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HOTĂRÂREA  
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 

din 21 aprilie 2021 
 

Convocată în ședință de Dan Laurențiu SANDU, președintele Federației Române de SCRABBLE, 
on-line (prin aplicația Skype), în ziua de miercuri, 21 aprilie 2021, ora 19.00. 
În temeiul Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi a HG nr. 884/2001 pentru aprobarea 
Regulamentului de punere în aplicare a Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, 
În conformitate cu Statutul FRSc 2020 recunoscut în vigoare de către MTS, 
Având în vedere Calendarul sportiv național și internațional aprobat de Adunarea generală 
extraordinară din 19.12.2020, cu modificările și completările ulterioare, 
În conformitate cu procesul-verbal al şedinţei Adunării generale extraordinare din 21.04.2021, 
 

Adunarea generală extraordinară a Federației Române de SCRABBLE hotărăște următoarele: 
 
1. Se aprobă (în unanimitate) prorogarea termenului de plată cu reducere a taxei de viză anuală pentru 
jucători de la 31.03.2021 la 30.06.2021 sau până la data primei competiții de sală în limba română, cu 
stabilirea datei de 15.05.2021 ca termen până la care se va trimite cluburilor o înștiințare cu situația 
achitării taxei de viză anuală a cluburilor pe anii 2018, 2019 și 2020. 

 
2. Se aprobă (cu 7 voturi pentru, 1 vot contra și 1 abținere) reducerea termenului de convocare a 
Adunării generale extraordinare la 5 zile pentru modificarea Calendarului sportiv intern și internațional 
pe 2021, în regim de urgență. 
 
3. Se aprobă (cu 8 voturi pentru și 1 abținere) modificarea Calendarului sportiv pe 2021 astfel: 
3.1. Etapa I-a CNIS-S, programată în 28-30.05.2021 pe Valea Oltului (în organizarea CSM București) sau la 
Izvoru Mureșului (în organizarea FRSc) se comasează cu Cupa României, programată în 23-25.04.2021 la 
Botoșani (în organizarea „U” Cluj-Napoca), ambele competiții urmând să se desfășoare în 23-27.06.2021 
la Botoșani (în organizarea „U” Cluj-Napoca), astfel: etapa I-a CNIS-S în 23-25.06.2021 și Cupa României 
în 25-27.06.2021 (cu duplicat clasic, completiv și top). 
3.2. Etapa I-a CNSA-T programată în 22-23.05.2021 la Tg. Frumos (în organizarea Argus) se va desfășura 
în toamna anului 2021, data și locul urmând a se stabili ulterior, într-o Adunare generală extraordinară. 
3.3. Etapa a III-a a simultanului național programată în 16-18.04.2021 se va desfășura în 24-25.04.2021, 
având ca probe o problemă de heptascrabble și un turneu de 8 partide libere. 
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4. Se ia act de Informarea președintelui FRSc privind Hotărârea Biroului federal din 05.04.2021 privind 
aprobarea desfășurării unei activități de voluntariat în FRSc ca asistent al secretarului general. Activitatea 
asistentului secretarului general al FRSc se va desfășura în baza unui contract încheiat în conformitate cu 
Legea voluntariatului nr. 195/2001. Programul de activitate va fi de minim 2 ore/săptămână. Fișa 
postului va include asistarea și sprijinirea secretarului general în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 
25 din Statut și de contractul de muncă dintre acesta și FRSc, cu prezentarea lunară a unui raport de 
activitate. Biroul federal va face selecția în baza CV-urilor și scrisorilor de intenție primite de la candidați 
și va aproba încheierea contractului de voluntariat și fișa postului, conform art.26 și 27 din Statut. 
Termenul de prezentare a candidaturilor pentru acest post este de 30 zile de la data publicării anunțului. 

5. Se aprobă (cu 8 voturi pentru și 1 abținere) întocmirea unei matrici de comunicare către cluburi a 
proceselor-verbale ale ședințelor FRSc, acestea urmând a fi comunicate la adresele de e-mail ale 
membrilor BF, ale membrilor AG și ale șefilor secțiilor de scrabble, dacă este cazul, precum și la adresa de 
e-mail a responsabilului site-ului www.scrabblero.ro (Ana Claudia Magdalena MIHAI). 

 
 

PREȘEDINTE, 
Dan Laurențiu SANDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secretar de ședință, 
Laurian IEREMEIOV 
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