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PROCES VERBAL
al Şedinţei Adunării generale ordinare
a Federaţiei Române de SCRABBLE
23/01/2021
Loc de desfăşurare: on-line (prin aplicația Skype)

În conformitate cu prevederile art. 13 al. 3 din Statutul FRSc 2020 (denumit în continuare Statut)
recunoscut în vigoare de către MTS, Dan Laurenţiu SANDU, preşedinte al Federaţiei Române de
SCRABBLE, a convocat Şedinţa Adunării generale ordinare a Federației Romane de SCRABBLE (AGO FRSc),
loc de desfășurare on-line, în ziua de sâmbătă, 23 ianuarie 2021, ora 12.00.
Se procedează la apelul membrilor Adunării generale, delegați ai structurilor sportive afiliate:
Clubul Sportiv Locomotiva București – delegat Dan Laurenţiu SANDU (DS), prezent
Asociația Clubul de Scrabble FITT Tim-Team Timișoara – delegat Laurian IEREMEIOV (LI), prezent
Asociația Clubul Sportiv Preventis Iași – delegat Cătălin Eugen CABA (CC), prezent
Asociația Clubul Sportiv Impetus București – delegat Marius Cristian SOARE (CS), prezent
Clubul Sportiv Universitatea Cluj-Napoca – delegat Septimiu CRIVEI (SC), prezent
Clubul Sportiv Argus Târgu Frumos – delegat absent
Clubul Sportiv Olimpic Scrabble Câmpulung Moldovenesc – delegat absent
Asociația Clubul Sportiv West Moldavia Pașcani – delegat Cornel FAUR (CF), prezent
Clubul Sportiv Municipal București – delegat Mihai NEACȘU (MN), prezent
Clubul Sportiv JECO CENTROCOOP București – delegat Ana Claudia Magdalena MIHAI (CM), prezent
Clubul Sportiv CFR Constanța – delegat absent
Asociația Club Sportiv Lazăr Milcovul Vrancea – delegat absent
CS Petrom Ploiești – delegat absent
Asociația Clubul Sportiv Aurelian Oltenița – delegat absent
Asociația Clubul Sportiv Transilvania Brașov – delegat absent
Asociația Sport Club Liga Tineretului Creștin Sportiv din România București – delegat absent
Clubul Sportiv Scrabble Club Farul Constanța – delegat absent
Clubul Sportiv Meteor Rusca Montană, Caraș-Severin – delegat absent
Clubul Sportiv Phoenix Oltenița – delegat absent
Club Sportiv VIRF Alba – delegat absent
Clubul Sportiv Logos GPG Timișoara – delegat absent
Clubul Sportiv Atlantis Brașov – delegat Cecilia TOMA, prezent
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Şedinţa este prezidată de președintele Federației Române de Scrabble - Dan Laurenţiu SANDU (DS), iar
procesul-verbal este redactat de Laurian IEREMEIOV (LI).
Se constată că nu sunt îndeplinite cerinţele statutare de existenţă a cvorumului de 50%+1 din totalul
membrilor afiliați care au drept de vot, pentru ca şedinţa de Adunare generală să fie valabil constituită,
conform art. 13 al.8 teza I-a din Statut, fiind prezenți doar 9 membri din totalul de 22 membri afiliați cu
drept de vot, față de cvorumul de 12 membri (50%+1) prevăzut de Statut.
Ședința de Adunare generală are loc din nou la ora 14, după două ore de la ora stabilită inițial, indiferent
de numărul delegaților prezenți, conform art. 13 al.8 teza a II-a din Statut.
Se procedează din nou la apelul membrilor Adunării generale, delegați ai structurilor sportive afiliate.
Se constată prezența celor 9 delegați consemnați „prezent” și la prima convocare.
Se constată că sunt îndeplinite cerinţele statutare de existenţă a cvorumului pentru ca şedinţa de
Adunare generală să fie valabil constituită şi să poată lua hotărâri legal recunoscute, cu majoritatea
simplă a voturilor membrilor prezenți, conform art. 13 al.9 din Statut.
DS prezintă Ordinea de zi stabilită iniţial şi comunicată în termen prin e-mail tuturor membrilor:
1. Pregătirea Adunării generale de alegeri din 2021.
2. Diverse.
DS propune ca Punctul 1-Pregătirea Adunării generale de alegeri din 2021 de pe ordinea de zi să se
modifice astfel:
1.1. Execuția bugetară a FRSc și descărcarea de gestiune a Biroului federal pentru anul 2020.
1.2. Schimbarea contabilului FRSc.
1.3. Schimbarea cenzorului FRSc.
1.4. Notificarea cluburilor sportive membre ale FRSc pentru a trimite propuneri de membri în comisii.
1.5. Referatul Comisiei de disciplină cu privire la suspendarea dreptului de vot al unor cluburi la Adunarea
generală de alegeri.
Se aprobă în unanimitate.
1.1. Execuția bugetară a FRSc și descărcarea de gestiune a Biroului federal pentru anul 2020.
DS propune aprobarea Raportului privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al FRSc pe anul 2020
și descărcarea de gestiune a Biroului federal la ședința Adunării generale de alegeri din 06.03.2021. Se
aprobă în unanimitate.
1.2. Schimbarea contabilului FRSc.
DS propune aprobarea angajării unui alt contabil al FRSc, de la 1 martie 2021, cu ½ normă, în locul celui
actual, al cărui contract de muncă va înceta prin acordul părților. Se aprobă în unanimitate.
1.3. Schimbarea cenzorului FRSc.
DS propune aprobarea numirii unui nou cenzor al FRSc, în locul celui actual, care și-a declinat mandatul.
Se aprobă în unanimitate.
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1.4. Notificarea cluburilor sportive membre ale FRSc pentru a trimite propuneri de membri în comisii.
DS propune notificarea cluburilor sportive membre ale FRSc pentru a trimite propuneri de membri în
comisiile FRSc prevăzute în art. 21 alin. 1 din Statut: Comisia de apel, Comisia de disciplină, Comisia de
competiții, Comisia de arbitri. Comisia de apel și Comisia de disciplină se aleg de Adunarea generală iar
Comisia de competiții și Comisia de arbitri se aleg de Biroul federal. Se aprobă în unanimitate.
1.5. Referatul Comisiei de disciplină cu privire la suspendarea dreptului de vot al unor cluburi la
Adunarea generală de alegeri.
DS prezintă referatul Comisiei de disciplină cu privire la suspendarea dreptului de vot al unor cluburi la
Adunarea generală de alegeri. Comisia de disciplină constată că 7 cluburi sportive (Asociația Club Sportiv
Lazăr Milcovul Vrancea, CS Petrom Ploiești, Asociația Clubul Sportiv Transilvania Brașov, Asociația Sport
Club Liga Tineretului Creștin Sportiv din România București, Clubul Sportiv Meteor Rusca Montană, Club
Sportiv VIRF Alba, Clubul Sportiv Logos GPG Timișoara) nu au plătit la termen cotizația anuală timp de 2
ani consecutiv și nu au participat la cel puțin o competiție națională oficială timp de 2 ani consecutiv,
încălcându-și obligațiile prevăzute în art. 10 alin. 4 și 6 din Statut, motiv pentru care decide aplicarea
sancțiunii prevăzute de art. 11 alin. 2 liniuța 4 din Statut, respectiv suspendarea dreptului de vot la prima
Adunare generală de alegeri.
DS propune să se ia act de referatul Comisiei de disciplină și de suspendarea dreptului de vot al celor 7
cluburi sportive la prima Adunare generală de alegeri, la care cvorumul de ședință va fi redus de la 12 la
8 delegați. Se aprobă în unanimitate.
2. Diverse.
2.1. Regulamentele competiționale pe anul 2021.
CC propune aprobarea regulamentelor competiționale pe anul 2021, transmise anterior cluburilor pe
email: campionatul național individual de scrabble (CNIS), campionatul național de scrabble intercluburi
(CNSI), partida de scrabble liber (versiunea 2.2), campionatul național de scrabble perechi (CNSP), Cupa
României – individual și intercluburi (CR), campionatul național de scrabble în limba engleză (CNSA).
Acestea se vor publica pe site-ul FRSc www.scrabblero.ro și intră în vigoare la data de 23.01.2021. Se va
transmite și regulamentul pe anul 2021 al campionatului național de scrabble în limba franceză (CNSF).
DS supune votului propunerea. Se aprobă în unanimitate.
2.2. Modificarea Calendarului competițional al FRSc pe anul 2021.
CC propune modificarea Calendarului competițional al FRSc pe anul 2021, prin schimbarea perioadei
desfășurării competițiilor de tineret organizate la Botoșani în 01-04.07.2021 (CNSP-T: 01-02.07.2021,
etapa I-a CNIS-T și CNSI-T: 03-04.07.2021), cu acordul clubului organizator Universitatea Cluj-Napoca.
CC propune decalarea acestei perioade cu o săptămână, din 01-04.07.2021 în 08-11.07.2021 (CNSP-T:
08-09.07.2021, etapa I-a CNIS-T și CNSI-T: 10-11.07.2021).
SC se declară de acord cu propunerea de schimbare a perioadei desfășurării competițiilor de tineret.
DS supune votului propunerea. Se aprobă în unanimitate.
CC propune introducerea în Calendarul competițional al FRSc pentru anul 2021, a Campionatului mondial
virtual de scrabble anglofon pe echipe de tineret (sub 18 ani) 2021, WESPA Youth Cup, organizat de
WESPA și Federația de Scrabble din Pakistan în perioada 23.01.2021-08.02.2021, on-line (pe platforma
woogles.io). Turneul WESPA Youth Cup înlocuiește formatul clasic al campionatului mondial de tineret
care trebuia să se desfășoare în decembrie 2020. CC propune și introducerea în calendarul competițional
a Campionatului național de scrabble de tineret prin corespondență, online, în 15.07.2021-15.09.2021.
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DS supune votului propunerile. Se aprobă în unanimitate.
În timpul ședinței, celor 9 delegați consemnați „prezent” la a doua convocare li se adaugă reprezentantul
Clubului Sportiv Scrabble Club Farul Constanța – delegat Dan GOȘA (DG), în total fiind 10 delegați.
MN propune modificarea Calendarului competițional al FRSc pe anul 2021, aprobat în Adunarea generală
extraordinară din 19.12.2020, prin schimbarea locului desfășurării și a organizatorului etapei a III-a CNISS și CNSI-S, programate în 24-26.09.2021 la Timișoara în organizarea Clubului de Scrabble FITT Tim-Team.
MN propune desfășurarea etapei a III-a CNIS-S și CNSI-S la Brașov în organizarea FRSc.
LI nu este de acord cu propunerea de schimbare a locului și organizatorului etapei a III-a CNIS-S și CNSI-S.
DS se declară de acord ca FRSc să organizeze etapa a III-a CNIS-S și CNSI-S la Brașov.
DS supune votului propunerea. Se aprobă cu 5 voturi pentru, 4 voturi contra și 1 abținere.
MN propune modificarea Calendarului competițional al FRSc pe anul 2021, prin schimbarea locului
desfășurării CNSP-S și a etapei a II-a CNIS-S și CNSI-S, programate în 25-26.08.202 și respectiv în 2729.08.2021 la Izvoru Mureșului în organizarea CSM București.
MN propune desfășurarea etapei a II-a CNIS-S și CNSI-S în 27-29.08.2021 la București.
SC propune desfășurarea CNSP-S în 22-23.09.2021 la Brașov, în organizarea FRSc.
MN se declară de acord cu desfășurarea CNSP-S în 22-23.09.2021 la Brașov, în organizarea FRSc.
DS se declară de acord ca FRSc să organizeze CNSP-S la Brașov în 22-23.09.2021, înaintea etapei a III-a
CNIS-S și CNSI-S programată în 24-26.09.2021.
DS supune votului propunerile. Se aprobă în unanimitate.
SC propune modificarea Calendarului competițional al FRSc pe anul 2021, prin schimbarea locului
desfășurării etapei I-a CNIS-S și CNSI-S, programate în 28-30.05.2021 la Bughea de Sus în organizarea
CSM București.
SC propune desfășurarea etapei I-a CNIS-S și CNSI-S în Valea Oltului în organizarea CSM București, cu
alternativa desfășurării competiției la Izvoru Mureșului în organizarea FRSc.
MN se declară de acord cu desfășurarea etapei I-a CNIS-S și CNSI-S în Valea Oltului în organizarea CSM
București, cu alternativa desfășurării competiției la Izvoru Mureșului în organizarea FRSc.
DS se declară de acord cu alternativa desfășurării competiției la Izvoru Mureșului în organizarea FRSc.
DS supune votului propunerea. Se aprobă în unanimitate.
În anexa la procesul-verbal este prezentat Calendarul competițional al FRSc pe anul 2021, în forma
revizuită în 23.01.2021.
Ședința se încheie la ora 16.20.
23 ianuarie 2021
Laurian IEREMEIOV, secretar de ședință

Dan Laurenţiu SANDU, preşedinte

digital de
Laurian Semnat
Laurian Ieremeiov
2021.03.05
Ieremeiov Data:
15:46:51 +02'00'

4

Anexa la procesul-verbal al ședinţei AGO FRSc din 23.01.2021
Competitii interne 2021
23-24.01_CNSF-S, etapa 1, online, FRSc
01-02.02_CNSF-S, etapa 2, online, FRSc
23-25.04_Cupa Romaniei, Botosani, Universitatea Cluj-Napoca
14-16.05_CNSA-S, etapa 1, Iasi, Preventis
22-23.05_CNSA-T, etapa 1, Tg.Frumos, Argus
28-30.05_CNIS-S, etapa 1, Valea Oltului, CSM Bucuresti/Izvoru Muresului, FRSc
28-30.05_CNSI-S, etapa 1, Valea Oltului, CSM Bucuresti/Izvoru Muresului, FRSc
08-09.07_CNSP-T, Botosani, Universitatea Cluj-Napoca
10-11.07_CNIS-T, etapa 1, Botosani, Universitatea Cluj-Napoca
10-11.07_CNSI-T, etapa 1, Botosani, Universitatea Cluj-Napoca
15.07-15.09_CNSC-T, online, FRSc
25-27.07_CNSF-S, etapa 3, Litoral, FRSc
27-29.08_CNIS-S, etapa 2, București, CSM Bucuresti
27-29.08_CNSI-S, etapa 2, București, CSM Bucuresti
11-12.09_CNSA-S, CNISA-S, etapa 1, Iasi, Preventis
11-12.09_CNSA-S, etapa 2, Iasi, Preventis
18-19.09_CNSA-T, etapa 2, Iasi, Preventis
22-23.09_CNSP-S, Brașov, FRSc
24-26.09_CNIS-S, Brașov, FRSc
24-26.09_CNSI-S, Brașov, FRSc
02-03.10_CNIS-T, etapa 2, Iasi, Preventis
02-03.10_CNSI-T, etapa 2, Iasi, Preventis
22-24.10_CNIS-S, etapa 4, Cluj-Napoca, Universitatea Cluj-Napoca
22-24.10_CNSI-S, etapa 4, Cluj-Napoca, Universitatea Cluj-Napoca
13-14.11_CNSA-S, etapa 3, Cluj-Napoca, Universitatea Cluj-Napoca
26-28.11_CNIS-S, turneul final, Bucuresti, FRSc
26-28.11_CNSI-S, turneul final, Bucuresti, FRSc
26-28.11_CNIS-T, turneul final, Bucuresti, FRSc
26-28.11_CNSI-T, turneul final, Bucuresti, FRSc
29-30.11_Masters, Bucuresti, FRSc
11-12.12_CNSA-T, etapa 3, Tg.Frumos, Argus
Simultane nationale (si alte competitii locale) 2021:
23-24.01_Simultan 1, in toata tara, FRSc
26-28.03_Simultan 2, in toata tara, FRSc
16-18.04_Simultan 3, in toata tara, FRSc
21-23.05_Simultan 4, in toata tara, FRSc
20-22.08_Simultan 5, in toata tara, FRSc
19-21.11_Simultan 6, in toata tara, FRSc
Competitii internationale 2021:
23.01-08.02_Campionatul mondial virtual de scrabble anglofon pe echipe de tineret (sub 18 ani) 2021
(WESPA Youth Cup), online, WESPA și Federația de Scrabble din Pakistan
10-18.07_Campionatul mondial de scrabble francofon, Vichy, FISF
21-27.07_Festivalul international de scrabble francofon al Romaniei, Litoral, FRSc
Abrevieri: CNIS: Campionatul national individual de scrabble; CNSI: Campionatul national de scrabble intercluburi; CNSP: Campionatul national
de scrabble perechi; CNSC: Campionatul national de scrabble prin corespondenta; CNSF: Campionatul national de scrabble francofon; CNSA:
Campionatul national de scrabble anglofon; S: Seniori; T: Tineret (Juniori, Cadeti, Prichindei)-cu exceptia CNSA-T (doar Juniori, Cadeti).
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