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EXTRAS DIN HOTĂRÂREA  

BIROULUI FEDERAL AL  

COMITETULUI NAȚIONAL PARALIMPIC 

din data de 23.03.2021, 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 și Asociații”; 

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

întocmit de Cristina Băjenaru; 

 În prezența on line a unui număr de 6 membrii ai Biroului Federal din totalul de 9, 

respectiv Președinte-Salvia Wood Lamont, Vicepreședinte-Ciprian Anton, , 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 caruia Biroul Federal „este statutar constituit dacă la întrunire sunt prezenţi cel 

putin 5 dintre membrii săi”, precum și a invitaților: 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 finanțării  acțiunilor și a categoriilor 

de cheltuieli cuprinse în actul adițional nr.2 încheiat cu MTS, cu încadrarea în suma 

comunicată, iar diferența  fiind suportată din venituri proprii C.N.P. 

 Art.2 – Respingerea cu unanimitate de voturi a cererii CSM DEVA, privind 

trimiterea unei sportive  la IBSA JUDO GRAND PRIX 2021 BAKU, în condițiile în care 

aceasta sportivă nu este legitimată la  nici  un club afiliat la C.N.P. 

 Art.3 – Aprobarea cu unanimitate de voturi a cererilor de introducere în staff-ul 

tehnic al lotului național de judo nevăzători, a maseur-ului Narcis Ovidiu Muresan și a 

nutriționistului Maria Petruța, persoane propuse de antrenorul Tamas Gergely pentru 

susținerea pregătirii sportivului Bologa Alexandru. Aceștia vor beneficia și de  

indemnizații  de lot începand cu luna aprilie 2021 pana la JP. 

 Art.4 -   Aprobarea cu unanimitate de voturi a cererii domnului Dan Năsui cu 

privire la solicitarea unui psiholog pentru sportivul Simion Bobi începand cu luna aprilie 

2021. 

 Art.5 – Majorarea indemnizațiilor pentru Papară Mihăiță – sportiv lot național 

snowboard și Piciorea Cristian-antrenor principal, conform Ordinului M.T.S nr. 

156/18.03.2021, privind acordarea Titlului de „Sportiv de înalta performanță”. 

 Acestea vor intra in vigoare începand cu luna aprilie 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 

http://www.paralimpicromania.ro/

