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PROCES VERBAL 
al Şedinţei Biroului federal 

al Federaţiei Române de SCRABBLE 
16/03/2021 

 
Loc de desfăşurare: on-line (prin aplicația Skype) 

 

În conformitate cu prevederile art. 16 al. 3 din Statutul FRSc 2020 recunoscut în vigoare de către MTS, 
Dan Laurenţiu SANDU, preşedinte al Federaţiei Române de SCRABBLE, a convocat Şedinţa Biroului 
federal al Federației Romane de SCRABBLE, loc de desfășurare on-line, în ziua de marți, 16 martie 2021, 
ora 18.00.  
 
Se procedează la apelul membrilor Biroului federal: 
Dan Laurenţiu SANDU (DS),  președinte, prezent 
Cătălin Eugen CABA (CC), vicepreședinte, prezent 
Laurian IEREMEIOV (LI), membru, prezent 
Ana Claudia Magdalena MIHAI (CM), membru, absent 
Daniela BOLDOR (DB), membru, prezent 
Valentina POPESCU (VP), membru, absent 
 
Se constată că sunt îndeplinite cerinţele statutare de existenţă a cvorumului pentru ca şedinţa de Birou 
federal să fie valabil constituită şi să poată lua hotărâri legal recunoscute. 
 
Şedinţa este prezidată de președintele Federației Române de Scrabble - Dan Laurenţiu SANDU (DS), iar  
procesul-verbal este redactat de Laurian IEREMEIOV (LI). 
 
DS prezintă Ordinea de zi stabilită iniţial şi comunicată în termen prin e-mail tuturor membrilor: 
1. Contestația formulată de doamna Iuliana Neacșu (CSM București) înregistrată sub nr.30/08.03.2021. 
 
LI propune adăugarea a 3 noi puncte pe ordinea de zi, astfel: 
2. Analizarea situației achitării taxei de viză anuală a cluburilor. 
3. Introducerea unui sistem de supraveghere audio-video a competițiilor desfășurate on-line. 
4. Calendarul competițional pe anul 2021 – modificări în regim de urgență.  
DS supune propunerea la vot. Se aprobă în unanimitate. 
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1. Contestația formulată de doamna Iuliana Neacșu (CSM București) înregistrată sub nr.30/08.03.2021. 
DS prezintă conținutul contestației formulate de doamna Iuliana Neacșu. În urma analizării contestației 
rezultă concluzia că soluționarea acesteia nu este de competența FRSc ci a instanței judecătorești 
competente. Se prezintă draftul unui răspuns care va fi definitivat și comunicat contestatoarei. Se ia act. 
 
2. Analizarea situației achitării taxei de viză anuală a cluburilor. 
LI propune prezentarea la următoarea ședință a situației achitării taxei de viză anuală cluburilor pe anii 
2018-2020 și notificarea cluburilor restanțiere în vederea achitării debitelor, pentru a se evita pericolul 
neîncasării acestora ca urmare a intervenirii prescripției de 3 ani de la data nașterii obligației, în cazul 
neachitării taxelor restante urmând să se aplice sancțiunile disciplinare prevăzute de Statutul FRSc.     
DS supune la vot propunerea. Se aprobă în unanimitate. 
 
3. Introducerea unui sistem de supraveghere audio-video a competițiilor desfășurate on-line. 
CC propune introducerea unui sistem de supraveghere audio-video a competițiilor desfășurate on-line, 
începând de la următoarea competiție de acest tip, într-una din cele 2 variante: transmiterea audio-video 
live supravegheată de un arbitru sau înregistrarea imaginii ecranului printr-o aplicație informatică și 
înregistrarea audio-video a jucătorului cu camera telefonului mobil, imaginile și sunetele captate urmând 
a fi arhivate și verificate prin folosirea unui link. 
DS supune la vot propunerea. Se aprobă în unanimitate. 
 
În timpul ședinței, celor 4 membri consemnați prezent li se adaugă Ana Claudia Magdalena MIHAI (CM), 
în total fiind 5 membri. 
 
4. Calendarul competițional pe anul 2021 – modificări în regim de urgență.  
DS propune organizarea etapei a 2-a a Campionatului național de scrabble francofon de seniori, 
programată inițial în 01-02.02.2021 și amânată din motive obiective, într-o altă perioadă, 27-28.03.2021. 
DS supune la vot propunerea. Se aprobă în unanimitate. 
 
Ședința se încheie la ora 19.30. 
 
16 martie 2021 
 
 

Laurian IEREMEIOV, secretar de ședință   Dan Laurenţiu SANDU, preşedinte 
 
 
 


		2021-03-17T14:43:40+0200
	Laurian Ieremeiov




