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EXTRAS LA HOTĂRÂREA  
BIROULUI FEDERAL AL  

COMITETULUI NAȚIONAL PARALIMPIC 
din data de 05.11.2020, 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 si 
autentificat cu nr.1691/02.04.2018 de notar public Prajanu Ioan-Claudiu din cadrul 
Societatii Profesionale Notariale „Durnescu si Asociatii”; 

Avându-se în vedere consemnările din cuprinsul Procesului verbal de ședință 
întocmit de Cristina Timar-consilier juridic CNP; 
 În prezența on line a 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: consilier 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  modificarilor la  Anexa 1 la contractul de finanțare în sensul 
anulării organizării cantonamentelor de pregătire ale lotului național de înot de la Izvorani 
și Izvorul Muresului, ale lotului național de snowboard din Austria din noiembrie și 
Sinaia din luna decembrie și introducerii de cantonamente pentru lotul național de 
snowbord în Austria în decembrie și goalball în Turcia în noiembrie și a participării la  
Turneului de Goalball, Turcia-Antalya, din perioada 01-11 decembrie 2020; la Cupa 
Mondială Snowboard Pyha, Finlanda din perioada 23 noiembrie – 5 decembrie 2020; la 
Cupa Mondială schi alpin motori Kaunertal-Austria în perioada 2-7 decembrie 2020.  
 Art.2 – Aprobarea cu unanimitate de voturi a planurilor de pregătire ale loturilor 
naționale pentru toate sporturile. 
 Art.3 – Aprobarea cu unanimitate de voturi a calendarului competițional 
internațional provizoriu pentru anul 2021, urmând să fie modificat în funcție de evoluția 
pandemiei de coronavirus la nivel global. 
 Art.4 – Aprobarea cu unanimitate de voturi a suplimentării listei indemnizațiilor 
sportive în cadrul CNP, 2020-2021. 
 Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesați prin grija secretarului 
general și se va publica pe pagina oficială a Comitetului Național Paralimpic, potrivit 
prevederilor statutare.  
 
PREȘEDINTE, 
SALVIA WOOD LAMONT 
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