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HOTĂRÂREA  

BIROULUI FEDERAL AL  

COMITETULUI NAȚIONAL PARALIMPIC 

 din data de 11.01.2021, Ora 18:00 

 

 

 

  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 și Asociații”; 

Avându-se în vedere consemnările din cuprinsul Procesului verbal de ședință întocmit de 

Cristina Bajenaru; 

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-Anca Cherecheș, Membrii-Blidaru 

Mariana și Filip Gheorghi, întrunirea fiind declarată statutară conform 22 pct.4 din Statutul CNP 

potrivit căruia Biroul Federal „este statutar constituit dacă la întrunire sunt prezenţi cel putin 5 

dintre membrii săi”, precum și a invitaților: 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 completării colectivului tehnic al lotului 

național de schi alpin, cu un post de antrenor secund, care va fi ocupat de Martina Tania 

Gligorea. 

 Art.2 – Aprobarea cu unanimitate de voturi a acordării indemnizației pentru 

componenții/stafful tehnic al lotului național de tenis de masă, respectiv Constantin Gabriela-

sportiv și Milciu Florin-antrenor, 500 lei/fiecare, începând cu luna februarie 2021. 

 Art.3 – Aprobarea cu unanimitate de voturi a efectuării formalităților la MTS pentru 

obținerea încadrării ca ”sportiv de înaltă performanță”, pentru Mihăiță Papară-sportiv la lotul 

național de snowboard. 

http://www.npc.org.ro/
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 Art.4 -  Aprobarea cu unanimitate de voturi ca, în situația în care MTS va acorda 

calitatea de sportiv de înaltă performanță lui Mihaiță Papară, să se acorde acestuia și antrenorului 

Piciorea Cristian, o indemnizație lunară, în cunatum de 1.800 lei/persoană, începând cu luna 

următoare lunii emiterii Ordinului MTS. 

 Art.5 – Aprobarea cu unanimitate de voturi a cererii de finanțare si proiectului de buget 

pe anul 2021, depus la MTS conform calendarului intern și internațional și a planurilor de 

pregătire aprobate anterior de Biroul Federal.  

 Art.5 -  Aprobarea cu unanimitate de voturi a acțiunilor de pregătire și a categoriilor de 

cheltuieli ce vor fi finanțate pe luna ianuarie 2021 de MTS conform cifrelor comunicate, 

respectiv a acțiunilor de pregătire pentru loturile naționale de judo, schi alpin, natație (înot), tenis 

de masă, tir cu arcul și participarea la competițiile de schi alpin. 

 Art.6 – Aprobarea cu unanimitate de voturi a hotărârilor Biroului Executiv luate în 

intervalul de timp dintre ultima ședință de Birou Federal și pâna în prezent. 

 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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