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HOTĂRÂREA
BIROULUI FEDERAL AL
COMITETULUI NAȚIONAL PARALIMPIC
din data de 15.10.2020, 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
Societății Profesionale Notariale „Durnescu si Asociații”;
Se intocmeste prezentul Procesului verbal de ședință de catre Cristina Timarconsilier 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, MembriiBlidaru 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: consilier juridic
Cristina Timar si 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 organizării acțiunilor interne și internaționale, către
cantonamente de pregătire și achiziții de echipamente, modificându-se corespunzător
anexele la contractul de finanțare.
Art.2 – Aprobarea cu unanimitate de voturi a prelungirii termenului de plată a
cotizației de membru aferentă anului 2020 pâna la data de 01.12.2020, precum și a
taxelor de viză anuală pentru toți sportivii care participă la campionatele naționale și/sau
fac parte din loturile paralimpic, comform obligației statutare ce revine tuturor membrilor
afiliaț, inclusiv a celor nou afiliați și validați la adunarea generală din iunie 2020. În
sensul arătat se vor transmite tututor membrilor afiliați notificări scrise, iar pentru cei care
nu mai doresc să facă parte din CNP se va transmite un model de cerere de renunțare la
calitatea de membru.
Art.3 – Aprobarea cu unanimitate de voturi a componenței nominale a loturilor
paralimpice și a colectivelor tehnice conform tabelului anexa nr.1, cu următoarele
precizări:
a) s-a aprobat cu 6 voturi pentru și o abținere (Filip Gh.aflat în conflict de interese)
modificarea colectivului de tehnicieni de la lotul de tir cu arcul în sensul că:
 în locul dlui Aurel Robu a fost desemnat dl Doru Danileț
 s-a înființat postul de antrenor secund care va fi ocupat de dl Stefan Albu
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b) s-a aprobat cu unanimitate de voturi schimbarea antrenorului de la lotul de snwboard
fiind desemnat dl Piciorea Cristian în locul dlui Dan Marcu.
c) s-a aprobat cu unanimitate de voturi ca medicul tuturor loturilor paralimpice sa fie dl
Armand Stănciulescu.
Art.4 – Aprobarea cu unanimitate de voturi a propunerilor de modificare a
criteriilor de acordare a indemnizațiilor sportive în cadrul CNP, conform anexa nr.2.
Prezenta hotărâre conține două anexe, va fi comunicată tuturor celor interesați prin
grija secretarului general și se va publica pe pagina oficială a Comitetului Național
Paralimpic, potrivit prevederilor statutare.
Presedinte
Comitetul Paralimpic Roman
Salvia Wood Lamont
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Nr. ............/....................

Către,

COMITETUL NAȚIONAL PARALIMPIC
În atenția Biroului Federal

Structura sportivă___________________________________________________ cu
sediul social în localitatea_______________________județul/sectorul_________________,
Str._______________________nr._______, bl._____, sc._____, Et._____, Ap.______,
reprezentată prin director/președinte_______________________________, în calitate de
embru afiliat la Comitetul Național Paralimpic vă aduce la cunoștințăa intenția fermă de a
renunța la calitatea de membru afiliat începand cu data de___________.
Prezenta cerere de retragere a fost întocmită potrivit dispozitiilor art.9 alin.1 lit.a) din
Statutul C.N.P.

Presedinte/Director/Nume si prenume
________________________________________
Semnatura,
_________________________

Anexa nr.2 la Hotărârea BF din data de 15.10.2020

COMITETUL NAȚIONAL PARALIMPIC
CRITERII ACORDARE INDEMNIZAȚII SPORTIVE
Indemnizatiile se pot acorda lunar, conf. HG 888/2013, sportivilor si colectivelor tehnice
componente ale loturilor nationale, care au participat la ultima editie a Jocurilor Paralimpice de
vara, sau de iarna, si care continua pregatirea pentru urmatoarele competitii majore. Aceasta va fi in
cuantum maximal daca perioada de pregatire si participare la competitii va cuprinde un numar de
21 zile pe luna. Aceasta pregatire poate fi realizata la nivelul cluburilor sau in cantonamente
centralizate si se realizeaza in baza planurilor de pregatire aprobate de biroul federal, cu respectarea
urmatoarelor criterii:
- In functie de performantele obtinute la competitiile internationale: Jocuri Paralimpice,
Campionate Mondiale, Campionate Europene, Jocurile Mondiale, Jocuri Europene
- In functie de realizarea obiectivelor de pregatire, stabilite prin planurile de pregatire
aprobate de biroul federalal CNP
- In functie de respectarea principiilor de disciplina sportiva, al programului si
regulamentului intern al cantonamentului si al competitiilor sportive.
- Rezultatele obtinute in ultimul an calendaristic se iau in calculul indemnizatiei.
Criterii de performanta pentru acordarea indemnizatiei sportive
- Sportivii calificati /sau cei care au participat la ultima editie a Jocurilor Paralimpice de vara
sau de iarna (la proba de individual sau pe echipe) si care continua pregatirea timp de un an de zile
pentru urmatoarele competitii majore (Campionate Mondiale , Campionate Europene) 100% =
900 lei
- Sportivii seniori care ocupa locurile I – VI la Jocuri Paralimpice si Campionate Mondiale, sau
locurile I – III la Campionate Europene (la proba de individual sau pe echipe) = 100% = 900 lei
- Sportivii seniori care au ocupat loc IV-VI la Campionatele Europene, sau locurile I – VI Jocuri
Mondiale, Jocuri Europene (la proba de individual sau pe echipe) 75 % = 675 lei
- Sportivii juniori care ocupa locurile I - VI la Jocurile Paralimpice, Campionate Mondiale de
juniori sau seniori, sau locurile I – III Campionate Europene de juniori sau seniori (la proba de
individual sau pe echipe) 100% = 900lei
- Sportivii juniori care au ocupat loc IV-VI la Campionate Europene de juniori sau seniori , sau
locurile I – VI Jocuri Mondiale, Jocuri Europene de juniori sau seniori (la proba de individual sau
pe echipe) 75 % = 675 lei
Mentiune: La sporturile de iarna, nu exista competitie organizata sub titulatura de
Campionat European. Se organizeaza competitiile: Cupa Europeana, Cupa Mondiala (World Cup)
si Campionatul Mondial. Va rog sa aprobati ca titulatura de “Cupa Mondiala”sa fie recunoscuta ca
un criteriu de acordare a indemnizatiei sportive.
Sportivii seniori si juniori (peste 16 ani) care obtin locurile I-III la Cupele Mondiale 100% =
900 lei
Sportivii seniori si juniori (peste 16 ani) care obtin locurile IV – IV la Cupele Mondiale
75% = 675 lei
- Sportivii seniori sau juniori care se afla in pregatire pentru Campionate Mondiale, Campionate
Europene, Jocuri Mondiale sau Jocuri Europene, cu obiectivul clasarea pe locurile 1-6, pot primi o

indemnizatie de sustinere in cuantum de 500 lei (doar cei care nu beneficiaza de o alta
indemnizatie-nu se pot cumula doua indemnizatii).
- Antrenor principal- 100% din indemnizatia maxima
- Antrenorul secund – 85% din indemnizatia antrenorului principal
Sportivii de inalta performanta
- Sportivii clasati pe locurile I - VI la Jocurile Paralimpice, Campionate Mondiale, sau locurile I –
III la Campionatul European (la proba de individual sau pe echipe) – pot fi considerati sportivi de
inalta performanta la recomandarea si aprobarea Biroului Federal - 200% = 1800 lei.
- Antrenor principal- 100% din indemnizatia maxima
- Antrenorul secund – 85% din indemnizatia antrenorului principal
Indemnizatiile se vor acorda sportivilor cat si antrenorilor o sigura data, nu se pot cumula
doua indemnizatii.

