
  
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 127065 din 22.03.2023 

                                                                                               
 PROIECT AVIZAT 

                                                                                      SECRETARUL GENERAL 
                                                                                    AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                             NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind completarea HCL nr. 524/ 12.12.2022 prin care s-a aprobat premierea unor 

sportivi de la diferite cluburi din municipiul Bacău și a antrenorilor acestora 
pentru performanțe deosebite 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

        Având în vedere:  
- Adresa nr. 208704/ 13.12.2022 înaintată de Clubul Sportiv Știința prin care solicită 
acordarea premierii corespunzătoare sportivilor și antrenorilor care au obținut rezultate 
deosebite la competițiile la care au participat pe parcursul anului 2022; 
- Referatul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni înregistrat cu nr. 208704 din 
22.03.2023; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 127062 din 
22.03.2023; 
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 127068/ 1 din 22.03.2023; 
- Raportul comun al Direcției Economice și al Serviciului Tineret și Informare Cetățeni 
înregistrat cu nr. 127068/ 2 din 22.03.2023; 
- HCL nr. 180/ 29.04.2022 de aprobare a Regulamentului privind acordarea unor premii 
sportivilor și antrenorilor acestora care au obținut performanțe deosebite la acțiunile 
sportive internaționale și naționale oficiale; 
- Prevederile art. 3 alin. (1) și ale art. 18^1 alin. (2) lit. « f » din Legea nr. 69/ 2000 a 
Educaţiei fizice şi sportului, modificată și completată; 
- Prevederile HCL nr. 524/ 12.12.2022 prin care s-a aprobat premierea unor sportivi de la 
diferite cluburi din municipiul Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe 
deosebite : 
- Prevederile HCL nr. 10/ 2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a  
Programului de investiții pe anul 2023, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a 
prognozei pe următorii trei ani; 
- Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Prevederile art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată; 
- Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale 
art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 



  
 În baza dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.”d” și alin. (7) lit.”f” din 
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
ART. 1. Se aprobă completarea HCL nr. 524/ 2022, în sensul că după articolul 7, se 
introduc două noi articole, numerele 8 și 9, cu următorul cuprins: 
”Art. 8. Se aprobă premierea sportivilor de la Clubul Sportiv ”Știința” din Bacău, și a 
antrenorilor acestora, conform Anexei 3, parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru 
performanțele deosebite obținute, potrivit sistemului de premiere. 
Art. 9. Se aprobă alocarea de la bugetul local, potrivit sistemului de premiere, a sumei de 
42.500 lei pentru acordarea premiilor către persoanele nominalizate în Anexa nr. 3” 
 
ART. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 524/ 2022 sunt și rămân în vigoare. 
 
ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin Direcţia Economică și Serviciul Tineret și Informare Cetățeni. 
 
ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcţiei Economice, 
Serviciului Tineret și Informare Cetățeni și Clubului Sportiv ”Știința” din Bacău. 
 
ART. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 
comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea 
legalității. 
 
 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 127062 din 22.03.2023 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind completarea HCL nr. 524/ 12.12.2022 prin care s-a aprobat premierea unor 

sportivi de la diferite cluburi din municipiul Bacău și a antrenorilor acestora 
pentru performanțe deosebite 

 
 Clubul Sportiv “Știinta” Bacău este un club cu traditie în sportul de 

performanta cu rezultate deosebite atat pe plan național, cât și pe plan international. În 

cadrul clubului activează mai multe secții sportive: atletism, aerobic sportiv, badminton, 

handbal, karate și volei. Anul acesta secțiile de atletism, badminton și karate au 

reconfirmat prin rezultate deosebite munca si daruirea pentru sportul de performanță. 

 Astfel, prin adresa nr. 497/ 13 decembrie 2022 înaintată de Clubul Sportiv 

“Stiinta” Bacau și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 208704/ 13.12.2022 

ne informează despre performanțele sportive deosebite pe care sportivii și antrenorii ce 

activează în cadrul clubului le-au obținut în anul 2022. 

  Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 180/ 2022 s-a 

aprobat Regulamentul privind acordarea unor premii sportivilor și antrenorilor acestora 

care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale 

oficiale, iar în baza acesteia se propune aprobarea premierii unor sportivi de la diferite 

cluburi din municipiul Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe deosebite. 

 Deoarece solicitarea Clubului Sportiv “Știinta” Bacău a fost înaintată după 

aprobarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 524/ 12.12.2022, 

premierea nu a putut fi realizată odată cu ceilalți sportivi și antrenori ai cluburilor sportive 

din municipiul Bacău. 

 Având în vedere cele de mai sus, supun atenției dumneavoastră următorul proiect 

de hotărâre. 

 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 



  
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU  
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
SERVICIUL TINERET ȘI INFORMARE CETĂȚENI 
Nr. 127068/ 2 din 22.03.2023 
 

RAPORT 
privind completarea HCL nr. 524/ 12.12.2022 prin care s-a aprobat premierea unor 

sportivi de la diferite cluburi din municipiul Bacău și a antrenorilor acestora 
pentru performanțe deosebite 

 
 

 Prin hotărârea autorităților deliberative ale administrației publice locale se 

pot aloca sume din bugetul local pentru premierea, în conditiile legii, a performanțelor 

deosebite obținute la competițiile sportive interne și internaționale oficiale . 

 Prin proiectul de hotărâre se propune completarea HCL nr. 524/ 12.12.2022 

prin care s-a aprobat premierea unor sportivi de la diferite cluburi din municipiul Bacău 

și a antrenorilor acestora pentru performanțe deosebite. Proiectul de hotărâre a fost 

întocmit cu respectarea prevederilor OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, 

ale Legii nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, modificată și completată și ale Legii nr. 69/ 2000 a educației 

fizice și sportului. 

  Având în vedere că proiectul de hotărâre respectă prevederile legislației în 

vigoare, poate fi supus spre dezbatere. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
MARIANA ZAMFIR 

 
 

ȘEF SERVICIU  
DIANA ILIE 

 
 
 

 
 
 
 
 



  
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIULUI BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ 
Nr. 127068/ 1 din 22.03.2023 

 
RAPORT 

 
privind completarea HCL nr. 524/ 12.12.2022 prin care s-a aprobat premierea unor sportivi de la 

diferite cluburi din municipiul Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe deosebite 
  

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 
 
- Prevederilor art. 3 alin. (1) și ale art. 18^1 alin. (2) lit. « f » din Legea nr. 69/ 2000 a educaţiei 
fizice şi sportului, modificată și completată, care precizează : 
Art. 3 (1) Autoritățile administrației publice, unitățile și instituțiile de învățământ, instituțiile sportive, 
precum și organismele neguvernamentale de profil au obligația să sprijine sportul pentru toți și sportul 
de performanță și să asigure condițiile organizatorice și materiale de practicare a educației fizice și 
sportului în comunitățile locale.  
Art. 18^1 (2) Prin hotărâre a autorităților deliberative ale administrației publice locale se pot aloca sume 
din bugetul local pentru: 
    f) premierea, în condițiile legii, a performanțelor deosebite obtinute la competițiile sportive interne și 
internaționale oficiale 
- Prevederilor art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată, care precizează : 
Art. 60 (1) Completarea actului normativ consta in introducerea unor dispozitii noi, cuprinzand solutii 
legislative si ipoteze suplimentare, exprimate in texte care se adauga elementelor structurale existente, 
prin utilizarea unei formule de exprimare, cum ar fi: "Dupa articolul... se introduce un nou articol,......, 
cu urmatorul cuprins:" 
- Prevederilor Legii nr. 273/ 2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Prevederilor art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 
197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, care precizează: 
Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de 
şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale. 
(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în 
cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, 
depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al 
şedinţei. 
Art. 154 (1) Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a 
prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a 
ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul dispune măsurile necesare 
și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale 
celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, a dispozițiilor 
președintelui consiliului județean, precum și a hotărârilor consiliului județean, în conditiile legii 
Art. 196 (1)  În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau 
emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: 
    a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri 
Art. 197 (1) Secretarul general al unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele 
administrative prevăzute la art. 196 alin. (1) prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, 
respectiv emiterii 
Art. 243 (1) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplinește, în condițiile 
legii, următoarele atribuții: 



  
    a) avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului, respectiv 
ale președintelui consiliului județean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului județean, după 
caz; 
    b) participă la ședințele consiliului local, respectiv ale consiliului județean 
- Prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”f” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ, care precizează: 
Art. 129  (2)  Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: 
    d) atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local; 
 (7)  În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenței sale 
și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 
    f) sportul 
- şi poate fi supus spre dezbatere 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
CIPRIAN FANTAZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
SERVICIUL TINERET ȘI INFORMARE CETĂȚENI 
NR. 208704 din 22.03.2023                                                              

              APROB, 
                                                                                                          PRIMAR 
                                                                     LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU                                                                                            

   
                                                           REFERAT 
  
 Având în vedere: 
- Adresa nr. 208704/13.12.2022 înaintată de Clubul Sportiv Știința prin care solicită 
acordarea premierii corespunzătoare sportivilor și antrenorilor care au obținut rezultate 
deosebite la competițiile la care au participat pe parcursul anului 2022; 
- Prevederile HCL nr. 180/ 29.04.2022 de aprobare a Regulamentului privind acordarea 
unor premii sportivilor și antrenorilor acestora care au obținut performanțe deosebite la 
acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale; 
- Prevederile Legii nr. 69/ 2000 a educaţiei fizice şi sportului, modificată și completată, 
propun inițierea unui proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 524/ 12.12.2022 
prin care s-a aprobat premierea unor sportivi de la diferite cluburi din municipiul Bacău 
și a antrenorilor acestora pentru performanțe deosebite, după cum urmează: 
” Se aprobă completarea HCL nr. 524/ 2022, în sensul că după articolul 7, se introduc 
două noi articole, numerele 8 și 9, cu următorul cuprins: 
”Art. 8. Se aprobă premierea sportivilor de la Clubul Sportiv ”Știința” din Bacău, și a 
antrenorilor acestora, conform Anexei 3, parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru 
performanțele deosebite obținute, potrivit sistemului de premiere. 
Art. 9. Se aprobă alocarea de la bugetul local, potrivit sistemului de premiere, a sumei de 
42.500 lei pentru acordarea premiilor către persoanele nominalizate în Anexa nr. 3” 
Anexa nr. 3 va avea următorul conținut: 
Clubul Sportiv Știința Bacău 

1. ATLETISM 
Nr. 

crt. 
Numele / 

prenumele 

sportivului 

DISTINCȚIA OBȚINUTĂ COMPETIȚIA/ 

CAMPIONATUL 

VALOAREA 

PREMIULUI PROPUS 

(LEI) 

1. BOUROȘ PAUL Loc 1, tineret, Campionatul National de 

alegare montana- 

Câmpulung Moldovenesc, 

25.09.2022 

800 

2. DINU 

ALEXANDRU 

GEORGIAN 

Loc 1, SENIORI 

 

Campionatul National de 5 

km – Brasov- 13.11.2022 

1.600 

3. PANAET 

ELENA 

ADELINA 

Loc 1, SENIORI 

 

Campionatul National de 5 

km – Brasov- 13.11.2022 

1.600 



  
4. STEFU LUCIAN 

MIHAITA 

Loc 1, seniori,  Campionatul National de 5 

km – Brasov- 13.11.2022 

1.600 

5. STEFU 

GABRIEL 

ALEXANDRU 

Loc 1, seniori Campionatul National de 

5km – Brasov- 13.11.2022 

1.600 

6. ALEXE 

CRISTINA 

IOANA 

antrenor  3.000 

 
2. BADMINTON 

Nr. 

crt 
NUME SI 

PRENUME 

 

DISTINCȚIA OBȚINUTĂ COMPETIȚIA/ 

CAMPIONATUL 

VALOAREA 

PREMIULUI PROPUS 

(LEI) 

1.  CIOBOTARU 

ROBERT 
 

 

 

 

 

 

 

Loc 1, seniori, echipe 

 

 

 

 

 

 

 

Campionatul Național de 

Seniori, București, 03 – 

04.09.2022 

 

1.800 

2.  MILU LUIZA 1.800 

3.  MILON 

ALEXANDRA 
1.800 

4.  CRACIUN 

MIHNEA 
1.800 

5.  CONSTANTINOF 

ALBERT 
1.800 

6.  GiNGA PAOLA 1.800 

7.  IONAȘCU 

CĂTĂLIN 

1.800 

8.  MILON 

BOGDAN  
ANTRENOR 3.500 

 
3. KARATE 

Nr. 
crt. 

Nume Prenume 
 sportiv 

DISTINCȚIA OBȚINUTĂ COMPETIȚIA/ 
CAMPIONATUL 

VALOAREA 
PREMIULUI PROPUS 

(LEI) 
1. TODIRAS RADU 

ALEXANDRU 
Loc I Seniori masculin Campionat Mondial 

SKDUN – kata ind., 
Cehia, 30.09 – 02.10.2022 

2.000 

2. NOVITCHI 
ANDRA 
RUXANDRA 

Loc II Seniori feminin 
 

Campionat Mondial 
SKDUN – kata ind., 
Cehia, 30.09 – 02.10.2022 

1.800 

3. LAMDES 
ISABELA 
ELENA 

Loc I seniori feminin Shobu 
Sanbon -58 kg 

Campionat Mondial 
SKDUN – kumite ind., 
Cehia, 30.09 – 02.10.2022 

2.000 

4. PEȘTE VLAD 
CONSTANTIN 

Loc II Seniori masculin Shobu 
Ippon -80 kg   

Campionat European 
SKDUN –  kumite ind., 
Serbia, 01 – 03.04.2022 

1.300 

5. DUMITRU 
BIANCA ALINA 

Loc I tineret feminin Shobu 
Ippon -57 kg 

Campionat Mondial 
SKDUN – kumite ind.,  
Cehia, 30.09 – 02.10.2022 

1.500 

6. CIUBĂR 
STEFAN 
MĂDĂLIN 

Loc I tineret masculin Shobu 
Sanbon -70 kg 

Campionat European 
SKDUN – kumite ind. 
Serbia, 01 – 03.04.2022 

1.400 



  
7. MIHAI 

CRISTIAN 
GABRIEL 

Loc I juniori masculin Jiyu 
Ippon 

Campionat European 
SKDUN – kumite ind 
Serbia, 01 – 03.04.2022 

1.300 

8. CRACEA LUCA 
ANDREI 

Loc II juniori masculin Shobu 
Sanbon +73 kg 

Campionat Mondial 
SKDUN –  kumite ind. 
Cehia, 30.09 – 
02.10.2022 

1.400 

9 LOGHIN 
ADRIAN 

antrenor  3.500 

 Având în vedere cele prezentate anterior, vă rog să inițiați un proiect de hotărâre 
privind completarea HCL nr. 524/ 12.12.2022 prin care s-a aprobat premierea unor 
sportivi de la diferite cluburi din municipiul Bacău și a antrenorilor acestora pentru 
performanțe deosebite și alocarea de la bugetul local a sumei de 42.500 lei pentru 
acordarea premiilor.  
 Vă mulțumesc! 
 

ȘEF SERVICIU 
DIANA ILIE 

                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 127068 din 22.03.2023 
 
 

 

 

CĂTRE, 

DIRECȚIA JURIDICĂ  

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

SERVICIUL TINERET ȘI INFORMARE CETĂȚENI 

 

 

       Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 

2019 privind Codul Administrativ, vă transmitem proiectul de hotărâre privind 

completarea HCL nr. 524/ 12.12.2022 prin care s-a aprobat premierea unor sportivi de la 

diferite cluburi din municipiul Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe 

deosebite, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până 

la data de 22.03.2023 să le depuneți la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                  SECRETARUL GENERAL  

             LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU                               AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                               NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

Anexa comună nr. 3 la PHCL nr. 127065 din 22.03.2023 și la Referatul nr. 208704 
din 22.03.2023   

 
 
 
Clubul Sportiv Știința Bacău 

1. ATLETISM 
Nr. 

crt. 
Numele / 

prenumele 

sportivului 

DISTINCȚIA OBȚINUTĂ COMPETIȚIA/ 

CAMPIONATUL 

VALOAREA 

PREMIULUI PROPUS 

(LEI) 

1. BOUROȘ PAUL Loc 1, tineret, Campionatul National de 

alegare montana- 

Câmpulung Moldovenesc, 

25.09.2022 

800 

2. DINU 

ALEXANDRU 

GEORGIAN 

Loc 1, SENIORI 

 

Campionatul National de 5 

km – Brasov- 13.11.2022 

1.600 

3. PANAET 

ELENA 

ADELINA 

Loc 1, SENIORI 

 

Campionatul National de 5 

km – Brasov- 13.11.2022 

1.600 

4. STEFU LUCIAN 

MIHAITA 

Loc 1, seniori,  Campionatul National de 5 

km – Brasov- 13.11.2022 

1.600 

5. STEFU 

GABRIEL 

ALEXANDRU 

Loc 1, seniori Campionatul National de 

5km – Brasov- 13.11.2022 

1.600 

6. ALEXE 

CRISTINA 

IOANA 

antrenor  3.000 

 
2. BADMINTON 

Nr. 

crt 
NUME SI 

PRENUME 

 

DISTINCȚIA OBȚINUTĂ COMPETIȚIA/ 

CAMPIONATUL 

VALOAREA 

PREMIULUI PROPUS 

(LEI) 

9.  CIOBOTARU 

ROBERT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.800 

10   MILU LUIZA 1.800 

11   MILON 

ALEXANDRA 
1.800 



  
12   CRACIUN 

MIHNEA 
 

 

Loc 1, seniori, echipe 

 

 

Campionatul Național de 

Seniori, București, 03 – 

04.09.2022 

 

1.800 

13   CONSTANTINOF 

ALBERT 
1.800 

14   GiNGA PAOLA 1.800 

15   IONAȘCU 

CĂTĂLIN 

1.800 

16   MILON 

BOGDAN  
ANTRENOR 3.500 

 
3. KARATE 

Nr. 
crt. 

Nume Prenume 
 sportiv 

DISTINCȚIA OBȚINUTĂ COMPETIȚIA/ 
CAMPIONATUL 

VALOAREA 
PREMIULUI PROPUS 

(LEI) 
1. TODIRAS RADU 

ALEXANDRU 
Loc I Seniori masculin Campionat Mondial 

SKDUN – kata ind., 
Cehia, 30.09 – 02.10.2022 

2.000 

2. NOVITCHI 
ANDRA 
RUXANDRA 

Loc II Seniori feminin 
 

Campionat Mondial 
SKDUN – kata ind., 
Cehia, 30.09 – 02.10.2022 

1.800 

3. LAMDES 
ISABELA 
ELENA 

Loc I seniori feminin Shobu 
Sanbon -58 kg 

Campionat Mondial 
SKDUN – kumite ind., 
Cehia, 30.09 – 02.10.2022 

2.000 

4. PEȘTE VLAD 
CONSTANTIN 

Loc II Seniori masculin Shobu 
Ippon -80 kg   

Campionat European 
SKDUN –  kumite ind., 
Serbia, 01 – 03.04.2022 

1.300 

5. DUMITRU 
BIANCA ALINA 

Loc I tineret feminin Shobu 
Ippon -57 kg 

Campionat Mondial 
SKDUN – kumite ind.,  
Cehia, 30.09 – 02.10.2022 

1.500 

6. CIUBĂR 
STEFAN 
MĂDĂLIN 

Loc I tineret masculin Shobu 
Sanbon -70 kg 

Campionat European 
SKDUN – kumite ind. 
Serbia, 01 – 03.04.2022 

1.400 

7. MIHAI 
CRISTIAN 
GABRIEL 

Loc I juniori masculin Jiyu 
Ippon 

Campionat European 
SKDUN – kumite ind 
Serbia, 01 – 03.04.2022 

1.300 

8. CRACEA LUCA 
ANDREI 

Loc II juniori masculin Shobu 
Sanbon +73 kg 

Campionat Mondial 
SKDUN –  kumite ind. 
Cehia, 30.09 – 
02.10.2022 

1.400 

9 LOGHIN 
ADRIAN 

antrenor  3.500 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 
 
 

ȘEF SERVICIU 
DIANA ILIE 
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