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HOTĂRÂREA BIROULUI FEDERAL 
din 20 noiembrie 2021 

 
 

Convocat în ședință de către Dan Laurențiu Sandu, Președinte al Federației Române de Scrabble, 
on-line (prin aplicația Skype), în ziua de sâmbătă, 20 noiembrie 2021, ora 12.00. 
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 în ședința din data de 20 noiembrie 2021, 
 

Biroul Federal al Federației Române de SCRABBLE hotărăște următoarele: 
 
1.Se aprobă comunicarea următorului anunț privind participarea la turneele finale ale CNIS și 
CNSI 2021, programate în perioada 26-29 octombrie 2021 la București, în contextul 
epidemiologic actual: 
„Înainte începerii primei probe la care participă, toți participanții (sportivi, staff tehnic, arbitri) 
sunt obligați să prezinte oficialilor FRSc rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid 
pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore sau rezultatul negativ al unui 
test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore. 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 ca FRSc să recomande prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru 
infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore de către participanții  la turneul final al 
CNIS-S și CNSI-S nevaccinați sau netrecuți prin boală. 
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3. Se aprobă achitarea, din suma de 23.000 lei neutilizată în bugetul calendarului sportiv 
internațional și transferată la capitolul bunuri și servicii pentru calendarul sportiv intern 2021, a 
cheltuielilor de cazare și masă pentru copii și însoțitorii lor din provincie la turneul final al CNIS-T 
și CNSI-T și a cheltuielilor de masă pentru cei din București în data de 29.11.2021 și cumpărarea 
de bunuri necesare desfășurării acestor competiții: 1 cablu HDMI, 2 tonere pentru imprimantă 
laser, 2 cutii cu câte 10 topuri hârtie A4, 2 ecrane de proiecție. Se vor achiziționa 3 laptopuri, din 
care 2 pentru arbitraj și 1 pentru secretarul general al FRSc, programele informatice aferente 
(sistem de operare și Office), 100 de jocuri de scrabble iar în cazul în care rămân sume 
necheltuite, 30 de exemplare din DOOM-3 și 30 ceasuri de scrabble la 95 lei/buc, după ce 
președintele FRSc va transmite ofertele primite Biroului federal, care va aproba achiziția la 
prima ședință a Biroului federal de după turneul final. Se vor încheia contracte de prestări-
servicii cu informaticieni pentru crearea unor aplicații informatice necesare la arbitraj și 
asigurarea mentenanței acestora, după prezentarea unor oferte. 
 
4. Se ia act de informarea președintelui FRSc privind organizarea unui curs de perfecționare 
pentru antrenori la București în perioada 29-30.11.2021, la care vor participa 3 antrenori 
legitimați (Laurian IEREMEIOV, Iulia NEACȘU, Mihai NEACȘU) și 1 instructor sportiv legitimat 
(Dan GOȘA). FRSc va suporta cheltuielile ocazionate de curs, inclusiv cazarea și masa pentru 
participanți, conform bugetului aprobat. 
 
5. Se aprobă componența Comisiei de scrabble școlar, formată din: Ana Claudia Magdalena 
MIHAI, Laurian IEREMEIOV, Ioan ROMANESCU, Dan GOȘA, Georgeta ROȘCA, Vasile 
MIHALACHE, care și-au trimis cererile și Curriculum Vitae pe e-mail până la începerea ședinței, 
conform hotărârii AGE din 13.11.2021. Numărul membrilor comisiei nu este limitat, iar cei care 
doresc să participe își pot trimite la FRSc cererea și CV-ul până la ședința Biroului federal din 
30.11.2021, pentru a fi numiți în comisie. Regulamentul Comisiei de scrabble școlar va fi 
elaborat până la 03.01.2022, urmând ca după aprobarea acestuia în Biroul federal membrii 
comisiei să își aleagă președintele. 
 
 
Președinte,  
Dan Laurențiu Sandu 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru conformitate, 
Laurian Ieremeiov, secretar de ședință 
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