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HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
din 26 ianuarie 2022
Convocată în ședință de Dan Laurențiu SANDU, președintele Federației Române de SCRABBLE,
on-line (prin aplicația Skype), în ziua de miercuri, 26 decembrie 2021, ora 17.00 și reconvocată
la 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,
În conformitate cu votul exprimat în Adunarea generală extraordinară din 26.01.2022,
Adunarea generală a Federației Române de SCRABBLE hotărăște următoarele:
1. Se aprobă (cu 6 voturi pentru și 1 abținere) modificarea regulamentului Cupa României 2022,
competiție care va avea 3 probe, Duplicat (clasic și completiv), Libere, Compunere (Integral parțial și
Heptascrabble), cu ponderea punctajului de 1/3 pe fiecare probă. Calculul punctajelor conform
ponderilor stabilite se va face prin înmulțirea cu 2 a punctelor de clasament la proba de libere.
2. Se ia act de informarea doamnei Ana Claudia Magdalena MIHAI cu privire la jucarea în 2022 a unei
partide demonstrative de scrabble prin corespondență ce va fi postată pe site-ul FRSc și pe contul de
Facebook al FRSc. Regulamentul concursului de scrabble prin corespondență va fi dezbătut pe un grup de
e-mail de către Ana Claudia Magdalena MIHAI, Gheorghe ROMAN, Corneliu FAUR, Septimiu CRIVEI,
Laurenţiu Dan SANDU, Alice PAPA, Marius Cristian SOARE. Termenul de finalizare a proiectului de
regulament este la data de 19.02.2022.
3. Se aprobă (în unanimitate) desemnarea doamnei Alice PAPA ca ambasador al FRSc pe ISC (Internet
Scrabble Club).
4. Se ia act de informarea domnului Laurian Ieremeiov cu privire la stabilirea componenței comisiei de
competiții și a comisiei de arbitri în ședința Biroului federal din 25.01.2022, astfel: comisia de competiții Corneliu FAUR, Laurian IEREMEIOV; comisia de arbitri: Cătălin Eugen CABA, Ana Delia DIAC, Andra Diana
SANDU, Radu RADU. Comisiile pot fi completate ulterior.
5. Se aprobă (în unanimitate) modificarea calendarului competițional pe anul 2022 prin amânarea
datei desfășurării etapei 1 a CNSF de la București din 12-13.02.2022 în 26-27.03.2022 (Anexa 1).
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6. Se ia act de informarea domnului Laurian Ieremeiov privind obligația FRSc de a prelucra datele cu
caracter personal în conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene
(Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD) (General Data Protection Regulation - GDPR) și
legislația de punere în aplicare a acestuia, Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date fiind abrogată în 25 mai 2018
de Legea nr.129/2018.
7. Se ia act de informarea domnului Laurențiu Dan Sandu privind trimiterea unei adrese către consilierul
juridic al FRSc, Cristina Timar, în vederea stabilirii conținutului notei informative privind prelucrarea
datelor cu caracter personal în cadrul FRSc și a modalității de aplicare a legislației specifice de către FRSc.
15. Se aprobă (în unanimitate) convocarea unei şedinţe on-line (prin Skype) a Adunării generale
extraordinare a FRSc în data de 19.02.2021, ora 17 - prima convocare, ora 19 - a doua convocare, cu
ordinea de zi: 1. Modificare regulament Corespondență 2022; 2. Diverse.

PREȘEDINTE,
Dan Laurențiu SANDU

Secretar de ședință,
Laurian IEREMEIOV
Laurian
Ieremeiov
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