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EXTRAS DIN HOTĂRÂREA  

BIROULUI FEDERAL AL  

COMITETULUI NAȚIONAL PARALIMPIC 

din data de 25.10.2021, ora 17.30 

 

  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 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, Anca Cherecheș, 

Stănescu Marioara, Claudiu Miu, 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 -  Doamna Sally Wood Lamont ne aduce la cunoștință că a fost la Adunarea 

Generală IBSA din Iordania, unde a fost aleasă secretar general. Domnul Sorin Lapadatu 

ne face o scurtă prezentare a Campionatului European de Popice din Koprivnica-Croația, 

unde echipa de popice a reușit să se claseze în primele locuri, aceștia obținând aur, argint 

și bronz, la categoriile de single, mixt, combination și team. 

 Art.2 – Doamna Anca Cherecheș prezintă propunerile loturilor naționale pentru 

anul competițional 2021-2022. 

 Se supune la vot și se aprobă în unanimitate. 

        Art.3 – Se supune la vot și se aprobă în unanimitate planurile de pregătire 2021-

2022. 

         Art.4 – Pentru Jocurile Paralimpice de iarnă avem calificați doi sportivi, Papară 

Mihăiță – snowboard și Laura Văleanu – schi alpin. Șeful delegației la Beijing va fi 

domnul Ciprian Anton. 

         Art.5 – Se supune la vot și se aprobă continuarea  pregătirii  loturilor paralimpice de 

judo nevăzători, tir cu arcul, atletism, schi alpin, snowboard, tenis de masă. 

        Art.6-  Se supune la vot și se aprobă în unanimitate Campionatul Național de Tir cu 

Arcul, care va avea loc în luna decembrie, în Constanța, cu cheltuielile aferente. 

      

   Art.7 – Se supune la vot și se aprobă în unanimitate premierea rezultatelor obținute la 

Campionat European de Popice din Croația. 

  Art.8 – Se supune la vot și se aprobă în unanimitate deplasarea lotului de judo 

nevăzători în Kazakhstan – Nur Sultan, la Openul Internațional de Judo, cu un număr de 2 

persoane, în perioada 01-07.12.2021, cu cheltuielile aferente. 

http://www.paralimpicromania.ro/
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  Art.9 – Se supune la vot și se aprobă în unanimitate deplasarea doamnei Sally Wood 

Lamont și a domnului Ciprian Anton, la Congresul IPC în Taipei-Taiwan, din perioada 

08-13.12.2021, cu cheltuielile aferente.  

  

 

 

PREȘEDINTE, 

SALVIA WOOD LAMONT 

http://www.paralimpicromania.ro/

