
Decizii Birou Federal 20.03.2023 

 

1. Se aproba data desfasurarii Campionatului National ape deschise 

Sen.+Tin.+Jun.+Masters, Constanța -  19 August 2023; 

 

2. Se aproba convocarea Adunarii Generale Ordinare a FRNPM pentru anul 2023 la data de  

21.04.2023 ora 11.00, la Sediul COSR, bd. Marasti nr. 20A sector 1 Bucuresti; 

 

3. Se aproba modificarea regulamentului la inot, conform deciziei WA si LEN. 

 

4. Datorita schimbarii categoriilor de varsta pentru CE si CM juniori, se aproba participarea 

baietilor de 14 ani la Cupa Romaniei de juniori/tineret/seniori – cu conditia indeplinirii 

baremului pentru varsta de 14 ani la Etapa regionala pentru CN national cadeti; Categoriile 

de varsta pentru calendarul intern nu se schimba in sezonul competitional 2022-2023; 

 

5. Transfer sportiva Eliza Diamandescu – nu se aproba transferul; 

Transferul sportivei minore Eliza Elena DIAMANDESCU, prin cererea introdusă de către Elena 

Alina HIRU (mamă), nu este acordat în temeiul art.5, alin.1, litera f din ”Regulamentul de 

transfer al sportivilor”, astfel cum a fost solicitat în baza documentelor doveditoare, pentru 

următoarele considerente: 

 

- nu face dovada încadrării în situația ”cazurilor cu totul deosebite”, stabilirea reședinței (iar nu 

schimbarea domiciliului) a fost efectuată exclusiv în scopul obținerii transferului minorei, luând în 

considerare durata foarte scurtă pentru care s-a solicitat stabilirea acestei reședințe (7 luni), 

aspect care scoate în evidență faptul că această acțiune a fost făcută, cu intenție, pentru a 

preconstitui dovada în scopul formulării cererii de transfer. De menționat că dispozițiile art.5, 

alin.1, litera f din ”Regulamentul de transfer al sportivilor”, au fost adoptate în cadrul 

”Regulamentului de transferuri”, pentru a fi aplicate în situații ”cu totul deosebite” (excepționale), 

de exemplu schimbarea domiciliului sportivului, sau părinților (pentru sportivul minor), într-o altă 

localitate, la o distanță mare de fostul domiciliu, fapt care ar pune în imposibilitate sportivul să 

activeze în cadrul clubului sportiv din zona fostului domiciliu. În situația de față, mutarea reședinței 

(nu a domiciliului) mamei și sportivei, din orașul Otopeni, județul Ilfov, în municipiul București, nu 

pune în imposibilitate sportiva de a activa în cadrul clubului inițial (ambele cluburi funcționează în 

municipiul București), iar invocarea art.5, alin.1, litera f din ”Regulamentul de transfer al 

sportivilor”, motivând stabilirea reședinței, din Otopeni, în București, este  vădit neîntemeiată. In 

acest moment spatiul pentru pregatirea sportivei este asigurat de catre FRNPM in cadrul bazei 

sportive Lia Manoliu, acolo unde sportiva si-a manifestat dorinta de a se antrena, inca de la 

inceputul anului 2023; 

- nu este solicitat în mod legal deoarece lipsește consimțământul expres al celuilalt părinte 

(tatăl); 

- nu face dovada schimbării domiciliului, ci doar stabilirea reședinței. 

 

 Avand in vedere faptul ca sportiva este componenta a programului „Burse Olimpice pentru 

Juniori” si a interesului FRNPM pentru a reprezenta Romania cu cei mai buni sportivi in 

competitiile internationale de obiectiv, Biroul federal decide inscrierea sportivei Eliza 

Diamandescu in Campionatul National de juniori/tineret/seniori pentru a avea posibilitatea 



indeplinirii criteriilor de selectie la competitiile de obiectiv (Campionatele Europene si Mondiale 

de Juniori, Festivalul Olimpic al Tineretului European), ca reprezentanta a echipei nationale, in 

cazul in care partile nu ajung la alt acord. Inscrierea sportivei va fi facuta doar cu acordul 

reprezentatului/reprezentantilor legali. 

 

6. Se aproba majorarea salariului Presedintelui Federatiei cu acelasi procent ca si in cazul 

celorlalti angajati, in momentul majorarii salariilor acestora. 

 

    Prezenta: 

 

1. Camelia Potec 

2. Diana Mocanu 

3. Silviu Anastase 

4. Dan Ardelean 

5. Razvan Florea 

6. Florin Avasiloae 

7. Carmen Bunaciu 

8. Matei Giurcaneanu 

9. Marius Grigore 

10. Stefania Nicolae  

 


