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EXTRAS DIN HOTĂRÂREA
BIROULUI FEDERAL AL
COMITETULUI NAȚIONAL PARALIMPIC
din data de 07.06.2021, 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
Societatii Profesionale Notariale „Durnescu și Asociații”;
Avându-se în vedere consemnările din cuprinsul Procesului verbal de ședință
întocmit de Cristina Băjenaru;
În prezența online 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, Membrii-Blidaru Mariana, Claudiu Miu, Stănescu Marioara, Anca
Cherecheș , 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: salariata CNP Cristina Băjenaru
În temeiul prevederilor art.22 pct.3 din Statut;
Biroul Federal al COMITETULUI NAȚIONAL PARALIMPIC
A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:
Art.1 – Se supune la vot și se aprobă participarea delegației României formată
din 2 persoane, în perioada 13-20.06.2021 cu cheltuielile aferente la Cupa Mondială Înot
Berlin- Germania.
Art.2 – Se supune la vot și se aprobă în unanimitate participarea delegației
României formată din 7 persoane, în perioada 02-12.07.2021, cu cheltuielile aferente, la
Open Internațional Tir cu Arcul Nove Mesto – Cehia.
Art.3 –

În urma comunicării antrenorului privind lipsa unui hotel adaptat

persoanelor în scaun rulant , se supune la vot și se aprobă anularea participării lotului de
tir cu arcul la Cupa Europeană din Bratislava.
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Art.4 - Se supune la vot și se aprobă solicitarea antrenorului de tir cu arcul, Doru
Danileț, privind organizarea unui cantonament de pregătire centralizata a lotului care face
deplasarea la Nove Mesto, în București, în perioada 26.06-02.07.2021.
Art.5 – La propunerea antrenorului de tir cu arcul, Doru Danileț, se supune la vot
și se aprobă introducerea sportivei Radu Monica în lotul național de tir cu arcul.
Art.6 - Se supune la vot și se aprobă în unanimitate decizia antrenorului lotului
de judo, Tamas Gergely, privind decizia de a nu mai participa la Openul de Judo din
Anglia, deoarece sportivul Alex Bologa a suferit o usoară accidentare și nu se doresc
probleme înainte de participarea la Jocurile Paralimpice.
Art.7 – Se supune la vot și se aprobă în unanimitate participarea delegației
României formată din 6 persoane, în perioada 28.06-05.07.2021, cu cheltuielile aferente,
la Open Tenis de Masă Ostrava Cehia.
Art.8 – Doamna Sally prezintă rezultatele obținute la concursul de calificare de
tenis de masă din Lasko/Slovenia și Campionatul European de Atletism din Polonia.
.
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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