ul Federatiei Romane de Gimnastica Ritmica la 

adresa www.frgr.ro  

 

 

 
NOIEMBRIE 2013 

 

Sambata, 9 noiembrie 2013 s-au desfasurat la Bucuresti, la Sala Polivalenta, doua importante concursuri de 
gimnastica ritmica. Destinate elitei acestui sport, atat Cupa Romaniei cat si Cupa “Tinere Sperante” au adus in 
fata publicului, mai numeros ca de obicei, primele sase gimnastele de perspectiva ale Romaniei la toate 
categoriile, de la varsta de 6 ani pana frumoasele senioare, de peste 16 ani. Pana si Televiziunea Romana a fost 
prezenta, de aceasta data, inregistrand categoriile Mica Gimnasta si Junioare pentru a fi transmise, ulterior, pe 
postul public de televiziune. Salutara intentie! 

Conform Regulamentului Federatiei Romane de Gimnastica Ritmica, la Cupa Romaniei participa 6 gimnaste, 
primele clasate la fiecare categorie, la Campionatele Nationale. 

La Cupa “Tinere Sperante” au participat gimnastele cuprinse in Programul “Pierre de Coubertin”, program 
sustinut si finantat de Ministerului Tineretului si destinat sportivilor cu aptitudini remarcabile care sa asigure 
formarea viitorilor performer ai Romaniei. 

Clubul Sportiv municipal Ploiesti s-a calificat la Cupa Romaniei cu Alexandra Denisa Stoian – la Categoria a IV-a 
– Juniori Mici si cu Livia Ioana Harcan – la Categoria a III-a – Prejunioare. Competitia s-a desfasurat in sistem 
individual compus, clasamentul fiind intocmit in urma aditionarii notelor la toate obiectele prezentate in 
competitie.  

In concursul Categoriei a IV-a, Alexandra Denisa Stoian a obtinut primul punctaj, ca valoare, la coarda (11,100), 
la fel si la panglica (11,717). Cercul a ridicat, insa, probleme, fiind cel care, in urma punctajului obtinut (9,117) a 
asezat-o pe Denisa pe locul al doilea, obtinand in final medalia de argint. 

In concursul Categoriei a III-a, Livia Ioana Harcan a obtinut al treilea punctaj la cerc si maciuci (12,733 si 
12,017) si al patrulea la coarda si minge (10,183 si  10,900) punctajul total asezand-o pe Livia pe locul al IV-lea, 
la doar 0,750 puncte de medalia de bronz.  
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La Cupa “Tinere Sperante” au participat toate cele patru gimnastele legitimate la CSM Ploiesti selctionate in lotul 
de junioare pregatit prin Programul “Pierre de Coubertin” finantat de Ministerul Tineretului si Sportului. Si aici, 
clasamentul s-a intocmit pe categorii de varsta, Prejunioare (in acest clasament au intrat si Junioarele Mici – desi 
punctajul acestei categorii este mai mic) si Junioare. Livia Harcan a obtinut medalia de bronz, Cesima Nechifor 
s-a clasat pe locul IV iar Ana Toma ape locul 7. Denisa Stoian s-a clasat pe locul  V. 

Acestea au fost ultimele competitii interne organizate de Federatia Romana de Gimnastica Ritmica si Ministerul 
Tineretului si Sportului din acest an. Pentru sportivele CSM Ploiesti urmeaza, insa, si o competitie international, la 
Varna, in Bulgaria, alaturi de elita europeana, la mijlocul lunii viitoare.   
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DECEMBRIE 2013 

 

La invitaţia Federatiei Bulgare de Gimnastica, Secţia de  Gimnastică Ritmică a Clubului Sportiv 
Municipal  Ploieşti  a  participat, în perioada 13 – 14 decembrie 2013, la cea de a XIX-a editie a 
Turneului Internaţional „Prize of Queen Margarita”. Gimnastica ritmică este unul dintre cele mai 
populare sporturi din Bulgaria, primul campionat naţional fiind organizat aici în anul 1952. Şcoala 
bulgară de gimnastică ritmică a contribuit şi contribuie în mod activ la dezvoltarea gimnasticii ritmice 
internaţionale.  

La aceasta competitie au participat peste 100 de gimnaste cu vârste cuprinse între 6 si peste 16 ani, 
reprezentând douasprezece tari: Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria (3 cluburi), Canada, Grecia, 
Ungaria, Israel, Kazahstan, Mexic, Romania (3 cluburi) si Uzbekistan. 

Competitia s-a desfasurat la Palatul Sporturilor si Culturii din Varna. 

Clubul Sportiv Municipal Ploiesti a fost reprezentat de Alexandra Denisa Stoian (10 ani) – Benjamins 
Competition, Livia Ioana Harcan (11 ani) si Cesima Nechifor (12 ani) – Hopes Competition.  

A fost cel mai important si mai greu turneu international la care au participat, pana acum, 
reprezentantele Ploiestiului. Executiile lor au fost arbitrate de nume mari ale gimnasticii internationale 
precum Natalya Bulanova (Azerbaidjan), Larisa Lukyanenko (Belarus) sau Venera Zaripova (Israel). 
Desi au avut adversare puternice din Belarus, Bulgaria ori chiar din Romania, Denisa, Livia si Cesima, 
sub conducerea talentatei antrenoare Simona Puiu, au impresionat brigada de arbitre obtinand 
urmatoarele rezultate: 

 Alexandra Denisa Stoian – Benjamins Competition (9-10 ani) 
o locul II si medalia de argint – pentru exercitiul cu coarda  
o locul III si medalia de bronz – pentru exercitiul fara obiect 
o locul IV la individual compus 

 Livia Ioana Harcan – Hopes Competition (11-12 ani) 
o locul II si medalia de argint – pentru exercitiul cu cercul 
o locul III si medalia de bronz – pentru exercitiul fara obiect 
o locul III si medalia de bronz la individual compus 
o locul IV – pentru exercitiul cu mingea 
o locul V – pentru exercitiul cu coarda 

 
 

 Cesima Cristina Nechifor – Hopes Competition (11-12 ani) 
o Locul VI – pentru exercitiul cu mingea 
o Locul VIII – pentru exercitiul fara obiect 

Cu ocazia desfasurarii acestui turneu, Varna a sarbatorit 60 de ani de gimnastica ritmica, in prezenta 
unor oficialitati marcante ale Bulgariei, dintre care, cea mai importanta a fost a Reginei Margareta, 
consoarta Tarului Simeon al II-lea al Bulgariei.  

Odata cu aceast turneu incheiem anul competitional 2013, un an rodnic, in care echipa CSM alcatuita 
din Cesima Nechifor, Livia Harcan, Denisa Stoian, Ana Toma si Iulia Chirvasa a obtinut Titlul de 
Campioana Nationala a Romaniei la Categoria Prejunioare, Livia Harcan a obtinut Titlul de Campioana 
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Nationala la cerc si Vicecampioana nationala la coarda, iar Denisa Stoian a obtinut Titlul National la 
coarda la Categoria Junioare Mici. 

 

*** 

Ultima intalnire cu public din acest an  a avut loc luni, 23 decembrie 2013 la ora 17:30, la Sala Leonard 
Doroftei unde toate gimnastele l-au asteptat cu bucurie pe Mos Craciun si i-au aratat tot ce au invatat ele 
mai bine pesse an. 

Gimnastele secţiei au prezentat, pe lângă exercitiile de concurs răsplătite cu medalii valoroase în cursul 
anului 2013, şi un program artistic de sezon. 

Salutam prezenta in sala, la acest eveniment, a d-nei consilier Iolanda bazavan, a d-lui consilier Minea 
Constantin Gabriel si a realizatoarei de programe TV, Liliana Maxim. Niciun reprezentat al CSM Ploiesti 
nu a fost alaturi de noi la aceasta manifestare. 
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***** 
Activitatea secţiei de Gimnastică Ritmică a Clubul Sportiv Municipal Ploieşti a fost oglindită, periodic, în 
mass-media, aducându-se la cunoştiinţa publică atât participările la competiţii cât şi rezultatele obţinute. 
Toate competiţiile de gimnastică ritmică organizate la Ploieşti au fost mediatizate atât de presa scrisă cât 
şi de televiziunile locale.  

 

 
 

 
***** 
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Secţia de Gimnastică Ritmică a Clubul Sportiv este în permanentă legătură cu iubitorii sportului în 
general, şi ai gimnasticii ritmice în special, prin intermediul site-ului propriu, la adresa:  

www.ploiesti.ro/ritmica.csm/index.php 
 

 
 

Coordonator Sectie Gimnastica Ritmica CSM Ploiesti 
Liliana Baescu 


