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HOTĂRÂREA  

BIROULUI FEDERAL AL  

COMITETULUI NAȚIONAL PARALIMPIC 

din data de 14.09.2020, Ora 17:00 

 

 

 

  Ca urmare a Convocării făcute de secretarul general în conformitate cu 

prevederile art.22 pct.4 din Statutul Comitetului Național Paralimpic actualizat la zi și 

autentificat cu nr.1691/02.04.2018 de notar public Prajanu Ioan-Claudiu din cadrul 

Societatii Profeșionale Notariale „Durnescu și Asociatii”; 

Se întocmeste prezentul Procesului verbal de șediința de către Cristina Timar-

conșilier juridic CNP; 

 În prezența unui număr de 7 membrii ai Biroului Federal din totalul de 9, respectiv 

Președinte-Salvia Wood Lamont, Vicepreședinte-Ciprian Anton, Vicepreședinte-Sorin 

Lapadatu, Secretar General-Florin Milciu, Director tehnic-Aca Chereches, Membrii-

Blidaru Mariana și Filip Gheorghi, întrunirea fiind declarată statutară conform 22 pct.4 

din Statutul CNP potrivit caruia Biroul Federal „este statutar constituit dacă la întrunire 

sunt prezenţi cel putin 5 dintre membrii săi”, precum și a invitaților: conșilier juridic 

Cristina Timar și salariata CNP Cristina Băjenaru; 

 În temeiul prevederilor art.22 pct.3 din Statut; 

 Biroul Federal al COMITETULUI NAȚIONAL PARALIMPIC 

 

 

A HOTĂRÂT URMĂTOARELE: 

 

 Art.1 - Aprobarea cu unanimitate de voturi a propunerilor de redistribuire a 

economiilor realizate din anularea organizarii actiunilor interne și internationale, in 

contextul actual și modificarea anexelor la contractul cu MTS. 

 Art.2 – Aprobarea cu unanimitate de voturi a demarării formalităților privitoare la 

organizarea în România a unor competiții, conform Ordin MTS nr.157/2018. 

-CE de Goalball divizia C, la Tirgu Mures, în luna aprilie 2021, cu finanțare integrală de 

la Asociația Nevăzătorilor din România; 

-CE de Fotbal, divizia B, 11-18.10.2021 (criteriu de calificare pentru CE divizia A), cu 

finanțare integrală de la Asociația Nevăzătorilor din România; 

 Art.3 – Aprobarea cu unanimitate de voturi a ratificării Hotărârii Biroului 

Executiv luată conform prev.art.24 pct.2 lit.l) din Statut, privind angajarea drei Cristina 

Băjenaru pe postul vacant rămas după penșionarea pentru limită de vârstă a dnei 

Valentina Băjenaru. 

 Art.4 – Aprobarea cu unanimitate de voturi a propunerilor de acordare a 

indemnizatiilor pentru perioada august 2020-august 2021, la propunerea Directorului 

Tehnic, cu finantare de la MTS, astfel: 
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Nr. 

crt 

Numele și 

prenumele 

Functia Suma 

 JUDO   

1 Alexandru Bologa Sportiv de inalta performanta lot national judo 

nevazatori 

1800 

2 Tamas Gergely Antrenor principal lot national judo nevazatori 1800 

 TENIS DE MASA   

3 Șimion Bobi Sportiv de inalta performanta lot national seniori 

tenis de masa  

1800 

4 Tepelea Ioana Sportiv de performanta lot national juniori tenis de 

masa  

900 

5 Vulturar Tabita Sportiv de performanta lot national seniori tenis de 

masa  

675 

6 Alexandru Bogdan 

Gheorghe 

Antrenor principal lot national tenis de masa 
 

1800 

7 Nasui Dan-Marian Antrenor secund lot national tenis de masa 

 

1530 

8 Chereches Anca Antrenor secund lot national tenis de masa  
 

675 

 ATLETISM   

9 Hriscu Florentina Sportiv de performanta lot national seniori  

atletism 

  

675 

10 Tucaliuc Octavian Sportiv de performanta lot national seniori  

atletism 

  

675 

11 Tamas Adrian Antrenor principal lot national seniori, atletism 

  

675 

 INOT   

12 Ilina Octavian Sportiv de performanta lot national seniori inot  
 

500 

 SCHI ALPIN   

13 Laura Valeanu Sportiv de inalta performanta lot schi alpin 1800 

 

  

Cu finantare de la Comitetul National Paralimpic, prin contractul cu MTS astfel: 

Notretu Arian Sportiv lot national inot motori 500 

Nistoroiu Dan Antrenor lot national inot motori 500 

 

 

Art.5 – Aprobarea cu unanimitate de voturi a efectuării la MTS a formalităților 

prevăzute de lege pentru acordarea titlurilor de: 

− maestru emerit al sportului pentru sportivii Bologa Aleandru (judo) și Cojoc 

Florin (atletism) 
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− antrenor emerit pentru Gergely Tamas (judo) și Tămaș Adrian (atletism). 

Art.6 -  Aprobarea cu unanimitate de voturi a propunerii privind obligația statutară a 

tuturor membrilor afiliați de a plăti cotizația de membru aferentă anului 2020 pâna la data 

de 01.11.2020, precum și plata taxelor de viză anuală pentru toți sportivii care participă la 

campionatele naționale și/sau fac parte din loturile paralimpice. În sensul arătat se vor 

transmite tututor membrilor afiliați notificări scrise. Obligația este valabilă și pentru 

membrii nou afiliați și validați la adunarea generală din iunie 2020. 

 Art.7 -  Aprobarea cu unanimitate de voturi a clarificării șituației sportivului 

Cojocaru Emil Florin provenit de la INVICTUS care dorește să participe la competițiile 

organizate de CNP, după cum urmează: 

a) participarea la CN de Tir cu arcul din perioada 25-27.09.2020, numai cu respectarea 

regulamentului de concurs - prezentarea unui certificat medical din care să rezulte 

dizabilitatea, astfel cum este reglementat și la nivel internațional de IPC; sportivul să fie 

legitimat la un club sportiv afiliat la CNP: 

b) nu participă la cantonamentul CNP de la Cheile Grădiștei 

c) pentru deplasarea în străinătate în vederea obținerea clașificării în grad de handicap, la 

nivel internațional conform cerințelor IPC, sportivul INVICTUS își va așigura din resurse 

proprii (externe CNP) necesarul de cheltuieli. 

 Art.8 – Aprobarea cu unanimitate de voturi a Hotărârii Biroului Executiv luata 

conform prevederilor art.24 din Statut, privind suspendarea sportivului Abel Ciorap și 

trimiterea cazului la comișia de disciplina, ca urmare a comportamentului sau nesportiv și 

a incidentului cu implicatii penale din luna iulie 2020. 

 

 

Președinte  

Sally Wood Lamont 

  

  
  
 


