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EXTRAS DIN HOTĂRÂREA  
BIROULUI FEDERAL AL  

COMITETULUI NAȚIONAL PARALIMPIC 
din data de 30.05.2022, ora 13:00 

 
  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.446/01.04.2022 de notar public Diaconu Ioana din cadrul Societatii 
Profeșionale Notariale „Berevoianu și Asociatii”; 

Avându-se în vedere consemnările din cuprînsul Procesului verbal de ședință 
întocmit de Cristîna Bajenaru; 
 În prezența onlîne a unui număr de 6 membrii ai Biroului Federal din totalul de 9, 
respectiv Președinte-Salvia Wood Lamont, Vicepreședinti-Ciprian Anton,Secretar 
General-Florîn Milciu, Membrii-Blidaru Mariana,Anca Chereches, Stanescu Marioara, , 
întrunirea fiînd declarată statutară conform 22 pct.4 din Statutul CNP potrivit caruia 
Biroul Federal „este statutar constituit dacă la întrunire sunt prezenţi cel putîn 5 dintre 

membrii săi”, precum și a învitaților: salariata CNP Cristîna 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 votează în unanimitate delegația care va face 
deplasarea la Campionatul European de Tineret din Finlanda, din perioada 27 iunie-04 
iulie 2022, formată din 8 persoane, cu cheltuielile aferente. 
 Art.2 – Se supune la vot și se votează în unanimitate delegația care va face 
deplasarea la Cupa Mondială de Paratriathlon, formată din 2 persoane, care va avea loc în 
perioada 16-21 iunie, în Coruna/Spania, cu cheltuielile aferente. 
 Art.3- Se supune la vot și se votează în unanimitate delegația care va face 
deplasarea la Openul Internațional de Tenis de Masă, formată din 10 persoane, care va 
avea loc în perioada 19-26 iunie 2022, în Ostrava/Cehia, dintre care 7 persoane vor fi 
achitate de catre cluburi, iar 3 persoane de către CNP. 
 Art.4 – Se supune la vot și se votează în unanimitate delegația care va face 
deplasarea la Grand Prix Judo Nevăzători, formată din 2 persoane, care va avea loc în 
perioada 29 iunie – 02 iulie, în Sao Paolo/Brazilia, cu cheltuielile aferente. 
 Art.5 – Se supune la vot și se votează în unanimitate delegația care va face 
deplasarea la Campionatul Mondial de Șah Nevăzători, formată din 4 persoane, care va 
avea loc în Ohrid/Macedonia, în perioada 27 iunie -08 iulie 2022,  cu cheltuielile aferente. 
 Art.6 – Se supune la vot și se votează în unanimitate delegația formată din 3 
persoane, care va face deplasarea la Campionatul European de Judo, din Caglari/Italia, 
din perioada 02-09 septembrie, dintre care 2 persoane vor fi achitate de catre cluburi și 1 
persoană de către CNP. 
 Art.7- Se supune la vot și se aprobă în unanimitate participarea lotului de tir cu 
arcul la Campionatul European care va avea loc în perioada 01-09 august 2022, cu 
cheltuielile aferente. 
 Art.8 – Se supune la vot și se aprobă în unanimitate participarea lotului de  
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sindrom down la  Down Sindrome Swimming World Championships, din perioada 15-23 
octombrie 2022, cu cheltuielile aferente. 
 Art.9- Se supune la vot și se votează în unanimitate anularea participării la Cupa 
Mondială de Paratriathlon din Bansacon/Franța, perioada 09-13 iunie 2022. 
 Art.10-  Se supune la vot și se votează în unanimitate anularea participării la 
Campionatul European de Para Climbing nevăzători din Franța, perioada 16-23 iulie 
2022. 
 Art.11- Se supune la vot și se votează în unanimitate cererea antrenorului 
principal al lotului de judo nevăzători privind întroducerea în lotul de judo a unui maseur 
și a unui nutriționist, precum și întroducerea acestora la îndemnizații. 
 Art.12 -  Se supune la vot și se votează în unanimitate propunerea de întroducere 
în lotul de atletism- tineret a sportivei Manole Andreea și a domnului Cojoc Florin ca 
antrenor secund lot atletism. 
   
  
 
PREȘEDINTE, 
SALVIA WOOD LAMONT 
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