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EXTRAS DIN HOTĂRÂREA
BIROULUI FEDERAL AL
COMITETULUI NAȚIONAL PARALIMPIC
din data de 04.03.2021, 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 si Asociații”;
Avându-se în vedere consemnările din cuprinsul Procesului verbal de ședință
întocmit de Cristina Băjenaru;
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, Secretar
General-Florin Milciu, Director tehnic-Aca 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: 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 cu unanimitate de voturi a modificarilor survenite la calendarul
internațional și acțiunile pe luna martie ale loturile naționale și parțial pe luna aprilie cu
cheltuielile aferente, respectiv participarea loturilor de snowboard, judo, tir cu arcul,
atletism și înot la competițiile internațional de obiectiv și participarea la acțiunile de
pregătire ale loturilor naționale de înot, atletism, judo, tir cu arcul, tenis de masă,
snowboard.
Art.2 – Aprobarea datei de organizarea a Adunarii Generale Ordinare, respectiv
16 aprilie 2021, ora 14.00. În cazul neântrunirii cvorumului, aceasta va fi reconvocată
pentru ora 16.00 a aceleiași zile. Se aprobă ordinea de zi și covocatorul urmând ca
materialele supuse dezbaterii să fie trimise structurilor afiliate în data de 9 aprilie 2021 pe
email și postate pe site CNP, fiind aprobate în urmatoarea ședință de Birou Federal care
va avea loc până la data de 9 martie 2021.
Art.3 – Adunarea Generală de Alegeri va fi stabilită, în funcție de contextul
privind Covid 19, la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie 2021.
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Art.4 – Dezbateri privind adresele primite de la Asociația Club Sportiv DSA Cluj,
referitoare la cantonament de pregătire, participare la competiții internaționale și necesar
materiale sportive pentru sportivii clubului.
Comitetul Național Paralimpic susține activitatea loturilor naționale și nu a
cluburilor afiliate. A luat act de cererile clubului și a fost făcut un răspuns punctual.
Unele din solicitările clubului erau aprobate pentru sportivii componenți ai lotului
național de tenis de masă, respectiv participarea la competiții internaționale de obiectiv,
susținerea medicală a sportivilor, dotarea cu materiale sportive, participarea la
cantonamentele de pregătire centralizată cuprinse în planul de pregătire aprobat de Biroul
Federal.
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

