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HOTĂRÂREA BIROULUI FEDERAL 
din 12 decembrie 2021 

 
 

Convocat în ședință de către Dan Laurențiu Sandu, Președinte al Federației Române de Scrabble, 
on-line (prin aplicația Skype), în ziua de duminică, 12 decembrie 2021, ora 18.00. 
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 12 decembrie 2021, 
 

Biroul Federal al Federației Române de SCRABBLE hotărăște următoarele: 
 
1. Se ia act de situația cheltuirii sumei de 23800 lei transferate pentru calendarul sportiv intern 
din bugetul de 25000 lei alocat calendarului sportiv extern, după plata taxei la FISF și a taxelor 
de concurs ale doamnei Teodora Bohbot la CM de Scrabble Francofon. La bunuri si servicii s-au 
cheltuit: 7500 lei pentru 3 laptopuri, 4000 lei - jocuri scrabble, 1090 lei - două ecrane de 
proiecție, 70 lei - un cablu HDMI, 100 lei - licențe laptopuri, total 12760 lei. La calendarul intern 
s-au cheltuit: 3200 lei - cupe și medalii, 500 lei - diplome, 2700 lei - cazare și masa arbitri, 3540 
lei - bareme arbitraj, 1100 lei - transport arbitri, total 11040 lei. 
 
2. Se aprobă ca suma de 1890 lei rămasă de la cursul de perfecționare a antrenorilor să fie 
folosită până la sfârșitul anului pentru achiziția a 3 programe Office Professional și a 13-15 
ceasuri de scrabble (95 lei bucata), de restul sumei urmând a se cumpăra produse de papetărie. 
 
3. Se ia act de cererea comunicată în 29.11.2021 prin e-mail de doamna Iulia Neacșu pentru 
Comisia de disciplină a FRSc, care va fi transmisă de președintele FRSc, Laurențiu-Dan Sandu, 
celor 3 membri ai Comisiei de disciplină, Bianca Tudor, Liliana Clara Iancu și Mihai Zburlea, 
termenul de răspuns la sesizare fiind cel târziu în data de 29.12.2021. 
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4. Se aprobă convocarea ședinței Adunării generale extraordinare a FRSc pentru marți, 
28.12.2021, ora 17 – prima convocare și ora 19 – a doua convocare, cu ordinea de zi: 1. 
Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al FRSc pe anul 2022; 2. Diverse. Forma 
finală a BVC pe anul 2022 va fi votată de Adunarea generală după aprobarea finanțării FRSc de 
către Ministerul Sportului. 
 
5. Se aprobă includerea propunerii CS Locomotiva București de modificare a regulamentului 
partidelor libere pe anul 2022 pe ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a FRSc din 
28.12.2021. Propunerea constă în stabilirea de către calculator a persoanei care începe partida. 
 
6. Se aprobă afilierea provizorie la FRSc a CS UNEFS București, care a transmis prin e-mail actele 
necesare, sub condiția ca până la data de 28.12.2021 să transmită FRSc și documentele în formă 
autentificată, conform Legii nr.69/2000 și HG nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de 
punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. În caz contrar CS 
UNEFS București nu va mai fi considerat afiliat provizoriu începând de la data de 28.12.2021. 
 
Președinte,  
Dan Laurențiu Sandu 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru conformitate, 
Laurian Ieremeiov,  
secretar de ședință 
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