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HOTĂRÂREA BIROULUI FEDERAL 
din 7 octombrie 2021 

 
Convocat în ședință de către Dan Laurențiu Sandu, Președinte al Federației Române de Scrabble, 
on-line (prin aplicația Skype), în ziua de joi, 07 octombrie 2021, 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, 
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 de Biroul Federal din data de 07 octombrie 2021, consemnat 
în Procesul Verbal al şedinţei Biroului Federal din data de 07 octombrie 2021, 
 

Biroul Federal al Federației Române de SCRABBLE hotărăște următoarele: 
 
1. Se aprobă comunicarea următorului anunț privind participarea la etapa 4 a CNIS și CNSI 2021, 
programată în perioada 15-17 octombrie 2021 la Cluj Napoca, în contextul epidemiologic actual: 
„Se recomandă ferm participanților vaccinați (sportivi, staff tehnic, arbitri) să prezinte oficialilor 
FRSc rezultatul negativ al unui test RT-PCR sau test rapid antigen COVID-19 efectuat la un 
laborator acreditat cu cel mult 48 de ore înaintea începerii primei probe la care participă. Pentru 
participanții nevaccinați (sportivi, staff tehnic, arbitri) prezentarea rezultatului unui test negativ 
efectuat în condițiile de mai sus este obligatorie. Toți participanții vor respecta cu 
strictețe normele legale în vigoare privind protecţia sanitară împotriva răspândirii SARS-CoV-2, 
inclusiv regulile privind purtarea corectă a măştii de protecţie.”  
 
2. Se aprobă delegarea doamnei Teodora Bohbot ca reprezentantă a României la Campionatul 
Mondial Francofon ce se va desfășura în Franța (Aix-les-Bains) în perioada 22.10-01.11.2021 și 
suportarea de către FRSc a taxelor de înscriere a acesteia la toate probele la care va participa, 
restul sumei alocate în buget pentru participarea sportivilor români la competițiile 
internaționale urmând a fi redistribuită pentru pregătirea juniorilor mici și achiziționarea de 
bunuri și servicii în actualul context pandemic. 
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3. Se aprobă plata de către FRSc a cotizației anuale și a licențelor de utilizare a programelor de 
arbitraj ale Federației Internaționale de Scrabble Francofon, în valoare de 220 EURO, cu termen 
de plată 30.11.2021. 
 
4. Se aprobă desemnarea ca asistenți voluntari ai secretarului general al FRSc a celor două 
persoane care și-au depus candidaturile, respectiv domnul Mihai Neacșu și domnișoara Bianca 
Tudor, contractul de voluntariat urmând a fi semnat până la sfârșitul lunii noiembrie 2021. 
 
5. Se aprobă convocarea Adunării generale extraordinare sâmbătă, 13.11.2021, ora 11 - prima 
convocare și ora 13 - a doua convocare, care să aibă pe ordinea de zi înființarea Comisiei de 
scrabble școlar, candidaturile pentru funcțiile de președinte și membru din cadrul acestei 
comisii urmând a fi depuse până la 08.11.2021. 
 
6. Se aprobă organizarea de către clubul Preventis Iași a etapei 3 a CNIS-Tineret, programată 
inițial în 23-24.10.2021, într-o altă perioadă, 30-31.10.2021, din motive obiective. 
 
 
Președinte,  
Dan Laurențiu Sandu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru conformitate, 
Laurian Ieremeiov, secretar de ședință 
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