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Tel.: 0722307771 
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HOTĂRÂREA  
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 

din 13 noiembrie 2021 
 

Convocată în ședință de Dan Laurențiu SANDU, președintele Federației Române de SCRABBLE, 
on-line (prin aplicația Skype), în ziua de sâmbătă, 13 noiembrie 2021, ora 11.00. 
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 votul exprimat în Adunarea generală extraordinară din 13.11.2021, 
 

Adunarea generală extraordinară a Federației Române de SCRABBLE hotărăște următoarele: 
 
1. Se aprobă (în unanimitate) modificarea Calendarului sportiv pe 2021 astfel: 
1.1. Etapa 2 CNSA-S, programată în 13-14.11.2021 la Cluj-Napoca (în organizarea CS 
Universitatea Cluj-Napoca) se va desfășura în 03-05.12.2021, perioadă în care se va desfășura și 
etapa 3 CNSA-S, având în vedere contextul epidemiologic actual. 
1.2. Etapa 3 CNIS-T se va desfășura în 26-27.11.2021 la București, înaintea turneului final CNIS-T 
din 28-29.11.2021 de la București. Dacă FRsc nu poate asigura decontarea cheltuielilor de cazare 
și masă pentru concurenții și antrenorii de la categoria tineret pentru noaptea de 
28/29.11.2021, atunci programul va fi următorul: etapa 3 CNIS-T în 26.11.2021 și turneul final 
CNIS-T în 27-28.11.2021. În acest caz, la etapa 3 se vor desfășura doar probele de duplicat clasic, 
duplicat completiv și compunere. Clasamentul înaintea turneului final se va stabili considerând 
cele mai bune 2 probe din 3 la duplicat clasc, duplicat completiv și compunere și cea mai bună 
clasare la libere din 2 turnee. 
2. Se aprobă (cu 8 voturi pentru și 1 vot împotrivă exprimat de Laurian IEREMEIOV) înființarea 
Comisiei de scrabble şcolar în cadrul FRSc. 
3. Se aprobă (cu 8 voturi pentru și 1 vot împotrivă exprimat de Laurian IEREMEIOV) numirea 
unui responsabil cu organizarea activităţii Comisiei de scrabble şcolar, până la data la care 
preşedintele acesteia va fi ales de către membrii comisiei, în persoana doamnei Ana Claudia 
Magdalena MIHAI. 
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4. Se aprobă (în unanimitate) convocarea unei şedinţe on-line (prin Skype) a Biroului federal 
FRSc în data de 20.11.2021, ora 12, cu ordinea de zi: 1. Stabilirea componenței Comisiei de 
scrabble școlar; 2. Diverse. Persoanele care doresc să facă parte din această comisie vor trimite pe e-
mail președintelui FRSc, Dan Laurențiu SANDU, până la începerea ședinței, o cerere completată pe un 
formular asemănător celui folosit la alegerea comisiei de disciplină și un Curriculum Vitae. Numărul 
membrilor comisiei nu este limitat. 
5. Se aprobă (în unanimitate) convocarea unei şedinţe on-line (prin Skype) a Biroului federal 
FRSc în data de 30.11.2021, ora 19, cu ordinea de zi: 1. Stabilire calendar competițional 2022; 2. 
Diverse. 
6. Se aprobă (în unanimitate) convocarea unei ședințe on-line (prin Skype) a Adunării generale 
extraordinare în data de 01.12.2021, ora 14-prima convocare, ora 16-a doua convocare, cu 
ordinea de zi: 1. Stabilire calendar competițional 2022; 2. Diverse. 
7. Se ia act de necesitatea organizării unei întâlniri informale a reprezentanților cluburilor în AG 
FRSc, cu participarea tuturor persoanelor interesate, în data de 27.11.2021, ora 18, la București, 
pentru discutarea calendarului competițional pe 2022, înaintea ședinței AGE FRSc din 
01.12.2021 prin care se va stabili acest calendar. 
 
 

PREȘEDINTE, 
Dan Laurențiu SANDU 

 

 

 
Secretar de ședință, 
Laurian IEREMEIOV 
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