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EXTRAS DIN HOTĂRÂREA  
BIROULUI FEDERAL AL  

COMITETULUI NAȚIONAL PARALIMPIC 

din data de 16.07.2021, ora 17:00 

 

  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 Asociatii”; 

Avându-se în vedere consemnările din cuprinsul Procesului verbal de ședință 
întocmit de Cristina Bajenaru; 
 În prezența online a unui număr de 8 membrii ai Biroului Federal din totalul de 9, 
respectiv Președinte-Salvia Wood Lamont, Vicepreședinti-Sorin Lapadatu, Ciprian 
Anton, Secretar General-Florin Milciu, Membrii-Blidaru Mariana, Cosmin Calota, Anca 
Cherecheș, Stănescu Mărioara, 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 – S-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate hotararea  Biroului Executiv 
din data de 12.07.2021, de participare la Jocurile Paralimpice de la Tokyo a sportivul 
Pătru Eugen  cu antrenorul principal Danileț Neculai componenți ai lotului naț ional de tir 
cu arcul motori, ca urmare a rezultatelor de la Openul Internațional de Tir cu Arcul din 
Nove Mesto/Cehia- calificare JP. 
 
 Art.2 – S-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate afilierea provizorie a Clubul 
Sportiv Municipal Cluj. 
 
 Art.3 – S-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate ca pregătirea fizică a 
sportivului Ilina Octavian, component al lotului de înot, începând cu data de 1 august 
2021, să se facă la bazinul din incinta CSN Lia Manoliu, unde fac pregătirea și restul 
componenților lotului național de înot. 
 Art.4 – S-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate cantonamentul de pregătire 
al lotului național de înot motori, la CSN Navasart, în perioada 25.07-01.08.2021. 
 
 Art.5 – S-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate deplasarea lotului de 
goalball în Sardinia/Italia în vederea participării la Turneul de Goalball ce va avea loc în 
perioada 26-30.08.2021, cu o delegație formată din 6 persoane, cu cheltuielile aferente. 
 
 Art.6 – S-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate acordarea de indemnizații 
sportivului Pătru Eugen, a antrenorului Neculai Danileț și al antrenorului second Albu 
Ștefan, începand cu data de 13 iulie 2021, urmare a calificării la JP. 
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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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