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EXTRAS DIN HOTĂRÂREA  
BIROULUI FEDERAL AL  

COMITETULUI NAȚIONAL PARALIMPIC 
din data de 09.08.2022, ora 14:00 

 
  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 Societății 
Profesionale Notariale „Berevoianu și Asociații”; 

Avându-se în vedere consemnările din cuprinsul Procesului verbal de ședință 
întocmit de Cristina Băjenaru; 
 În prezența online a unui număr de 7 membrii ai Biroului Federal din totalul de 9, 
respectiv Președinte-Salvia Wood Lamont, Vicepreședinti-Ciprian Anton, Lapadatu 
Sorin, Secretar General-Florin Milciu, Membrii-Blidaru Mariana, 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: Timar Cristina, Băjenaru Cristina, În 
temeiul prevederilor art.22 pct.3 din Statut; 
 Biroul Federal al COMITETULUI NAȚIONAL PARALIMPIC 
 

A HOTĂRÂT URMĂTOARELE: 
 

 Art.1 -  Se prezintă rezultatele rezultatele de la Campionatul European de Tir cu 
Arcul de la Roma, unde sportivul Pătru Eugen a obținut locul 1. 
 Art.2 -  Se supune la vot și se aprobă un unanimitate încheierea unui contract de 
activitate sportivă cu domnul Tămaș Adrian- antrenor principal al lotului de atletism și cu 
domnul Danileț Neculai- antrenor principal al lotului de tir cu arcul, având ca obiective 
calificarea unui numar cât mai mare de sportivi pentru Jocurile Paralimpice de la Paris 
2024, începând cu luna septembrie 2022 pe o perioada de 1 an și cu posibilitatea 
prelungirii. 
 Art.3 – Se supune la vot și se aprobă în unanimitate solicitatea domnului Anton 
Ciprian cu privirea la intraducerea unui cantonament de pregatire pentru lotul de tenis în 
perioada 01 septembrie -30 noiembrie 2022. 

Art.4 – Se supune la vot și se aprobă în unanimitate participarea la Turneul de 
Tenis din Turcia, Antalya  ASPENDOS Open, în perioada 11-17 noiembrie 2022. 
Art.5 -  Se supune la vot și se aprobă în unanimitate cererea antrenorului principal 
de înot, domnul Nistoroiu Daniel, privind participarea la Cupa Mondială de 
Paratriathlon din Alhandra/Portugalia, în perioada 01-04 septembrie 2022.  
Art.6 -  Se supune la vot și se aprobă în unanimitate propunerea domnului Milciu 
Florin privind convocarea loturilor pe perioada august-decembrie 2022. 
Art.7 -  Se supune la vot și se aprobă în unanimitatea, în urma rezultatelor 
obținute la Campionatul European de Tir cu Arcul de la Roma/Italia, propunerea 
de mărire a indemnizației pentru sportivul Pătru Eugen și pentru antrenorul 
principal al lotului, domnul Danileț Neculai. 
Art.8 -  Se aduce la cunostință Biroului Federal, sedința de Birou Executiv privind 
răspunsul către sportivul lotului de tenis de masă, Simion Bobi, prin avocata 
acestuia, la cererea de participare la competiția de tenis de masă din Arabia 
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Saudită, aprobăndu-se participarea acestuia. De asemenea, se aprobă și delegarea 
domnului Anton Ciprian privind publicarea documentelor pe site-ul Comitetului 
conform legii sportului 69/2000 actualizată. 
Art.9 – Se supune la vot și se respinge solicitarea CS A Surzilor « Tăcerea » Cluj, 
privind finanțarea organizării Campionatului Mondial de Șah, ediția 2022, 
conform legii 1447 actualizată, CNP neputând să asigure plata cazării și a mesei. 
Se are în vederea susținerea acestuia,  conform legii , pentru anul 2023. 
Art.10 – Se supune la vot și se aprobă în unanimitate propunerea de premiere a 
rezultatelor obținute la Campionatul European de Tir cu Arcul de la Roma/Italia, 
din perioada 30 iulie – 07 august 2022. 
Art.11 – Se supune la vot si se aprobă în unanimitate propunerea de premiere a 
rezultatelor obținute la Jocurile Paralimpice  Europene de Tineret din 
Pajulahti/Finlanda, din perioada 27 iunie – 04 iulie 2022. 
Art.12 – Se supune la vot și se aprobă în unanimitate continuarea pregătirii lotului 
național de tir cu arcul în perioada 01 septembrie – 21 decembrie 2022, la 
București. 
Art.13 – Se supune la vot și se aprobă în unanimitate participarea la Openul de 
Tenis de Masă motori din Aspendos/Turcia, în perioada 11-17 noiembrie 2022. 
Art.14 – Se supune la vot și se aprobă în unanimitate participarea doamnei Salvia 
Wood Lamont la mitingul anual de clasificare organizat de către  Comitetul 
Internațional Paralimpic, în perioada 15-17 septembrie la Siegburg/Germania. 
 
PREȘEDINTE, 

SALVIA WOOD LAMONT 
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