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 Federaţia Română de SCRABBLE  
Federaţie sportivă de drept privat şi de interes public 

Membră fondatoare a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român  

Cod fiscal : 4203440 
Adresa: str. Pietroșelului nr. 14, sector 3, 033077 - Bucureşti 
Numărul certificatului de identitate sportivă : 0009004,   
nr. Registrul sportiv:  B/C/00051/2002, nr. Registrul special: 980 
Cont nr.: RO50 RNCB 0082 0441 5611 0001 deschis la: BCR  S.UNIC Bucureşti 
 
adresa poştală: MTS, str. Vasile Conta nr. 16, etaj VI C.P. F.R.SCRABBLE, sector 2, 020954-Bucureşti  

email: dls@scrabblero.ro 

Tel.: 0722307771 
Web : www.scrabblero.ro 

 
HOTĂRÂREA  

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 
din 19 februarie 2022 

 
Convocată în ședință de Dan Laurențiu SANDU, președintele Federației Române de SCRABBLE, 
on-line (prin aplicația Skype), în ziua de sâmbătă, 19 februarie 2022, 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 19.02.2022, 
 

Adunarea generală extraordinară a Federației Române de SCRABBLE hotărăște următoarele: 
 

1. Se aprobă (în unanimitate) modificarea regulamentului Campionatului Național de Scrabble 
prin Corespondență 2022 (anexa 1). Arbitrul va fi desemnat de Comisia de arbitri iar participanții 
la CNSC 2022 trebuie să fie legitimați la un club sportiv afiliat la FRSc. Înscrierea la CNSC 2022 se 
face în perioada 20.02.2022 - 10.03.2022 la domnul Mircea BOJIȚĂ la adresa de e-mail 
mbojitza@yahoo.com, iar concursul va începe la data de 15.03.2022. 
 
2. Se aprobă (în unanimitate) modificarea regulamentului general și de concurs al partidei de 
scrabble prin corespondență (anexa 2). 
 
3. Se aprobă (cu 5 voturi pentru și 2 abțineri) ca participanții la CNSC 2022 să fie înscriși după 
achitarea unei taxe de participare de 20 lei în contul FRSc. 
 
4. Se aprobă (în unanimitate) modificarea calendarului competițional pe anul 2022 prin 
introducerea  Festivalului Internațional de Scrabble Francofon al României (FISFR), care se va 
desfășura la București în 01-08.07.2022, cu minim 10 jucători. Din comisia de organizare a FISFR 
vor face parte Laurențiu-Dan SANDU, Cosmin DONCIU, Paula CHIROȘCA, Georgeta ROȘCA și alții. 
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3. Se aprobă (în unanimitate) bugetul modificat al FRSc, declarată eligibilă de Ministerul 
Sportului pentru finanțarea Calendarului sportiv pentru anul 2022 cu suma de 130.000 lei, 
urmând ca FRSc să asigure 10% din veniturile proprii, care vor proveni în mare parte din taxele 
de participare de la FISFR 2022. Sumele sunt defalcate astfel: 

1) Calendar sportiv național: 36.416 lei 
2) Calendar sportiv internațional: 11.000 lei (inclusiv FISFR) 
3) Pregătire loturi naționale: 6000 lei 
4) Salarii: 54.584 lei 
5) Bunuri și servicii: 9000 lei 
6) Materiale sportive: 5000 lei 
7) Congrese: 1000 lei 
8) Cursuri perfecționare antrenori: 2000 lei 
9) Juniori mici: 2000 lei 
10) Copii sub 9 ani: 2000 lei 
11) Persoane cu dizabilități: 1000 lei. 

 
4. Se ia act de informarea domnului Laurian IEREMEIOV cu privire la necesitatea efectuării 
demersurilor necesare pentru donarea a 2%-3,5% din impozitul pe venit, pe profit și pe 
veniturile microîntreprinderilor după înscrierea FRSc în Registrul entităților/unităților de cult 
pentru care se acordă deduceri fiscale, organizat de ANAF conform Ordinului ANAF nr. 819/2019 
și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal modificată prin Legea nr. 30/2019. Pentru a putea fi 
înscrisă în registru, FRSc trebuie să îndeplinească, la data depunerii cererii, următoarele condiții: 
Să desfășoare activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declarației pe 
propria răspundere; Să își fi îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege; Să 
nu aibă obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile; Să fi 
depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege; Să nu fi fost declarată inactivă, potrivit art. 
92 din Codul de procedură fiscală. Înscrierea în registru se solicită prin depunerea Formularului 
163 Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se 
acordă deduceri fiscale. Cererea se completează cu ajutorul aplicației informatice afișate pe site-
ul ANAF și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Împreună cu cererea, 
FRSc depune și certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal local, în a cărei evidență 
aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe locale. Președintele FRSc Laurențiu-Dan 
SANDU se angajează să facă demersuri împreună cu contabilul pentru înscrierea FRSc în 
Registrul entităților pentru care se acordă deduceri fiscale. 
 
5. Se ia act de informarea domnului Laurențiu-Dan SANDU referitoare la propunerea CSM 
București privind modificarea Statutului FRSc. Propunerea se referă la reprezentarea cluburilor 
în sensul interzicerii reprezentării unui club de către sportivii legitimați la alte cluburi; să fie 
cluburi active, cu un număr de minim 3 jucători participanți la etape. Cluburile care nu au minim 
3 jucători participanți 2 ani anteriori consecutivi nu votează în AG. Domnul Laurențiu-Dan 
SANDU informează că modificarea Statutului FRSc trebuie votată în prezența unui notar public 
iar apoi trebuie încuviințată de instanță și înscrisă în Registrul federațiilor de la Tribunalul 
București. 
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6. Se ia act de informarea domnului Laurian IEREMEIOV că a formulat propuneri asemănătoare 
propunerii CSM București în AG a FRSc din 06.03.2021, dar s-a respins punerea lor pe ordinea de 
zi în vederea votării. Propunerile se refereau la modificarea art. 13 alin. 7 din Statut, din: „La 
Adunarea Generală participă câte un reprezentant al fiecărui membru afiliat cu drept de vot, 
care este delegat de conducerea structurilor sportive afiliate.”, în: „La Adunarea generală 
participă câte un reprezentant al fiecărui membru afiliat cu drept de vot, care este delegat de 
conducerea structurilor sportive afiliate, sub condiția că pot fi delegate maxim două persoane 
legitimate la același club, chiar dacă acestea reprezintă, fac parte din sau sunt propuse de 
cluburi diferite.”, precum și la modificarea art. 13 alin. 15 paragraf 2 din Statut, din: „În Biroul 
federal poate fi ales un singur reprezentant al unei structuri sportive afiliate.”, în: „În Biroul 
federal poate fi ales un singur reprezentant al unei structuri sportive afiliate, sub condiția că pot 
fi alese maxim două persoane legitimate la același club, chiar dacă acestea reprezintă, fac parte 
din sau sunt propuse de cluburi diferite.” Motivația era eliminarea posibilității ca în Adunarea 
generală/Biroul federal să fie delegate/alese mai mult de două persoane legitimate la același 
club, situație care ar permite controlul voturilor Adunării generale/Biroului federal de către acel 
club prin sportivii săi legitimați, chiar dacă aceștia reprezintă, fac parte din sau sunt propuși de 
cluburi diferite.  Domnul Laurian IEREMEIOV informează că în eventualitatea convocării unei 
ședințe a AG pentru modificarea Statutului FRSc, Clubul de Scrabble FITT Tim-Team va reveni cu 
aceleași propuneri, posibil altfel formulate. 
 
7. Se ia act de informarea domnului Laurențiu-Dan SANDU referitoare la necesitatea afilierii la 
FRSc a încă cel puțin 2 cluburi sportive, în cursul acestui an, pentru a veni în întâmpinarea unei 
posibile modificări a criteriilor de eligibilitate în vederea finanțării de către MS.   
 
8. Se aprobă (în unanimitate) alegerea următoarelor probe pentru Simultanul național 2-2022 
din 05-06.03.2022: 1. duplicat eliptic (seniori)/clasic cu primele 7 litere (tineret); 2. problemă de 
heptascrabble (seniori)/ integral parțial cu primele 4 grupe de la heptascrabble – 28 litere 
(tineret). Se va putea juca și orice altă probă. 
 

 
PREȘEDINTE, 

Dan Laurențiu SANDU 
 

 

 
Secretar de ședință, 
Laurian IEREMEIOV 
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