Decizii Birou Federal 21.04.2021

1. Decizie privind reducerea cuantumului indemnizatiilor cu 25% pentru urmatorii sportivi si
colectivul tehnic aferent din CNOPT Bucuresti, conform propunerii Colegiului de antrenori din
13.03.21:
1. Costroj Antonio
2. Dumitrache Gabriel
3. Gadea Claudia
4. Paturca Vlad
2. Decizie privind confirmarea componentei lotului pentru CE seniori 2021, conform deciziei
Comitetului Director din 14.04.2021:
a. Lot inot:
1. Robert Glinta
2. Daniel Martin
3. David Popovici
4. Bianca Costea
5. Alexandru Stoica
b. Lot ape deschise:
1. Petre Bogdan
c. Lot sarituri in apa:
1. Constantin Popovici
2. Angelica Muscalu
3. Dragomir Aurelian
3. Decizie privind stabilirea componentei lotului pentru CE juniori 2021
a. Lot inot:
1. Popovici David
2. Popescu Denis
3. Stancu Vlad
4. Costea Bianca
5. Bako Anastasia
6. Gergely Mihai
7. Dinu Patrik
8. Iacob Mihai
9. Dumitrache Tobias
10. Marin Ioana
11. Stafeta 4*100 liber – pentru alcatuirea stafetei se vor putea convoca suplimentar 1-2 sportivi
in functie de termenele de depunere ale documentelor si performantelor realizate;
b. Lot sarituri: se confirma dupa Camp. Balcanice de juniori si in functie comunicarile LEN
(financiar, termin limita inscrieri);
Juniori A: Avasiloae Alexandru, Todirascu Darius, Zarnescu Teodor;
Junioare A: Muscalu Angelica;
Junioare B: Nazanin Ellahi, Carcu Ioana, Forster Amelie

4. Aprobare componenta lot Campionate Balcanice juniori sarituri:
- Lot CE junior la care se adauga 2 juniori B si 4 juniori C, conform propunerilor urmatorului
Colegiu de antrenori;

5. Aprobare descarcare de gestiune (bilant) 2020;
6. Aprobare buget 2021, conform contract de finantare;
7. Decizie privind carificarile necesare modificarilor din statut propuse Adunarii Generale 2021:
1. Privitor la Art.6 și sintagma ”înot sincron” menționată în textul propus : datorită utilizării
diferite a noțiunii de înot sincron la organismele internaționale la care FRNPM este membru
afiliat, respectiv ”înot artstic sincron” la LEN și ”înot artistic” la FINA, propune utilizarea ambelor
variante în cadrul statutului FRNPM, sens în care în textul propus pentru modificări se vor face
corecțiile necesare pentru a respecta astfel ambele acte de constituire și regulamente LEN,
respectiv FINA.
2. Privitor la art.36, pentru o mai bună înțelegere a textului este necesară o reformulare,
datorită faptului că, potrivit prevederilor legale, o federație sportivă națională are ca membri
doar persoane juridice, cluburi sportive și asociații județene/municipiului București pe ramura
de sport. În formula actuală, prin menționarea membrilor BF la punctul b) al alin.(1) se pot naște
confuzii, motiv pentru care mai corect și util este să se elimine textul privitor la membrii în
exercițiu ai BF de la pct.b) al alin.(1) și să se introducă un alin.nou numerotat alin.(6) în care se
va menționa că membrii BF în exercitiu participă la AG.
8. Decizie privind adoptarea unui punct de vedere al BF referitor material transmis de catre CS
Performer:
Se aproba concluziile continute in opinia juridica elaborata de catre doamna avocat Cristina
Timar, si se decide prezentarea in Adunarea Generala a punctului de vedere adoptat.
9. Decizie privind afilierea provizorie a urmatoarelor cluburi:
1. CS Atlantis Radu Onet swimming Club Baia Mare
2. CS Cobra Arte Martiale - Arad
3. CS Daimond Sport Club – Bucuresti
4. CS Limpicii Brasov
10. Diverse:
- Decizie privind anularea Campionate Internationale ale Romaniei si organizarea competitiei
sub denumirea de Campionate Nationale de juniori, tineret si seniori;
- Decizie privind incheierea unui protocol de colaborare cu SC Delmadi srl. in vederea
organizarii de cantonamente de pregatire in baza societatii, la preturi preferentiale pentru
cluburile afiliate si loturile nationale
Prezenta:
1. Camelia Potec
2. Carmen Bunaciu
3. Ion Badescu
4. Diana Mocanu-Adetu
5. Daniela Ilies
6. Silviu Anastase
7. Florin Avasiloae
8. Matei Giurcaneanu
9. Marius Grigore
10. Razvan Florea

