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PROCES VERBAL 

al Şedinţei Biroului federal 
al Federaţiei Române de SCRABBLE 

05/04/2021 

 
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 luni, 05 aprilie 2021, ora 
19.00.  
 
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, prezent 
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. Analizarea și aprobarea  propunerilor președintelui FRSc pentru angajarea personalului salariat. 
2. Calendarul competițional pe anul 2021 – modificări în regim de urgență. 
 
DB propune introducerea unui nou punct pe ordinea de zi, astfel: 
3. Prorogarea termenului de plată cu reducere a taxei de viză anuală pentru jucători. 
DS supune la vot introducerea pe ordinea de zi a punctului 3. Se aprobă în unanimitate. 
 
LI propune adăugarea unui nou punct pe ordinea de zi, astfel: 
4. Aprobarea desfășurării unei activități de voluntariat în FRSc ca asistent al secretarului general. 
DS supune la vot introducerea pe ordinea de zi a punctului 4. Se aprobă în unanimitate. 
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LI îl întreabă pe DS dacă poate prezenta situația achitării taxei de viză anuală a cluburilor pe anii 2018-
2020, care urma să se analizeze în această ședință, conform Deciziei Biroului federal din 16.03.2021. 
DS arată că nu este posibilă analizarea situației achitării taxei de viză anuală a cluburilor pe 2018-2020, 
deoarece aceasta nu s-a finalizat din cauza schimbării contabilului, noul contabil având nevoie de timp. 
 
DS prezintă Ordinea de zi aprobată cu modificări: 
1. Analizarea și aprobarea  propunerilor președintelui FRSc pentru angajarea personalului salariat. 
2. Calendarul competițional pe anul 2021 – modificări în regim de urgență. 
3. Prorogarea termenului de plată cu reducere a taxei de viză anuală pentru jucători. 
4. Aprobarea desfășurării unei activități de voluntariat în FRSc ca asistent al secretarului general. 
 
1. Analizarea și aprobarea  propunerilor președintelui FRSc pentru angajarea personalului salariat. 
DS prezintă și supune la vot propunerile sale pentru angajarea pe o perioadă determinată de 1 an, de la 
01.04.2021, în posturile vacante de secretar general și contabil, a domnului Adrian Ștefănescu (1 normă) 
și a doamnei Gabriela Barbu (1/2 normă), salariile lor fiind în total 1600 lei net. Se aprobă în unanimitate. 
 
2. Prorogarea termenului de plată cu reducere a taxei de viză anuală pentru jucători. 
DB prezintă necesitatea prorogării termenului de plată cu reducere a taxei de viză anuală pentru jucătorii 
seniori (40 lei în loc de 60 lei) și jucătorii tineri (20 lei în loc de 30 lei) de la 31.03.2021 la 30.06.2021, sau 
până la data primei competiții de sală în limba română, având în vedere situația provocată de pandemie. 
LI arată că aprobarea nivelului taxelor şi cotizaţiilor, precum şi a termenelor de plată ale acestora este o 
atribuție a Adunării generale, potrivit art. 14.7 din Statut. 
LI propune convocarea ședinței Adunării generale extraordinare online, pe Skype, în 21.04.2021, ora 19, 
cu ordinea de zi: 1. 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. 
DS supune la vot propunerea. Se aprobă în unanimitate. 
 
3. Calendarul competițional pe anul 2021 – modificări în regim de urgență.  
DS prezintă necesitatea modificării urgente a Calendarului competițional pe anul 2021, prin amânarea 
din nou a etapei a 2-a a Campionatului național de scrabble francofon de seniori, programată inițial în 
01-02.02.2021 și amânată din motive obiective în 27-28.03.2021, într-o altă perioadă, până la finalizarea 
regulamentului de desfășurare a partidelor online. În aceeași situație se află Cupa României, competiție 
programată în 23-25.04.2021 la Botoșani, care nu poate fi organizată din cauza pandemiei de COVID-19. 
DS supune discuției cumularea etapei 1 CNIS-S (28-30.05.2021-Valea Oltului/Izvoru Mureșului) cu etapa 
2  CNIS-S  (27-29.08.2021-București) și mutarea simultanului 3 din 16-18.04.2021 în 23-25.04.2021. 
CC arată că alipirea celor două etape dezavantajează sportivii care nu dispun de timp liber suficient în 
zilele lucrătoare, motiv pentru care o astfel de propunere nu este rezonabilă, fiind necesară menținerea 
organizării competițiilor la finalul săptămânii. Se mai impune mutarea perioadei și locului de desfășurare 
a CNSA-S și CNSA-T, programate inițial în 14-16.05.2021 la Iași și în 22-23.05.2021 la Tg. Frumos. 
LI arată că aprobarea și implicit modificarea Calendarului sportiv intern și internațional este o atribuție a 
Adunării generale, potrivit art. 14.11 din Statut. Biroul federal ar putea decide în privința modificării în 
regim de urgență a perioadei de organizare a unei competiții doar după aprobarea de către Adunarea 
generală a unei derogări de la aplicarea art. 14.11 din Statut. 
CM arată că este necesar să se solicite derogare de la aplicarea art. 14.11 din Statut și pentru schimbarea 
de către Biroul federal, în regim de urgență, a datei, locației și organizatorului competițiilor de scrabble 
anglofon și francofon, cu acordul majorității sportivilor înscriși la aceste competiții. 
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LI propune introducerea pe ordinea de zi a ședinței Adunării generale extraordinare din 21.04.2021 a 
unui nou punct: 2. Acordarea unei derogări de la art. 14.11 din Statut pentru modificarea de către Biroul 
federal a Calendarului sportiv intern și internațional pe 2021, în regim de urgență.  
DS supune la vot propunerea. Se aprobă în unanimitate. 
 
După vot, LI menționează necesitatea trimiterii spre știință pe email, către cluburi, până în preziua 
ședinței, a delegațiilor pentru Adunarea generală extraordinară din 21.04.202 sau a delegațiilor 
permanente, semnate de reprezentanții legali ai cluburilor, pentru eliminarea oricăror suspiciuni. 
 
4. Aprobarea desfășurării unei activități de voluntariat în FRSc ca asistent al secretarului general. 
LI propune aprobarea desfășurării unei activități de voluntariat în FRSc ca asistent al secretarului general, 
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 art.27 din Statut. 
DS propune ca termenul de prezentare a candidaturilor pentru postul de asistent al secretarului general 
să fie de 30 de zile de la data publicării anunțului. 
DS supune la vot propunerile făcute de LI și DS. Se aprobă în unanimitate. 
 
Ședința se încheie la ora 20.30. 
 
05 aprilie 2021 
 
 

Laurian IEREMEIOV, secretar de ședință   Dan Laurenţiu SANDU, preşedinte 
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