
 

Nr.  206 din data de 03.03.2022 

PROCES VERBAL 

 

 Încheiat astăzi 03.03.2022, orele 13:30, la sediul Federației Române de Kaiac Canoe, din 

strada Vasile Conta, nr.16, etajul 6, sector 2, București, cu ocazia verificării condițiilor solicitate, 

pentru înscrierea la concurs, în vederea ocupării postului – cu normă întreagă – de ANTRENOR 

FEDERAL, din cadrul Federației Române de Kaiac Canoe. 

Membrii comisiei de validare a dosarelor - desemnați prin decizia nr. 6 din data de 

01.02.2022 - s-au întrunit joi, 03.03.2022, orele 11:30, la sediul Federației Române de Kaiac-

Canoe. 

Pentru susținerea concursului, în vederea obținerii postului, s-au înscris 3 (trei) candidați: 
 

1. CIHĂREAN NICU FLORIN 

2. OLTEIU GABRIEL NICOLAE 

3. BUCIU BOGDAN 
 

S-a urmărit ca fiecare candidat să întrunească toate condițiile solicitate în anunțul apărut 

pe site-ul FRKC. Au fost verificate atent documentele depuse de candidați. Au fost discutate și 

notate situațiile unde cerințele nu au fost îndeplinite, precum și unde au lipsit documentele 

necesare. În urma verificării dosarelor, membrii comisiei de validare, în unanimitate, au hotărât 

următoarele: 

Candidații declarați ”admiși” să participe la concursul pentru obținerea postului de 

Antrenor Federal, organizat în perioada 07.03.2022 – 09.03.2022 sunt: 
 

1. OLTEIU GABRIEL NICOLAE 

2. BUCIU BOGDAN 
 

Candidatul declarat ”respins”, și care nu poate candida la postul de antrenor federal, este 

domnul CIHĂREAN NICU FLORIN. Motivele, pentru care s-a hotărât respingerea candidaturii 

domnului Cihăreanu, sunt următoarele:  

❖ nu prezintă studii de lungă durată; 

❖ nu prezintă carnet (recunoscut în România ) de antrenor maestru; 

❖ nu  prezintă adeverință medicală sau fișă de aptitudine. 

 

În urma închiderii etapei de verificare și validare a dosarelor, domnii Olteiu Gabriel 

Nicolae și Buciu Bogdan, sunt așteptați luni, 07.03.2022, la sediul FRKC pentru susținerea 

examenului scris. Proba scrisă va începe la orele 11:00.  

 

Comisia de verificare și validare dosare concurs: 

 
 

Președinte:    Timar Cristina                            

 

Membru:       Bujoreanu Florela-Monica        

 

                Secretar:       Bratu Evelin Iuliana                     


