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PROCES VERBAL 
  

Adunarea Generală 
Organizația Națională “Cercetașii României” (ONCR) 

21-22 aprilie 2018, loc. București 
 

Încheiat astăzi, 22 aprilie 2018, loc. București 
  
Sâmbătă, 21.04.2018 
 

Sabin Mureșan (Președinte) anunță că mai există poziții deschise în Comisia de Cenzori. Au loc 

înscrieri. 
 

Adunarea Generală Trienală (AG) a Organizației Naționale “Cercetașii României” (ONCR) este 

deschisă sâmbătă, 21 aprilie 2018, ora 10:00 de către Sabin Mureșan, Președintele în funcție, care 

adresează cuvântul de bun venit. 
 

Se face prezența. Se constată existenţa cvorumului necesar pentru derularea AG: sunt prezente 71 

de Centre Locale cu drept de vot din cele 77 de Centre Locale legal înfiinţate (Anexa 1). 
 

Este propus prezidiul AG: Sabin Mureșan (Președinte ONCR), Andrei Avram (Vicepreşedinte 

ONCR), Mihaela Gîrleanu (Director Executiv ONCR) și Ioana Ceh (Centru Local Ion Soiu, Cristian). 

Componenţa prezidiului este supusă la vot și aprobată în unanimitate. 
 

Este prezentată Comisia de Redactare a Procesului Verbal (PV): Robert Ürmösi (Centru 

Local Cercetașii Marini, Constanța) şi Nadejda Codreanu (Centru Local Cetatea Roșie, Sibiu). 
  
Este propusă Comisia de numărare a voturilor: Diana Popa (Centru Local Aetos, Drobeta 

Turnu Severin), Ana Maria Pamfile (Centru Universitar Bucureşti), Andreea Stănescu (Centru Local 

Craiova), Ana Iulia Vătau (Centru Local Cabana Scout, București). 
Romeo Moșoiu (Centru Local Sfântul Nicolae, Bucureşti) își propune candidatura în comisia de 

numărare a voturilor. 
Propunerea este supusă la vot şi aprobată în unanimitate. 
 

Se prezintă Ordinea de Zi (OZ) a AG 2018 (Anexa). 
 

Andreea Neagu-Floștoiu (Centru Local Orizont, Braşov) propune: 
• retragerea de pe OZ a Punctului 11. Propuneri de modificare a Statutului și Regulamentului 

ONCR, subpunctul 2. Regulament - (propunere din partea Centru Local Orizont, Brașov) – R, 

art. 85 şi 100,  Centru Local Orizont, Braşov) 

și 
• discutarea Punctului 14. Propunere schimbare culoare eşarfă de Nocrich (propunere din 

partea Centrului Local Orizont, Brașov) la Punctul 13. Propuneri de modificare a Statutului și 

Regulamentului ONCR, subpunctul - Utilizarea elementelor de identitate ale ONCR 

 
Marian Panait (Centru Local Peleș, Sinaia) propune să existe un punct de diverse pe OZ. 
 

 

 

http://www.scout.ro/
http://ag.scout.ro/ordinea-de-zi/
http://scout.ro/wp-content/uploads/2018/03/Propuneri-modificare-regulament-Orizont-Bra%C8%99ov.pdf
http://scout.ro/wp-content/uploads/2018/03/Propuneri-modificare-regulament-Orizont-Bra%C8%99ov.pdf
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Ileana Bocanciu (Centru Local Naparis, Pucioasa) propune înlocuirea expresiei “creșterea cotizației” 

de la Punctul 9 a OZ în “modificarea cotizației”. Cuvântul creștere induce ideea obligativității 

creșterii. 
 

Ovidiu Chinan (Centru Local Cluj Napoca) întreabă dacă propunerile venite din partea unui centru 

propus spre desființare se iau în considerare. Andrei Avram precizează că dacă propunerea spre 

desființare este datorată neparticipării la AG, prezența la AG în curs permite ca Centru Local să facă 

propuneri. 
 

Cristian Moldovan (Centru Local Nord, Cluj Napoca) propune ca la planificarea bugetară pe anul 

2019 să se ia în calcul un mecanism mai eficient de colectare a cotizaţiei. 
 

Ileana Bocanciu solicită clarificarea cu privire la rezultatul propunerii schimbării cuvântului 

“creșterea” cotizației. 
 

Corneliu Munteanu (Centru Local Dimăncescu, București) propune înlocuirea cuvântului “creștere” 

cu “stabilirea” cotizației. Propunerea este supusă la vot și aprobată cu 57 voturi PENTRU, 7 

ÎMPOTRIVĂ, 7 ABŢINERI (71 Centre Locale prezente). 
 

Este propusă la vot Ordinea de Zi și aprobată în unanimitate (71 Centre Locale prezente).  
1. Raportul trienal de activitate al Consiliului Director cu privire la implementarea 

obiectivelor strategice pentru ultimii trei ani 

2. Raportul de activitate al Comitetului Executiv 

3. Raportul de activitate al Comisiei Naţionale de Cenzori 

4. Descărcarea de gestiune a ordonatorului principal de credite 

5. Raportul Centrului Cercetășesc Nocrich – H. C. Habermann 

6. Raportul Scout Shop. Profit realizat. Reinvestirea profitului 

7. Planul trienal de acțiune al ONCR 2018-2021 

8. Rectificare bugetară 2018 

9. Stabilirea cotizației de membru ONCR 

10. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al ONCR pentru anul 2019 

11. Propuneri de modificare a Statutului și Regulamentului ONCR 

a. Statut şi Regulament 

b. Regulament (propunere din partea Centru Local Orizont Brașov) 

c. Procedura financiară 

d. Propunerea pentru comisia de etică 

e. Utilizarea elementelor de identitate ale ONCR. Propunere schimbare 

culoare eşarfă de Nocrich (propunere din partea Centrului Local Orizont 

Brașov) 

12. Alegeri pentru Consiliul Director 

13. Alegeri pentru Comisia de Cenzori 

14. Centre Locale – Hotărâri privind înființarea de Centre Locale 

15. Centre Locale – Hotărâri privind desființarea de Centre Locale 

16. Centre Locale – Hotărâri privind acordarea personalității juridice 

17. Raportul de evaluare a Jamboreei Naționale RoJAM 2.0 17 

18. Retragerea, la 20 aprilie 2019 (peste un an) a acordului pentru obținerea personalității 

juridice către toate Centrele Locale care au obținut acest acord înainte de 2017 și nu au 

finalizat procesul de înființare până la data Adunării Generale 2019 

19. Aderarea ONCR la FOND 

20. Prezentări: Sistem Woodbadge, MOVIS, Campuri și evenimente naționale/ internaționale 

 
 

http://www.scout.ro/
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Sabin Mureşan încurajează Centrele Locale să folosească pauzele pentru a comunica cu candidații 

CD. Andrei Avram este mandatat să răspundă la întrebările legate de subiectul privind creșterea 

cotizației. 
 

12.20 - 12.35 Pauză 
 

Cvorumul este alcătuit din 70 de Centre Locale cu drept de vot. Lipsește Centru Local Sf. Francisc, 

Iași. 
Sabin Mureşan propune mutarea punctului 16. Alegeri pentru Comisia de Cenzori, după punctul 4 

de pe OZ având în vedere că expertul contabil necesar în Comisia de Cenzori (candidatul Andrei 

Dinulescu) poate rămâne la AG doar până la prânz. 
Este supusă la vot modificare OZ și aprobată în unanimitate (70 de Centre Locale). 
 

OZ Punct 1. Raportul trienal de activitate al Consiliului Director cu privire la 

implementarea obiectivelor strategice pentru ultimii trei ani. 
Rapoartele au fost publicate online pe site-ul AG. (Anexă) 
Sabin Mureşan invită colegii din Consiliul Director, să sintetizeze esența experienței în consiliu. Au 

loc prezentările. Se primesc întrebări. 
Alexandru Grigore (Centru Universitar Bucureşti) adresează două întrebări pentru Coordonatorul de 

Imagine și Comunicare - care sunt proiectele asumate la începutul mandatului și nefinalizate și cum 

au fost cheltuiți banii departamentului. Vlad Hodor menționează ca și rezultate: formarea unei 

echipe de imagine la nivel național, elaborarea unui manual de identitate vizuală și testarea 

stagiului de imagine și comunicare. Banii nu au fost alocați, sunt în continuare disponibili pentru 

prioritățile departamentului. 
Se constată absența Centrului Local Virgil Onițiu, Brașov. Raportul este supus la vot şi aprobat în 

unanimitate (69 voturi PENTRU, 0 ÎMPOTRIVĂ, 0 ABŢINERI). 
  
OZ Punct 2. Raportul de activitate al Comitetului Executiv 
 

Mihaela Gîrleanu prezintă Raportul de Activitate al Comitetului Executiv (Anexă). Se solicită 

întrebări din plen pentru raportul narativ. Alexandru Grigore (Centrul Universitar Bucureşti) 

întreabă în ce constă parteneriatele cu AIESEC, Fundaţia Leaders, Teach For Romania. Mihaela 

Gîrleanu prezintă un sumar al beneficiilor: schimb de experiență, participarea la evenimente de 

formare sau networking, elaborarea de materiale etc. 
Mihaela Gîrleanu prezintă raportul financiar. Se menționează că e primul an în care gestiunea 

financiară a fost realizată separat: cheltuieli pe RoJAM, național și Centre Locale. Nu sunt întrebări. 
OZ Punct 3. Raportul Comisiei de Cenzori 
Andrei Dinulescu prezintă raportul comisiei de cenzori (Anexă). Este menționat faptul că există 

bazele unei discipline pentru menținerea unei evidențe financiare corecte. Se felicită colega de la 

contabilitate, Loredana Băcanu, pentru procesul contabil. 
OZ Punct 4. Descărcarea de gestiune a ordonatorului principal de credite 
Andrei Dinulescu propune descărcarea de gestiune pentru anul 2017 prin votarea raportului 

financiar. Propunerea se aprobă cu 68 voturi PENTRU şi 3 ABŢINERI (71 Centre Locale prezente). 

Cristian Moldovan (Centru Local Nord, Cluj Napoca) întreabă care e procedură în cazul în care un 

Centru Local vrea să se abțină de la vot. Răspunde Andrei Avram: vot negativ sau anulare vot. 
  
OZ Punct 5. Alegeri pentru Comisia de Cenzori (CC) 
Au loc prezentările candidaților. Nu sunt întrebări. Are loc procedura de vot: 

Andrei Dinulescu - 67 DA şi 2 NU 
Adriana Prodan, Centru Local, Deva - 61 DA şi 8 NU 
Romeo Moșoiu, Centru Local Sf. Nicolae, București - 57 DA şi 12 NU 
2 voturi sunt anulate 

http://www.scout.ro/
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Pauza de Prânz 
Cvorumul AG este alcătuit din 68 de Centre Locale cu drept de vot. Lipsesc Centrele Locale 

Millennium Liteni, Sf. Francisc și Sf. Dumitru, Valea Lupului. 
  
OZ Punct 6. Raportul Centrului Cercetășesc Nocrich – H. C. Habermann 
Nadia Codreanu (Director Centrul Cercetăşesc Nocrich - H.C. Habermann) prezintă situaţia aferentă 

anului 2017 (anexă), cu menţiunea că răspunderea îi aparţine pentru cea de-a doua jumătate 

anului 2017. 
Prezintă situaţia proiectelor și oportunitățile oferite de centru scout, face apel la voluntari din cadrul 

ONCR pentru dezvoltarea și mentenanșța centrului. 
Marian Panait întreabă dacă există riscuri în acest moment. Nadia Codreanu enunță o serie de 

riscuri: clădirea - monument istoric - are nevoie de o serie de reparaţii specifice; interacţiunea cu 

oamenii din localitate şi riscuri financiare.  
Alexandru Grigore întreabă care este stadiul inventarului bunurilor de la Nocrich. Nadia Codreanu: 

s-a făcut transferul inventarului de la ONCR la filiala Nocrich şi directorul executiv poate confirma 

acest lucru. Mihaela Gîrleanu confirmă că situaţia s-a finalizat între ONCR şi Nocrich.  
Cristian Moldovan (Centru Local Nord, Cluj Napoca) afirmă că centrele scout sunt importante 

pentru dezvoltare și adresează o întrebare legată de cooperarea cu departamentul internațional al 

ONCR? Nadia Codreanu specifică că a existat o colaborare pe partea de grupuri cu departamentul 

international, iar pentru voluntari, procesele se realizează separat. Aceasta susţine colaborarea cu 

departamentul international.  
  
OZ Punct 7. Raportul Scout Shop. Profit realizat. Reinvestirea profitului 
Sorin Boroş, membru în boardul pentru supervizare și coordonare activității Scout Shop prezintă 

succint raportul (Anexă). 
Este prezentată evoluția vânzărilor din 2011 - 2018, grafic ascendent, diversificarea produselor. 

Sunt prezentate câteva cifre de afaceri pe 2017. Profit 41.652 RON (11.5% din vânzări). Se 

impune o decizie cu privire la destinația profitului. Echipa Scout Shop recomandă reinvestirea 

profitului în dezvoltarea activității ulterioare. 
Au revenit în sală Centrele Locale Sfântul Francisc și Sfântul Dumitru Valea Lupului. 
Este supusă la vot propunerea de a reinvesti profitul Scout Shop în dezvoltarea activității 

ulterioare. Propunerea este aprobată cu 69 PENTRU, 0 ÎMPOTRIVĂ, 1 ABŢINERE (70 Centre Local 

prezente). 
 
OZ Punct 8. Planul trienal de acțiune al ONCR 2018-2021  
Sabin Mureșan prezintă succint cele 3 direcții strategice (Anexă). Andrei Avram precizează că 

acesta este procesul conform statutului - se votează mandatul pentru următorul Consiliu Director. 
Au loc discuții despre pedagogia aferentă vârstelor de 5-6 ani și este menționată importanța unei 

abordări unitare cu privire la acest subiect și a unor direcții clare și susținute inclusiv de nivelul 

național. 
Diana Slabu precizează că este necesară finalizarea revizuirii obiectivelor educaționale pe ramurile 

de vârstă prezente, analiza nevoii unei noi ramuri de vârstă, a capacității organizației de a susține 

o nouă pedagogie etc. 
Elena Lupoaea-Petrea (Centru Local Orizont, Brașov) descrie procesul de evoluție a situației grupei 

de vârstă 5-6 ani. Se încurajează liderii ce lucrează cu această ramură de vârstă să se implice în 

echipele de programe, să vină cu o propunere care să fie integrată în pedagogie, după caz. 
Sabin Mureșan precizează că regretă că echipa de programe nu a reușit să integreze feedback-ul 

echipei care lucrează cu ramura 5-6 ani. 
Marian Panait observă că instituțiile publice nu sunt cuprinse în planul trienal prezentat. Se 

precizează că stakeholderii sunt prezentați detaliat în planul de acțiune/ operațional. 

http://www.scout.ro/


 

Organizația Națională “Cercetașii României” 
Membră fondatoare a Organizației Mondiale a Mișcării Scout 

T.: +40 723 723 827, contact@scout.ro, www.scout.ro 
Bd. Regiei, nr. 6B, etaj IV, sector 6, 060204, Bucureşti, România, 

 CIF 5990766 

 

Cristi Moldovan solicită detalii cu privire la planul de regionalizare și modul în care ește acesta 

cuprins în plan. Este precizat că regionalizarea este vizată în cadrul direcției strategice 3. 
Bianca Neșiu Bedreag (invitat) întreabă dacă avem și un plan de acțiune pe Direcții Strategice 

pentru următorii ani. Sabin Mureșan precizează că există un plan detaliat până în anul 2023. Sorin 

Boroș precizează că schimbările au loc foarte rapid și e nevoie de flexibilitate și rapiditate pentru 

eficientizare. 
Romeo Moșoiu (cenzor) apreciază că strategia este bine gândită pe hârtie, dar va fi greu de 

implementat la nivel de Centru Local. Sabin Mureșan precizează că obiectivul e ca fiecare Centru 

Local să cascadeze strategia la nivel local. 
Sabin Mureșan invită AG să voteze Planul trienal de acțiune. Planul a fost aprobat cu 60 voturi 

PENTRU, 3 ÎMPOTRIVĂ şi 7 ABŢINERI (70 Centre Locale prezente). Centru Local Virgil Onițiu Braşov 

a părăsit sala. 
  
OZ Punct 9. Rectificare bugetară 2018 
Mihaela Gîrleanu prezintă rectificarea bugetară (Anexă). Aceasta este supusă la vot și aprobată cu 

65 voturi PENTRU, 0 ÎMPOTRIVĂ, 1 ABŢINERE. 
Pauză 
Cvorumul AG este alcătuit din 68 de Centre Locale cu drept de vot.  
OZ Punct 10. Stabilirea cotizației de membru ONCR (Anexă) 
Andrei Avram aduce clarificări: 

• 50 RON cotizație națională acoperă sub 65% din nevoile minime ONCR  

• 80 RON cotizație națională ar acoperi 100% din nevoile minime ONCR 

• 100 RON cotizație națională ar permite minimul administrativ + bani pentru echipe naționale 

• plata cotizației să fie realizată de 2 ori pe an, semestrial începând cu 1 ianuarie 2019. 

Ileana Bocanciu precizează că dacă nu se mai pot face propuneri pentru modificarea cotizației, și se 

decide creșterea acesteia, Centru Local Naparis, Pucioasa nu își va mai putea continua activitatea. 

Andrei Avram precizează că există soluții: votul împotrivă sau cotizația socială. 
Ovidiu Ciutescu (Centru Local Lupii Ageri, Popești-Leordeni) întreabă ce se întâmplă dacă numărul 

de cotizații sociale crește prea mare. Andrei Avram precizează că dacă depășim pragul de 10% de 

cotizații sociale din total cotizații în ONCR, va trebui să ne reanalizăm strategia și grupul țintă. 

Problema trebuie ulterior rezolvată strategic și planificat. De asemenea, se pot găsi soluții pentru 

cercetașii cu cazuri sociale. Întrebarea mai gravă este ce se întâmplă dacă nu vor mai fi angajați 

sau un sediu funcțional. 
Manea Teodor (Centru Local Sf. Anton, Iași) menționează că liderii din Centru Local pe care îl 

reprezintă se retrag din cercetășie dacă se mărește cotizația. Nicu Petre (Centru Local Lupii Ageri, 

Popești-Leordeni) întreabă de ce se vrea mărirea cotizației și nu atragerea de fonduri. 
Andrei Avram precizează că în prezent se atrag fonduri pentru completarea bugetului, dar există și 

riscul să existe ani în care acest lucru nu se realizează. Ceea ce propune în acest moment este 

asigurarea minimului de funcționare a echipei executive și asigurarea managementului organizației. 

În momentul identificării unei surse de finanțare credibile și de lungă durată (peste 3 ani) se poate 

regândi micșorarea cotizației. 
Violeta Popșor (Centru Local Târgu Mureș) menționează că ei vor să mărească cotizația la nivel 

local, dar fără mărirea la nivel național acest lucru nu este posibil. 
Elena Munteanu (Centru Local Sf. Nicolae Karpen Bacău) precizează că aceleași probleme de 

subfinanțare și atragere de fonduri există și la nivel local. Andrei Avram precizează că 

sustenabilitatea de la nivel local depinde de impactul de la nivel local. Dacă avem impact la nivel 

local, comunitatea va sprijini cercetășia. Costurile operaționale însă nu sunt susținute în mod direct 

de această activitate. 
A revenit în sală Centru Local Sf. Dumitru, Valea Lupului. 
Romeo Moșoiu (cenzor): problema financiară este una extrem de delicată, centrele nou înființate 

fiind extrem de expuse la riscuri. Trebuie avuta în vedere situația reală din Centrele Locale și 

nevoile curente, care nu își permit nici atragerea de fonduri și nici cheltuieli deplasate. Creșterea 

cotizației ar avea un impact negativ. 

http://www.scout.ro/
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Este propusă la vot creșterea cotizației naționale la 100 RON. Propunerea este respinsă cu 7 

PENTRU, 56 ÎMPOTRIVĂ, 6 ABȚINERI  (69 Centre Locale prezente). 
Este propusă la vot creșterea cotizației naționale la 80 RON. Propunerea este respinsă cu 27 

PENTRU, 36  ÎMPOTRIVĂ,  4 ABȚINERI. (67 Centru Local prezente) 
Este propusă la vot plata cotizației de 2 ori pe an, semestrial, începând cu 1 ianuarie 2019. 

Propunerea este aprobată cu 43 PENTRU, 13 ÎMPOTRIVĂ,  14 ABȚINERI (70 Centre Locale 

prezente).  
  
OZ Punct 11. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ale ONCR pentru anul 2019 
Mihaela Gîrleanu prezintă propunerea bugetară (Anexă) 
Laurențiu Moșoiu (Centru Local Scout Floare de Colț, București) solicită informații legate de 

furnizorul serviciilor de IT. Andrei Avram precizează că unele din serviciile informatice sunt 

moştenite din anii trecuţi, ale căror costuri au fost achitate de mai multe persoane private. 

Microsoft acordă un grant de 5000 USD care acoperă aceste costuri. Ne dorim să apară o echipă 

executivă care să îndeplinească mai multe sarcini din zona IT, inclusiv care sa trateze problema 

gestiunii datelor cu caracter personal începând cu luna mai 2018. 
Propunerea bugetară pe 2019 este supusă la vot și aprobată cu 61 PENTRU, 0 ÎMPOTRIVĂ, 7 

ABȚINERI (68 Centre Locale prezente).  
  
OZ Punct 12. Propuneri de modificare a Statutului și Regulamentului ONCR 
Supunctul. Statut şi Regulament 
Andrei Avram propune ca modalitate de vot: prezentarea, discutarea articolelor și votarea 

propunerilor de modificare în calupuri, conform materialelor pregătite. Acolo unde este cazul vor fi 

excluse articolele care nu sunt clare sau pentru care nu există încă consens în înțelegere. Este 

supusă la vot propunerea și aprobată cu 63 PENTRU, 0 ÎMPOTRIVĂ, 5 ABȚINERI (68 Centre Locale 

prezente).  
Romeo Moșoiu roagă CD să ia în considerare propunerile de modificări din partea Centrului Local 

Sf. Nicolae. Acestea au fost comunicate și au primit răspuns pe grupurile de discuții. 
Elena Munteanu (Centru Local Sf. Nicolae Karpen Bacău) sesizează că precizarea “Orice situație sau 

problemă neprevăzută în prezentul Regulament va fi analizată și soluționată de Consiliul Director și 

considerată ca jurisprudență.” încalcă autoritatea şi legitimitatea Adunării Generale, şi, totodată 

principii elementare de drept. Andrei Avram specifică faptul că nu există o propunere de modificare 

a acestei propoziții și ea face parte în această formă din legislația internă. 
Au loc clarificări și discuții despre atribuțiile Consiliului Director, respectiv ale Comitetului Executiv. 
Este supusă la vot setul de modificări privind armonizarea Regulamentului la Statut conform 

Anexei, cu excepția modificării articolului 74 privind steagul patrulei. Propunerea este aprobată cu 

58 PENTRU, 1 ÎMPOTRIVĂ, 9 ABȚINERI 
Se propune un set de modificări care țin de funcționarea Consiliului Director conform 

Anexei, mai puțin punctul (6), lit. m, art. 89. 
Au loc clarificări: lit. y, art. 29 face referire la proiectele de amploare, nu la proiecte uzuale ale 

sucursalelor/ filialelor cu autorități publice locale 
Au loc discutii cu privire la lit. n, art. 89. Drepturile și obligațiile Centrelor locale. Cristi Gîrneață 

propune schimbarea verbului a desfășura cu a organiza în cadrul art 89. punct n. 
Se supune la vot un set de modificări care țin de funcționarea Consiliului Director conform Anexei, 

cu excepția art. 71, art. 89, lit. m, punctul (6), art. 89, lit. n și modificarea art. 89, punct, lit. m, 

punctul (5) în forma: Proiectul se desfășoară în parteneriat cu un potențial partener strategic și 

instituțional de nivel național al ONCR. 
Propunerea este aprobată cu 64 PENTRU, 2 ABȚINERI 
Se propune un set de modificări care țin de funcționarea Comitetului Executiv conform 

Anexei - art. 89, lit. n.  
Se supune la vot și propunerea este respinsă cu 36 PENTRU, 12 ÎMPOTRIVĂ, 18 ABŢINERI (68 de 

Centre Locale prezente). 

http://www.scout.ro/
https://github.com/andreiavram/documente_oncr/pull/3/files
https://github.com/andreiavram/documente_oncr/pull/1/files
https://github.com/andreiavram/documente_oncr/pull/1/files
https://github.com/andreiavram/documente_oncr/pull/5/files
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Se propune un set de modificări care țin de funcționarea structurilor locale conform 

Anexei.  
Se supune la vot și se aprobă cu cu 64 PENTRU, 2 ABȚINERI. 
Duminică, 22.04.2018 
Este deschisă Sesiunea a două a Adunării Generale. 
Are loc un moment spiritual facilitat de Cristina Farcaș (Centru Local Adormirea Maicii Domnului, 

București). 
Sabin Mureșan transmite un cuvânt de mulțumire celor prezenți și celor care au contribuit ca AG să 

se poată întâmpla și transmite mesajul de felicitare din partea lui João Armando Gonçalves. 
Se face prezența. Cvorumul AG este alcătuit din 67 de Centre Locale cu drept de vot. 
Dan Petrea Lazăr (Centru Local Sf. Francisc Iași) sugerează limitarea timpului de intervenție și 

păstrarea cadrului decizional, și nu al unui cadru de dezbateri, pentru continuarea evenimentului și 

eficientizarea timpului. 
Se prezintă responsabilii de proiecte naționale/ internaționale (campuri, woodbadge etc.) pentru ca 

membrii prezenți la AG să poată interacționa cu aceștia în pauze, în funcție de interes. 
  
OZ Punctul 12. Propuneri de modificare a Statutului și Regulamentului ONCR 
Subpunctul Regulament - propunere din partea Centrului Local Orizont Brașov  
Andreea Neagu-Floștoiu (Centru Local Orizont, Braşov) prezintă propunere de modificare a art. 100 

din Regulament (Anexă). 
A intrat reprezentatul Centrului Local Peleș, Sinaia. Sunt 68 de Centre Locale cu drept de vot. 
Au loc discuții și clarificări. Se supune la vot adăugarea punctului d., lit. (1), art. 100 din 

Regulament: în baza unei investigații și întocmirii unui raport de către Comisia desemnată de 

Consiliul Director, se constată că activitatea Centrului Local urmărește un alt scop decât cel pentru 

care a fost constituit. 
A intrat reprezentantul Centrului Local Millennium Liteni. Sunt 69 de Centre Local cu drept de vot. 
Propunerea este aprobată cu 61 voturi PENTRU, 3 ÎMPOTRIVĂ, 5 ABŢINERI (69 de Centre Locale 

prezente). 
  
OZ Punctul 12. Propuneri de modificare a Statutului și Regulamentului ONCR 
Subpunctul Procedura financiară 
Este prezentată și supusă la vot noua Procedură financiară (Anexă) 
Propunerea este aprobată cu 66 voturi PENTRU, 3 ABŢINERI, 0 ÎMPOTRIVĂ. 
 

OZ Punctul 12. Propuneri de modificare a Statutului și Regulamentului ONCR 
Subpunctul Comisia de Etică, Disciplină și Statut 
 

Andrei Avram prezintă propunerea înființării unei structuri naționale adiționale, care să figureze în 

statut în secțiunea A3 (Organele de control) numită, conform hotărârii Adunării Generale din 2015, 

Comisia de Etică, Disciplină și Statut (Anexă).  
 

Romeo Moșoiu (Cenzor) își manifestă îngrijorarea cu privire la lipsa de claritate dintre 

responsabilitățile CD vs. Comisia de Etică, Disciplină și Statut. 
 

A intrat în sală reprezentantul Centrului Local Bucureștii Noi 1. Sunt 70 de Centre Locale cu drept 

de vot. 
 

Nicolae Almași (Centru Local Mircea cel Bătrân Râmnicu Vâlcea) susține înființarea acestei comisii. 
 

Este supusă la vot propunerea și aprobată cu 66 voturi PENTRU, 2 ÎMPOTRIVĂ și 2 ABŢINERI.  
 

OZ Punctul 12. Propuneri de modificare a Statutului și Regulamentului ONCR 
Subpunctul Utilizarea elementelor de identitate ale ONCR 

http://www.scout.ro/
https://github.com/andreiavram/documente_oncr/pull/4/files
http://scout.ro/wp-content/uploads/2018/03/Propuneri-modificare-regulament-Orizont-Bra%C8%99ov.pdf
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2018/04/PROCEDURA-FINANCIARA-ONCR_6-aprilie.pdf
http://scout.ro/wp-content/uploads/2018/04/Propunere-Comisie-de-Etic%C4%83-ONCR_6-aprilie.pdf
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Se prezintă și se supune la vot propunerea (Anexă) cu excepția capitolelor Însemne (pag. 15-17) și 

Identitate locală (pag. 8). 
 

Propunerea este supusă la vot și aprobata cu 64 voturi PENTRU, 0 ÎMPOTRIVĂ, 6 ABŢINERI. 
 

Vlad Hodor prezintă capitolul Însemne cu privire la poziționarea însemnelor pe cămașă. 
 

Adrian Popescu (Manager Scout Shop) menționează că în situația propusă nu se vor vedea 

însemnele de merit. 
 

Marian Panait precizează că uniforma este un element puternic de identificare în extern și 

recomandă simplificarea acesteia cât mai mult posibil. 
 

Este propusă la vot propunerea de amplasare a însemnelor pe cămașă conform cap. Însemne, și 

respinsă cu 23 de voturi PENTRU, 24 ÎMPOTRIVĂ și 23 ABȚINERI. 
 

Vlad Hodor prezintă capitolul Identitatea locală. 
 

Au loc discuții și diverse propuneri. Vlad Hodor nu recomandă propunerea venită din partea 

Centrului Local Târgu Mureș cu privire la înlocuirea motto-ului cu numele Centrului Local fiindcă în 

cazul Centrelor Locale cu o denumire mai lungă de ~20 caractere, scade foarte mult lizibilitatea. 

Alternativ, propune o variantă de co-branding.  
 

Cristian Moldovan precizează ca sunt provocări în a printa textul “Creăm o lume mai bună”, fiind 

devine ilizibil la printuri în format mic. 
 

Propunerea este supusă la vot și aprobată cu 49 de voturi PENTRU, 0 ÎMPOTRIVĂ, 21 ABȚINERI. 
 

OZ Punctul 12. Propuneri de modificare a Statutului și Regulamentului ONCR 
Subpunctul schimbare culoare eşarfă de Nocrich (propunere din partea Centrului Local 

Orizont, Brașov) 
Andrei Avram precizează că nu este potrivit ca deciziile Adunări Generale să interfereze cu 

autonomia unei structuri locale.  
 

Andreea Neagu-Floștoiu (Centru Local Orizont, Braşov) propune schimbarea culorii eșarfei de 

Nocrich (Anexă). Propunerea este supusă la vot și respinsă cu 16 voturi PENTRU, 27 ÎMPOTRIVĂ, 

27 ABȚINERI. 
 

Cristian Moldovan, reprezentantul Centrului Local Nord, Cluj Napoca solicită să se consemneze în 

PV că mandatul din partea Centrului Local Nord este pentru schimbarea culorii eșarfei, dar votul 

este împotriva modului în care se face. Se recomandă ca în manualul de branding să fie incluse 

culorile care nu pot fi folosite. 
 

11.25 - 11.45 Pauză 
Cvorumul este alcătuit din 70 de Centre Locale cu drept de vot. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scout.ro/
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OZ Punct 13. Alegeri pentru Consiliul Director 
 

Alegeri Președinte  
Mihaela Gîrleanu precizează că persoana care candidează la funcția de Președinte - Andrei Avram 

și-a manifestat interesul să candideze la CD în cazul în care nu este ales Președinte. 
Urmează prezentarea candidaturii și întrebări cu privire la aceasta. Andrei Avram (yeti) este 

cercetaș de 20 de ani, are același entuziasm, dar acum vine cu o parte de planificare, gândire 

strategică. Rezumă formularul de candidatură transmis. 
 

Vasile Grecu (Centru Local Orion, Miercurea Ciuc) întreabă care este strategia din perspectiva lui ca 

viitor președinte pentru creșterea numerică a adulților în organizație.  
Andrei Avram menționează că unul din lucrurile necesare de îmbunătățit este reducerea din 

presiunea pe care o au mereu liderii de unitate pentru crearea programului/ dezvoltarea propriu-

zisă a activității. 
 

Romeo Moșoiu (Centru Local Sfântu Nicolae, București) îl felicită pe Andrei Avram pentru asumarea 

rolului de candidat și apreciază în numele Centrului Local această decizie. ONCR are nevoie de lideri 

carismatici care să transmită o atitudine pozitivă pentru dezvoltarea organizației. 
 

Alexandru But (Centru Local Cluj Napoca) întreabă cât de adecvat este programul educativ ONCR 

pentru realitatea societății din 2018? 
Andrei Avram precizează că cercetășia poate schimba societatea. Suntem la stadiul în care avem 

ideile, avem un concept de program, ca un schelet căruia îi lipsește “carnea”, substanța în sensul 

de conținut. 
 

Marian Panait întreabă dacă este rolul președintelui să transmită/ susțină mesaje pe teme de 

interes național, de exemplu: referendum. 
Andrei Avram precizează că există o linie roșie, dar că este necesar ca organizația să susțină teme 

pe care le consideră relevante pentru dezvoltarea/ funcționarea ei sau care corespund cu valorile 

comune ale organizației, și nu divide organizația.  
 

Elena Lupoaea Petrea (Centru Local Orizont, Brașov) întreabă care sunt modalitățile prin care va 

evalua munca Echipei Executive? 
Andrei Avram: Evaluare raportată la obiectivele executive asumate, trimestrial.   
 

Se explică procedura de vot pentru CD și se împart buletinele de vot Centrelor Local cu drept de 

vot. Are loc procesul de vot. După încheierea procesului, urna cu voturi este preluată de Comisia de 

Numărare a Voturilor.  
 

Centrele Locale cu peste 20 de ani de activitate primesc diplome de mulțumire: Axente Sever Alba 

Iulia, Adormirea Maicii Domnului Pildești, Dimăncescu București, Oradea, Cluj Napoca, Hunedoara. 
 

Se anunță rezultatele alegerilor pentru Președinte ONCR. Noul Președinte al ONCR este ales de 

Adunarea Generală Trienală 2018 cu 60 de voturi PENTRU. Comisia de redactare a PV, preia 

buletinele de vot și le sigilează.  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.scout.ro/
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Alegeri Consiliul Director 
 

Fiecare candidat își prezintă candidatura. Are loc o sesiune de întrebări și răspunsuri adresată 

fiecărui candidat în parte. 
 

• Daniela Borontiș (Centru Local Aetos, Drobeta Turnu Severin) 

 
• Oana Ghiocea (Centru Local Craiova) 

 
• Cristina Farcaș (Centru Local Adormirea Maicii Domnului București) 

 
Nicolae Almași: care este perspectiva asupra creșterii numărului de voluntari adulți și relația cu alte 

ONG-uri, insituții publice 
Cristina Farcaș: 

1. Creșterea numărului de adulți - Primul pas este retenția adulților, iar al doilea ar fi să creăm 

o politică de well-being pentru voluntari, care să îi ajute pe adulți să se dezvolte personal și 

să îi ajute și în planurile lor de carieră etc. 

2. Relația ONCR cu alte ONG-uri - Putem să devenim mai vizibili și activi în relația cu ONG, 

insitituții. 

Marian Panait: Care sunt rezultatele primului mandat?  
Cristina Farcaș: Cel mai concret lucru este înființarea echipei SPIRIT care are o misiune și o viziune 

și colectarea de know-how prin participarea la evenimente europene internaționale. Materialele 

finale vor apărea peste 2-3 ani. 
 

• Alexandru Munteanu Ștefănuț (Centru Local Sf. Nicolae, București)  

Alexandru Grigore (CUB) precizează că cf. Statutului și Regulamentului, Alexandru nu respectă 

criteriile de validare a candidaturii la CD, pentru că nu a avut poziții macro de coordonare. 

Alexandru Munteanu Ștefănuț precizează că a avut poziții de coordonare atât la Centenar, cât și la 

RoJAM 2.0 17 așa cum este menționat în formularul de candidatură. 
 

Florin Tomozei (Centru Local Phoenix, Arad) întreabă dacă are cele minim 2 stagii de formare 

făcute. Alexandru confirmă. 
 

Lăcramioara Ocunschi (Centru Local Dimăncescu, București) întreabă care este valoarea adăugată 

a candidaturii? 

 
Alexandru menționează că vrea să candideze pentru rolul de vicepreședinte din prisma experienței 

sale în alte structuri de tineret (Consiliul Elevilor etc.) 
 

Marian Panait întreabă ce va face atunci când credințele lui nu vor fi în acord cu valorile ONCR. De 

exemplu, dacă ONCR va decide că nu este pro-familie? 
Alexandru precizează că este necesar să discutăm cazuri reale. Fiecare are niște convingeri, care 

oricum rămân, și este necesar să găsim soluții la situațiile pe care le întâmpinăm efectiv. O decizie 

ce vizează ONCR este luată de toți membri CD, nu doar de o persoană.  
 

• Vlad Ionuț Hodor (Centru Local Hunedoara) 

 

Cristi Moldovan apreciază evoluția pozitivă a ONCR pe partea de imagine. Care este pasul următor 

în imaginea ONCR?  
Vlad Hodor: Pe termen lung este important să stabilim ce comunicăm și să avem materiale/ 

template-uri de calitate care pot fi utilizate cu ușurință de Centrele Locale. 

http://www.scout.ro/
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• Emanuel Hadîmbu (Centru Local Hei, Gîrleni) 

 
• Sabina Mîrț (Centru Universitar București) 

 

Andreea Neagu-Floștoiu (Centru Local Orizont, Braşov): Care e Strategia de dezoltare pentru 

Echipele Naționale.   

 
Sabina menționează ca nu se vor schimba semnificativ lucrurile la nivel de structură. Sunt lucruri 

de îmbunătățit la nivel de comunicare, colaborare. Cu toții este necesar să ne asumăm că ne 

implicăm mai departe. 
 

Adriana Prodan (Centru Local Deva): Care este opinia ta referitoare la stagiile de formare dedicate 

eXploratorilor? 

 
Sabina precizează că există la nivel național în plan un stagiu de formare pentru eXplo. Nu se 

dorește ca ei să fie lideri, dar fomare este util să primească, dar nu este ok să primească prea 

multe responsabilități la o vârstă prea fragedă. 
 

Simona Săcălianu (Centru Local SCOUT Floare de Colț București): Care este opinia ta legată de 

pedagogia pentru intervalul de vârste 5-6 ani? 

 
Sabina precizează că există niște obiective educaționale pe care trebuie să le atingă un cercetaș. 

Aceste obiective trebuie împărțite și planificate pe anii de formare. Problema e dacă e nevoie să 

ajungem până acolo cu împărțirea, e nevoie? E posibil? Avem capacitatea? Susține pilotarea 

lucrului cu ramura de 5-6 ani și aflarea rezultatelor înainte de a propune soluții.  
 

Se explică procedura de vot pentru CD și se împart buletinele de vot Centrelor Local cu drept de 

vot. Are loc procesul de vot. După încheierea procesului, urna cu voturi este preluată de Comisia de 

Numărare a Voturilor.  
 

Sabin Mureșan anunță rezultatele votului pentru CD:  
• Cristina Farcaș -  59 PENTRU - Ales membru în CD 

• Daniela Borontiș - 57 PENTRU - Ales membru în CD 

• Oana Ghiocea - 54 PENTRU - Ales membru în CD 

• Sabina Mîrț - 54 PENTRU - Ales membru în CD 

• Emanuel Hadîmbu - 54 PENTRU - Ales membru în CD 

• Vlad Hodor - 48 PENTRU - Ales membru în CD 

• Alexandru Munteanu Ștefănuț - 23 PENTRU - Nu a fost ales membru în CD 

 
OZ Punct 14. Centre Locale – Hotărâri privind înființarea de Centre Locale 

 
• Grup Candidat Cercetașii Franciscani, București a pregătit un filmuleț de prezentare a 

activității lor specifice, axate pe susținerea grupurilor defavorizate. Se susțin ca resurse 

financiare prin proiecte depuse/ strângere de fonduri și vor să continue să lucreze cu aceste 

grupuri vulnerabile. 

 

Dan Petrea Lazăr (Centru Local Sf. Dumitru Valea Lupului) apreciază numărul mare de adulți 

voluntari și întreabă dacă se pot baza pe ei pe termen lung. Răspunsul este unul afirmativ, se 

precizează că jumătate au făcut deja stagiile obligatorii. 
 

http://www.scout.ro/
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Iulian Breazu (Centru Local Alb, București) menționează că idea acestui tip de activitate s-a născut 

la Academia de Lideri și în mai puțin de 1 an și fost implementat. Se salută și felicită inițiativa. 

 
Adrian Popescu este de părere că liderul fondator determină calitatea centrului și în cazul de față, 

lucrurile sunt pe un drum bun. 

 
Cătălin Răzăilă (Centru Local Axente Sever Alba Iulia) întreabă dacă a fost organizat un camp de 3 

zile la cort? Răspuns: Da, vara în 2017. 

 
Este supusă la vot propunerea de înființare a Centrului Local Cercetașii Franciscani, București și 

aprobată în unanimitate (67 voturi PENTRU, 0 ÎMPOTRIVA, 0 ABȚINERI). 
 

• Grup Candidat Regina Sfântului Rozariu, Popești Leordeni 

•  

Prezintă activitatea derulată până în prezent. 

 
Alexandru But (Centru Local Cluj Napoca) adresează câteva întrebări: 

1. Care este numărul de lideri activi? Răspuns: Anul acesta - 9 lideri, cu stagii în curs de 

actualizare. 

2. Când s-a luat decizia de a înființa un nou centru? Răspuns: Când s-au înființat ca GC în 

Popești Leordeni nu exista un Centru Local înființat. S-a încercat o discuție, colaborare, dar 

încă nu s-a întâmplat. Este un grup cu specific catolic, dar aprox. jumătate din membri sunt 

de alte confesiuni. 

3. Care e Centru Local care vă mentorează? Răspuns: Centru Local Scout Sfânta Tereza, 

București. 

4. Ați avut un camp de minim 3 zile cu cortul în natură. Răspuns: Da 

 
Este supusă la vot propunerea de înființare a Centrului Local Regina Sfântului Rozariu, Popești 

Leordeni și aprobată cu 55 voturi PENTRU, 1 ÎMPOTRIVĂ,  12 ABȚINERI. 

 
OZ Punct 15. Centre Locale – Hotărâri privind desființarea de Centre Locale 
 

Este supusă la vot propunerea de desființare a Centrului Local Caraiman, Bușteni. Centru Local este 

desființat cu 57 voturi PENTRU, 0 ÎMPOTRIVĂ, 8 ABȚINERI. 

 
Este supusă la vot propunerea de desființare a Centrului Local Fericitul Ieremia, Bacău. Centru 

Local este desființat cu 48 voturi PENTRU, 0 ÎMPOTRIVĂ, 17 ABȚINERI. 

 
Este supusă la vot propunerea de desființare a Centrului Local Giurgiu, Giurgiu. Centru Local este 

desființat cu 44 voturi PENTRU, 4 ÎMPOTRIVĂ, 20 ABȚINERI. Centru Local este și PJ și după 

desființare, membrii fondatori vor realiza procesul de desființare a asociației. 

 
Este supusă la vot propunerea de desființare a Centrului Local Șoimii Bucovinei, Fundu Moldovei. 

Centru Local este desființat cu 52 voturi PENTRU, 10 ÎMPOTRIVĂ, 5  ABȚINERI. 
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OZ Punct 16. Centre Locale – Hotărâri privind acordarea personalității juridice 
   

• Centru Local Ion Soiu, Cristian 

Propunerea de acordare a Personalității Juridice pentru Centru Local Ion Soiu, Cristian este supusă 

la vot și aprobată cu 66 voturi PENTRU, 0 ÎMPOTRIVĂ, 2 ABȚINERI. 

 
• Centru Local Aetos, Drobeta Turnu Severin 

Propunerea de acordare a Personalității Juridice pentru Centru Local Aetos, Drobeta Turnu Severin 

este supusă la vot și aprobată cu 66 voturi PENTRU, 0 îMPOTRIVĂ, 1 ABȚINERE. Se consemnează 

absența Centrului Local Posada Perișani în sală. 
 

OZ Punct 17. Se propune retragerea, la 20 aprilie 2019 (peste un an) a acordului pentru 

obținerea personalității juridice către toate Centrele Locale care au obținut acest acord 

înainte de 2017 și nu au finalizat procesul de înființare până la data Adunării Generale 

2019. 
Se supune la vot și se aprobă propunerea cu 63 voturi PENTRU, 0 ÎMPOTRIVĂ, 3 ABŢINERI. 
 

OZ Punct 18. Raport RoJAM 
 

Are loc prezentarea raportului (Anexă). 

 
Cristi Moldovan (Centru Local Nord, Cluj Napoca) întreabă cum se asumă lipsa eșarfelor. Cristina 

Filip explică ca și-a asumat că nu se vor mai da eșarfe participanților.  

 
Adriana Prodan (Centru Local Deva) întreabă unde s-au dus materialele de la RoJAM? 

 
Sorin Dulgheriu precizează că au rămas 1 drujbă, 1 bormașină și 2 generatoare de curent. 
 

OZ Punct 19. Aderarea ONCR la FOND 
 

Propunerea de aderare ca membru observator în FOND este prezentată (Anexă) și supusă la vot. 

Este aprobată cu 51 voturi PENTRU, 0 ÎMPOTRIVĂ,  7 ABŢINERI. 

 
Prezidiul propune 2 soluții pentru finalizarea subiectelor de pe OZ: 
- pauză și continuarea prezentărilor, timpul de lucru fiind de cel puțin 90 de min. 
- transmiterea prezentărilor în format electronic 

 
Prima propunere este supusă la vot și respinsă cu 18 voturi PENTRU, 32 ÎMPOTRIVĂ, 7 ABȚINERI 

 
Se adresează un mesaj de mulțumire din partea reprezentantului din prezidiu, Ioana Ceh de la 

Centru Local Ion Soiu Cristian. 

 
Se adresează un mesaj din partea lui Andrei Avram, cu rugămintea de transmitere a entuziasmului 

mai departe în Centrele Locale. 
 

Sabin Mureșan (Președinte ONCR) transmite participanților un cuvânt de încheiere şi felicită 

voluntarii care au ajutat la desfăşurare evenimentului. 

 

 

 

http://www.scout.ro/


 

Organizația Națională “Cercetașii României” 
Membră fondatoare a Organizației Mondiale a Mișcării Scout 

T.: +40 723 723 827, contact@scout.ro, www.scout.ro 
Bd. Regiei, nr. 6B, etaj IV, sector 6, 060204, Bucureşti, România, 

 CIF 5990766 

 

 
Hotărârile adoptate de prezenta AGT vor fi semnate de către Președinte, Călin Sabin Mureșan și de 

către Secretarul CD, Vlad-Ionuț Hodor. 

 
Adunarea Generală o împuternicește pe dna. Andreea Anghelea, secretar administrativ, și Gîrleanu 

Mihaela, director executiv, în calitate de reprezentanți speciali pentru îndeplinirea formalităților de 

înregistrare a actelor constitutive ale organizației și hotărârilor luate de către Adunarea Generală 

Trienală din 21-22 aprilie 2018. 
  
Adunarea Generală Trienală a ONCR este declarată închisă duminică, 22 aprilie 2018, ora 15:45. 
  
Proces Verbal întocmit de: 
  
Robert Urmosi 
CL Cercetașii Marini, Constanța 
Comisia de Redactare a Procesului Verbal 
   
 
Nadejda Codreanu 
CL Cetatea Roșie, Siviu 
Comisia de Redactare a Procesului Verbal  

 

Sabin Mureșan 
Organizația Națională “Cercetașii României” 

Președinte 
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