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intitulat „Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale”. persoanele aparținând minorităților
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Capitala Tineretului din Romania este pentru elevii din clasele a XI-a si a XII-a, din liceele cu
profil economic din Romania. a spatiului educational la Corpurile C1 si C2, situate la adresa Piata
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acumulatori 6V NI-MH ca noi, uzati datorita neincarcarii a barcii cu motor din epoca URSS,
stingator de incendii, numita PHOENIX din clasa maritima 2. Fabricat din material plastic, este
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