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EXTRAS DIN HOTĂRÂREA  

BIROULUI FEDERAL AL  

COMITETULUI NAȚIONAL PARALIMPIC 

din data de 13.05.2021, 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 online a unui număr de 7 membrii ai Biroului Federal din totalul de 9, 

respectiv Președinte-Salvia Wood Lamont, Vicepreședinte-Ciprian Anton, 

Vicepreședinte-Sorin Lapădatu,   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: salariata CNP Cristina Băjenaru și Consilier Juridic Cristina Timar; 

 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 delegației de atletism motori la 

Campionatul European de atletism din Bydgoszez/ Polonia, cu un numar de 10 persoane, 

în perioada 28.05-07.06.2021, cu cheltuielile aferente. 

 Art.2 – Membrii Biroului Federal analizează corespondența purtată cu Federația 

Română de Ciclism privind delegația pentru J.P Tokyo 2021. Se discută Hotararea 

Consiliului Director nr.03/2019, Hotararea Consiliului Director din data de 20.02.2020 și 

adresa primită de la F.R Ciclism nr.218/11.05.2021. Având în vederea neconcordanța 

dintre cele trei documente privind delegația de ciclism pentru J.P Tokyo, și faptul că 
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ultima adresă este semnată de catre Președintele F.R Ciclism ales în cadrul Adunării 

Generale din 13.03.2021, adunare suspendată de către Ministerul Tineretului și Sportului 

și luând în considerare că doamna Sally Wood Lamont a luat legătura de mai multe ori cu 

reprezentanții F.R Ciclism pentru a clarifica situația, membrii B.F propun urmatoarele: 

 Transmiterea de urgență a unei adrese catre F.R Ciclism prin care să se 

solicite lămuriri privind componența delegației (sportivi + staff) cu 

termen de răspuns 14.05.2021, ora 19:00. 

 Luând în considerare că 14.05.2021 reprezintă ultima zi pentru 

acreditarea delegației lărgite de ciclism la J.P Tokyo, în lipsa unui 

răspuns al F.R Ciclism, se vor lua în considerare componenții echipei 

precizați în Hotararea Consiliului Director nr.03/2019. 

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate. 

 Art.9 – Aprobarea cu unanimitate de voturi a propunerii doamnei Cherecheș 

privind modificările de indemnizații începând cu luna iunie 2021, după cum urmează: 

 Tucaliuc Octavian s-a calificat la J.P Tokyo 2021, la para atletism, 

proba de aruncare a suliței și se va majora indemnizația, începand cu 

luna iunie, de la 675 lei la 900 de lei, conform criteriilor de acordare a 

indemnizațiilor. 

 Tabița Vulturar s-a calificat la J.P Tokyo 2021, la para atletism, la 

probele de 200 m si 400 m. Aceasta practică și tenis de masă primind o 

indemnizație de 675 lei, dar din luna iunie 2021 va trece pe pontajul de 

la atletism cu o indemnizație de 900 lei, conform criteriilor de acordare 

a indemnizațiilor. 

 Antrenorul principal al lotului de atletism, Tamaș Adrian, primea o 

indemnizație de 675 lei, iar din luna iunie va primi 900 lei, conform 

criteriilor de acordare a indemnizațiilor. 

 Antrenorul secund al lotului de atletism, Zara Mihail, va fi introdus la 

indemnizații începand cu luna iunie 2021, cu o indemnizație de 765 lei, 

conform criteriilor de acordare a indemnizațiilor. 
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 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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