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Încheiat astăzi, 2 aprilie 2017, loc. Cristian, jud. Brașov. 

 

Adunarea Generală (AG) a Organizației Naționale “Cercetașii României” (ONCR) este deschisă 
sâmbătă, 01 aprilie 2017, ora 14:10 de către Sabin Mureșan, Președintele în funcție, care adresează 

cuvântul de bun venit și prezintă invitații. 

Sorin Dulgheriu (CL Ion Soiu, Cristian), în calitate de gazdă a evenimentului, transmite un mesaj 

de salut, subliniind importanța cercetașiei în comunitatea locală, mai ales în contextul RoJAM2.0 17.  
În continuare, se oferă cuvântul reprezentanților administrației publice locale. Dl Gicu Cojocaru, 

Primarul comunei Cristian, adresează un mesaj de bun venit, se bucură de prezența cercetașilor la 

Cristian și mulțumește pentru alegerea locului de desfășurare a jamboreei în august 2017. De 

asemenea, este salutată prezența dlui Narcis Radu Țintea, Viceprimarul comunei Cristian și a 
dlui Alexandru Crețu, Consilier în Consiliul Local al comunei Cristian.  

Vasile Godoroja, Președinte ANSM, transmite un mesaj din partea celor 6 invitați din Republica 

Moldova, exprimându-și intenția pentru debutul unei bune colaborări cu ONCR. 

Bálint Lajos Lóránt, președinte UCMR transmite și el un salut din partea Cercetaşilor Maghiari din 
România, mulţumind pentru invitaţie și sperând la o bună colaborare în continuare. 

 

Se face prezența. Se constată existenţa cvorumului necesar pentru derularea AG: sunt prezente 65 

CL cu drept de vot din cele 75 CL legal înfiinţate (Anexa 1). Se precizează că este nevoie de 50%+1 

pentru aprobarea propunerilor. 
  

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

(Vicepreşedinte ONCR), Mihaela Gîrleanu (Director Executiv ONCR) și Cristina Filip (Coordonator 

RoJAM2.0 17, CL Hunedoara). Componenţa prezidiului este supusă la vot și aprobată în unanimitate.  
 

Este propusă Comisia de Numărare a voturilor alcătuită din: Elena Maria Lungu (CL Cabana 

Scout, Bucureşti), Violeta Popșor (CL Târgu Mureș), Timeea Roșculeț (CL Cercetașii Marini, Constanța). 

Propunerea este supusă la vot şi aprobată în unanimitate. 
 

Este propusă Comisia de Redactare a Procesului Verbal (PV) alcătuită din: Robert Urmosi (CL 

Cercetașii Marini, Constanța) şi Raluca Sava (CL Orizont, Brașov). Propunerea este supusă la vot şi 

aprobată în unanimitate. 

  
Sabin Mureşan amintește participanţilor pozițiile libere pentru CD - 1 loc și Comisia de Cenzori - 

1 loc. Adriana Prodan (CL Deva) îşi face cunoscută dorinţa de a candida la Comisia de 

Cenzori și este invitată la Secretariatul AG pentru depunerea formularului de candidatură. 

  
Sabin Mureşan (Președinte ONCR) declară AG deschisă în mod oficial. Se prezintă OZ inițială 

a AG 2017 (Anexa 2). 

 

Urmează propuneri din partea CL cu privire la OZ.  
 

Este propusă includerea Punctului (Pct.) 8 - Jamboreea Națională RoJAM2.0 17 alături de celelalte 

rapoarte, la Pct. 1 al OZ. Propunerea este supusă la vot şi aprobată cu 58 voturi PENTRU, 4 

ÎMPOTRIVĂ, 4 ABŢINERI (66 CL prezente). 
 

Maricel Maroti (CL Virgil Onițiu, Brașov) propune eliminarea Pct. 5 de pe OZ privind aprobarea 

solicitării acordării PJ pentru CL Orizont, Brașov, motivând neconcordanța cu legislația în vigoare, 

Statutul și Regulamentul ONCR. Andrei Avram (Vicepreședinte ONCR) argumentează că Pct. 5 este 

conform legii, Statutului și Regulamentului ONCR. Propunerea este supusă la vot şi respinsă cu 1 vot 
PENTRU, 63 ÎMPOTRIVĂ, 2 ABŢINERI (66 CL prezente). 

http://www.scout.ro/
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2017/05/Lista-semnaturi-participanti-ONCR-AG-2017.pdf
http://ag.scout.ro/ordinea-de-zi/
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Ana Iulia Vătau (CL Cabana Scout, București) propune schimbarea ordinii Pct. 9 (Propunere creștere 

cuantum cotizație de membru ONCR), astfel încât acesta să fie discutat înainte de buget, Pct. 4 

(Rectificare bugetară 2017 și aprobare buget venituri şi cheltuieli ONCR 2018). Propunerea este 

supusă la vot şi aprobată cu 63 voturi PENTRU, 0 ÎMPOTRIVĂ, 3 ABŢINERI (66 CL prezente). 
 

Este propusă la vot Ordinea de Zi finală și aprobată cu 65 voturi PENTRU, 0 ÎMPOTRIVĂ, 1 

ABŢINERE (66 CL prezente). 

OZ punct 1. Rapoarte de activitate: Consiliu Director, Comitetul Executiv, Comisia de Cenzori și 
Raport de progres Jamboreea Naţională RoJAM2.0 17  

OZ punct 2. Descărcarea de gestiune a ordonatorului principal de credite pentru 2016 

OZ punct 3. Strategie ONCR 

OZ punct 4. Propunere creştere cuantum cotizaţie de membru ONCR 
OZ punct 5. Rectificare bugetară 2017 și aprobare buget venituri şi cheltuieli ONCR 2018 

OZ punct 6. Centre Locale – hotărâri privind înfiinţarea şi desfiinţarea de CL, acordarea PJ 

OZ punct 7. Alegeri pentru completarea Consiliului Director şi a Comisiei de Cenzori 

OZ punct 8. Propuneri de modificare a Statutului şi Regulamentului ONCR 

OZ punct 9. Alegeri pentru derularea Jamboreei Mondiale 2023 
OZ punct 10. Obligativitate semnare contracte de voluntariat 

OZ punct 11. Diverse 

 

OZ punct 1. Rapoarte de activitate: Consiliu Director, Comitetul Executiv, Comisia 
de Cenzori și Raport de progres Jamboreea Naţională RoJAM2.0 17  
 

Rapoartele au fost publicate online pe site-ul AG 2017, astfel fiind prezentate doar succint. 

 

Raportul Consiliului Director (Anexa 3) - Sabin Mureşan prezintă Raportul de activitate al CD, 
menționând direcţiile principale de lucru. Se aduce în discuţie nevoia de sprijin adult în structurile de 

lucru de la nivel național. Raportul este supus la vot şi aprobat în unanimitate (66 voturi PENTRU, 0 

ÎMPOTRIVĂ, 0 ABŢINERI). 

 
Raportul Comitetului Executiv (Anexa 4) - Mihaela Gîrleanu (Director Executiv ONCR) prezintă pe 

scurt Raportul CE, făcând o trecere în revistă a principalelor direcții de lucru și a rezultatelor calitative 

și cantitative ale echipei executive în anul 2016. AG ia la cunoştinţă și dezbate Raportul CE. 

 

Raportul financiar ONCR 2016 (Anexa 5), ca și componentă a Raportului CE, este prezentat pe 
scurt, menționându-se componența soldurilor de venituri și cheltuieli. Se precizează motivele pentru 

publicarea balanței intermediare anterior AG: primirea documentelor financiare aferente anului 2016 

de la CL până în luna martie inclusiv și implementarea recomandărilor auditului financiar privind 

închiderea situațiilor mai vechi de 2010. Se prezintă situaţia actuală a veniturilor ONCR. Este supus la 
vot Raportul CE și aprobat cu 63 voturi PENTRU, 0 ÎMPOTRIVĂ, 2 ABŢINERI (65 CL prezente). 

  

Raportul Comisiei de Cenzori (Anexa 6). CC este alcătuită din Andrei Dinulescu (Expert contabil, 

Președinte CC) și Romeo Moşoiu (CL Sfântul Nicolae, București). Norbert Eusebiu Ilea Ferentz (CL Cluj 
Napoca) și-a dat demisia din CC în data de 30.08.2016. Andrei Dinulescu (Președinte CC) prezintă 

Raportul CC și setul de recomandări pentru a avea înregistrările contabile în conformitate cu realitatea. 

Balanţa de verificare din 31.12.2016 nu mai conține solduri restante din anii precedenți. Se 

menționează câteva recomandări importante pentru creșterea disciplinei financiare a CL, completate 
de necesitatea implementării unui sistem unic de emitere a documentelor şi un control mai bun asupra 

rulajelor în cont, inventarierea elementelor de active, înregistrarea tuturor elementelor financiar-

contabile în timp util. Raportul este publicat pe site www.ag.scout.ro în timpul AG. Pentru a oferi timp 

de consultare se propune amânarea votului pentru a doau zi, 2 aprilie 2017. 

 

http://www.scout.ro/
http://ag.scout.ro/anexe-la-oz/
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/Raport-CD.pdf
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/Raport-CE.pdf
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Raport-Financiar-ONCR-2016.pdf
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Raport-Comisia-de-cenzori-2016.pdf
http://www.ag.scout.ro/
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Sabin Mureșan (Președinte ONCR) realizează o informare cu privire la situația Centrului Cercetăşesc 

Nochrich - H. C. Habermann. Situația cheltuielilor şi veniturilor este prezentată la data de 31 

octombrie 2016, fiind ultimul raport în acest sens primit din partea echipei. Centrul este în acest 

moment într-o perioadă tranzitie, în perioada imediat următoare fiind lansat un apel pentru alegerea 
noii echipe de management a Centrului. Obiectivul pe termen scurt este achiziția clădirii și a terenului, 

urmărindu-se ca noul plan de activitate al Centrului să fie integrat în planul strategic al organizației. 

  

Norbert-Eusebiu Ilea-Ferent (Membru în Comisia de Supraveghere a activității Scout Shop) prezintă 
Raportul de activitate Scout Shop (Anexa 7). Din decembrie 2016, SS a devenit plătitor de TVA, 

iar nivelul stocurilor şi a vânzărilor a crescut. Marian Panait (CL Peleș, Sinaia) se interesează cu privire 

la posibilitatea întoarcerii unei părți din profit către ONCR sau CL. Mihaela Gîrleanu (Director Executiv 

ONCR) explică că ONCR este asociat unic al SS și în acest context, nu se poate realiza sponsorizarea 
ONCR sau a CL. Sabin Mureșan (Președinte ONCR) propune ca profitul SS să fie reinvestit în activitatea 

proprie. Propunerea este supusă la vot şi aprobată cu 64 voturi PENTRU, 1 ÎMPOTRIVĂ, 0 ABŢINERI 

(65 CL prezente). 

 
Raport de activitate Proiect Național Festivalul Luminii 2016  (Anexa 8) 

Andreea Staicu (CL Cluj Napoca, Coordonator Național FL 2016) trece în revistă principalele realizări 

ale proiectului, mulțumeste cercetașilor pentru participare și implicare. Ștefania Sahanschi (Centrul 

Universitar București, Coordonator Național FL 2017) prezintă planul de lucru pentru 2017, propunând 

implementarea unei teme naționale - comunitatea și necesitatea de a crea o identitate unitară a FL în 
toată țara. Sunt precizate activitățile principale implementate de echipa națională de coordonare: 

monitorizarea încheierii contractelor de voluntariat pentru coordonatorii locali; crearea unui ghid - 

manual de organizarea a FL; stabilirea obiectivelor educationale pentru exploratori si seniori; 

realizarea unor filme de prezentare (se solicită sprijin de la nivel local); înregistrarea ca marcă a 
“Festivalului Luminii”; extinderea FL în Republica Moldova, prin ANSM. 

 

Raport de pregatire Jamboreea Națională RoJAM2.0 17 (Anexa 9) 

Cristina Filip (Coordonator RoJAM2.0 17) prezintă situația RoJAM2.0 17 și răspunde la întrebări legate 
de proiect. Este adusă la cunoștință retragerea Dianei Șutea din echipa de coordonare. Înscrierile 

participanților au fost încheiate întrucât au fost ocupate toate locurile (există și o listă de așteptare).  

Programul include 8 arii fixe cu 15 ateliere (pe site va exista o prezentare detaliată a programului). Se 

solicită sprijinul CL pentru actualizarea datelor personale ale cercetașilor pe www.oncr.ro, în special cu 

privire la preferințe alimentare și alergeni. 
  

OZ punct 3. Strategie ONCR 2016 – 2023 (Anexa 10) 
 

Sabin Mureșan (Președinte ONCR) prezintă elementele generale din Strategia 2016 - 2023, invitând 
membrii CD să prezinte planul de lucru pentru fiecare din direcțiile strategice. 

Diana Slabu (Membru CD, coordonator Direcția Strategică Calitatea Educației) menționează 

necesitatea îmbunătățirii calității educației prin revizuirea pedagogiei și introducerea sistemul de 

formare Woodbadge pentru lideri. 
Sidor Costînași (Membru CD, coordonator Direcția Strategică Management) prezintă viziunea generală 

despre managementul ONCR și planul de lucru pentru anul 2017 - elaborare proceduri de lucru/ 

legislație internă și a planului pentru distribuția administrativă a serviciilor de suport pentru activitatea 

cercetășească. 

Andrei Dobre (Membru CD, coordonator Direcția Strategică Sustenabilitate) prezintă viziunea ONCR pe 
direcția sustenabilității, care cuprinde atât latura educațională integrată în revizuirea pedagogiei 

(formarea liderilor pe componenta sustenabilitate, integrarea în pedagogia scout a activităților 

educaționale ce formează comportamente responsabile față de om și mediu), cât și abordarea 

dezvoltării organizației ca structură durabilă, cu un management organic și cu impact în comunitate. 
 

http://www.scout.ro/
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Raport-Scout-Shop-2016.pdf
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Raport-Festivalul-Luminii-2016.pdf
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Raport-progres-RoJAM2.0-17.pdf
http://ag-backup-216.scout.ro/wp-content/uploads/2015/03/STRATEGIE-2016-20231.pdf


 
 

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

T.: +40 723 723 827, contact@scout.ro, www.scout.ro 

O.P. 15, C.P. 90, sector 1, Bucureşti, România 

6 

 

 

 
 

Sabin Mureșan (Președinte ONCR) amintește de importanța implicării fiecărui cercetaș în 

implementarea Strategiei și de impactul acesteia la fiecare nivel (personal, al CL, al comunității). 

 

OZ punct 6. Centre Locale (CL) – hotărâri privind înfiinţarea şi desfiinţarea de CL, 
acordarea personalităţii juridice 
 

 CL propuse spre înființare (Anexa 11) 

 

Ovidiu Popa, membru în Consiliul Grupului de Inițiativă  (GI) Radu de la Afumați, Râmnicu 
Vâlcea face o scurtă prezentare a activităților GI, precizând că toți liderii au urmat stagiile de formare. 

Andrei Avram (Vicepreședinte ONCR) menționează că sunt îndeplinite condițiile statutare de a deveni 

CL. Este supusă la vot propunerea de înființare a CL Radu de la Afumați, Râmnicu Vâlcea și aprobată 

cu 49 voturi PENTRU, 3 voturi ÎMPOTRIVĂ, 12 ABȚINERI (64 CL prezente). 
  

Ovidiu Ciutescu, Șef GI Lupii Ageri, Popești-Leordeni face o scurtă prezentare a activităților, 

precizând capacitatea financiară și logistică a grupului, componența de peste 50 beneficiari, 7 lideri cu 

cel puțin 2 stagii de formare. Andrei Avram (Vicepreședinte ONCR) menționează că sunt îndeplinite 
condițiile statutare de a deveni CL. Este supusă la vot propunerea de înființare a CL Lupii Ageri, 

Popești-Leordeni și aprobată cu 63 voturi PENTRU, 0 voturi ÎMPOTRIVĂ, 3 ABȚINERI (66 CL prezente). 

  

 CL care au solicitat obținerea Personalitate Juridică (Anexă 12) 
 

Elena Lupoaea-Petrea (CL Orizont, Brașov) prezintă solicitarea CL de a face demersurile pentru 

dobândirea Personalității Juridice, precizând structura și proiectele CL, parteneriatele încheiate.  

Maricel Maroti (CL Virgil Onițiu, Brașov) pune problema conformităţii legale a cererii CL Orizont Braşov. 

Andreea Floștoiu (CL Orizont, Brașov) prezintă un set de acte care să ateste legalitatea cererii. 
Consiliul Director solicită adăugarea prevederii termenului valabilității hotarârii AG de 1 an de zile în 

vederea obţinerii PJ.  

CD confirmă că CL întrunește condițiile statutare pentru a obține PJ. Propunerea de acordare a PJ 

pentru CL Orizont, Brașov este supusă la vot și aprobată cu 62 voturi PENTRU, 1 vot ÎMPOTRIVĂ și 1 
ABȚINERE (64 CL prezente).  

CL Virgil Onițiu, Brașov prin reprezentant Maricel Maroti votează împotriva acordării PJ, solicitând 

expres mențiunea în PV al AG. 

 
 Nu există CL propuse spre desființare. 

 

Ziua a II-a – 02.04.2017  

 

Se face prezența. Se constată existenţa cvorumului necesar pentru derularea AG, fiind prezente 62 
CL cu drept de vot din cele 75 CL legal înfiinţate.  

 

OZ punct 2. Descărcarea de gestiune a ordonatorului principal de credite pentru 

2016 
 

Se continuă discuția din ziua precedentă în baza Raportului CC. Dorin Țuțui (Centrul Universitar 

București) întreabă dacă există posibilitatea ţinerii gestiunii financiare pentru fiecare CL în parte şi 

dacă s-a făcut inventarierea elementelor active şi pasive.  

Mihaela Gîrleanu (Director Executiv) precizează că gestiunea financiară este realizată pe conturi 
analitice și că în anul 2017 ne-am propus inventarierea activelor și pasivelor, mai exact a stocului 

provenit din achizițiile realizate în cadrul Centrului Cercetășesc Nocrich. Totodată, Andrei Dinulescu 

(Președinte CC) confirmă că CC are obligaţia să verifice actele dacă sunt convocaţi la inventariere.  

 

http://www.scout.ro/
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Grupuri-de-Initiativa-pentru-solicitare-Centru-Local.pdf
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Solicitare-Personalitate-juridica.pdf
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Raportul financiar – contabil ONCR 2016 a fost pus la dispoziție spre consultare pe ag.scout.ro, în baza 

următoarelor anexe: Bilanț ONCR 2016 (Anexa 13) și Raportul CC. 

 
Este supusă la vot descărcarea de gestiune a ordonatorului principal de credite a ONCR pentru anul 

2016, cu aprobarea rapoartelor CD și a CC. Descărcarea de gestiune este aprobată cu: 58 voturi 

PENTRU, 1 ÎMPOTRIVĂ, 4 ABŢINERI (63 CL prezente). 

  

OZ punct 4. Propunere creştere cuantum cotizaţie de membru ONCR (Anexa 14) 

 

Mihaela Gîrleanu (Director Executiv ONCR) face o prezentare a propunerii, precizând că bugetele 

votate în trecut nu asigură cheltuielile minime de subzistență a nivelului național (funcționarea 
echipelor executive și ale nivelurilor decizionale la nivel minim și plata cotizațiilor la structurile 

federative din care ONCR face parte). Toate aceste “minus-uri” blochează creșterea calitativă a ONCR, 

CE acoperind anual un deficit financiar de peste 40%. Bianca Neşiu-Bedreag (Președinte ONCR 2010-

2015) constată că se repetă situaţia din anul 2011, creşterea cotizaţiei de membru de atunci aducând 

urmări pozitive: creşterea gradului de stabilitate a organizaţiei, dar şi a a calității serviciilor 
educaționale.  

 

Nicolaie Almaşi (CL Mircea cel Bătrân, Râmnicu Vâlcea) argumentează împotriva creşterii cotizaţiei prin 

exemplul altor asociaţii care nu au această sursă de venit - cotizație. 
 

Eva Irina Liţcanu (CL Cercetașii Marini, Constanța) susţine creşterea cotizaţiei, motivând dorinţa de a 

depăși acest blocaj și recomandă educația financiară în CL. 

 
Cristian Moldovan (CL Nord, Cluj Napoca) susţine creşterea cuantumului cotizaţiei, fiind de aceeaşi 

părere cu Bianca Neşiu-Bedreag.  

 

Simona Săcălianu (CL SCOUT Floare de Colț, București) subliniaza ideea de voluntariat, ce nu trebuie 

raportată la bani și adresează o întrebare: Dacă cotizația crește, cum va fi mai productiv executivul?  
Mihaela Gîrleanu răspunde întrebărilor şi menţionează că procentul de 40% din bugetul total, colectat 

deja anual de CE din alte surse ar putea sprijini diverse activităţi prioritare - de exemplu formarea 

voluntarilor adulţi.  

 
Este supusă la vot propunerea de creştere cuantum cotizaţie de membru ONCR și respinsă cu 26 voturi 

PENTRU, 33 voturi ÎMPOTRIVĂ, 4 ABȚINERI (63 CL prezente). 

 

OZ punct 5. Rectificare bugetară 2017 și aprobare buget venituri şi cheltuieli ONCR 

pentru anul 2018 
 

Rectificare bugetară ONCR 2017 (Anexa 15) 

Mihaela Gîrleanu (Director Executiv ONCR) face o scurtă prezentare a situației bugetare actuale și 

răspunde întrebărilor AG. Propunerea de Rectificare Bugetară ONCR 2017 este supusă la vot şi 
aprobată cu 57 voturi PENTRU, 3 ÎMPOTRIVĂ, 0 ABŢINERI (60 CL prezente). 

 

Buget venituri şi cheltuieli ONCR 2018 (Anexă 16) 

Mihaela Gîrleanu (Director Executiv) descrie propunerea de Buget pentru anul 2018 și răspunde 
întrebărilor AG. Romeo Moşoiu (CL Sfântul Nicolae, București) îndeamnă CL să doneze către ONCR 

pentru acoperirea bugetului minim de funcționare a secretariatului administrativ până la data de 

31.01.2018. Propunerea de Buget ONCR 2018 este supusă la vot şi aprobată cu 56 voturi PENTRU, 0 

ÎMPOTRIVĂ, 3 ABŢINERI (59 CL prezente). 

  

http://www.scout.ro/
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Bilant_ONG_5990766_2016_12.pdf
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Propunere-subiect-OZ_Marire-cuantum-cotizatie.pdf
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/RECTIFICARE-BUGETARA-2017-1.pdf
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/PROPUNERE-BUGET-2018.pdf
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OZ punct 7. Alegeri pentru completarea Consiliului Director şi a Comisiei de Cenzori 
 

Se face prezența. Se constată existenţa cvorumului necesar pentru derularea AG, fiind prezente 62 

CL cu drept de vot din cele 75 CL legal înfiinţate. 

 
Nu au fost depuse candidaturi pentru CD. 

 

Alegeri pentru completarea Comisiei de Cenzori (CC) 

Andrei Avram precizează existența candidaturii Adrianei Prodan la CC. Se explică procedura de vot 
pentru CC și se împart buletinele CL cu drept de vot. Are loc procesul de vot. După încheierea 

procesului, urna cu voturi este sigilată și preluată de Comisia de Numărare a Voturilor.  

 

Comisia de Numărare a Voturilor precizează că din cele 62 de voturi, 61 sunt valabile, iar 1 vot este 

declarat nul. În continuare, se anunță rezultatele votului pentru CC: Adriana Prodan a fost aleasă 
membru în CC cu 60 voturi PENTRU, 0 ÎMPOTRIVĂ, 1 ABȚINERE. 

 

OZ punct 8. Propuneri de modificare a Statutului şi Regulamentului ONCR 

 
A fost primită o propunere din partea CL Mircea cel Bătrân, Râmnicu Vâlcea pentru modificarea 

Regulamentului, art. 78, Structuri Locale (Anexa 17). Modificarea de Regulament este supusă la 

vot și aprobată cu 37 voturi PENTRU, 17 voturi ÎMPOTRIVĂ și 8 ABȚINERI (62 CL prezente). 

 

În continuare este discutată propunerea CD pentru adăugarea unei Anexe la Regulamentul ONCR - 
Elemente de identitate vizuală ONCR (Anexa 18). Vlad Hodor (membru CD) face o scurtă 

prezentare a materialului pus la dispoziție spre consultare anterior AG, explicând că aplicarea acestuia 

se va face începând cu anul cercetășesc 2017-2018. Bianca Neșiu-Bedreag (Președinte ONCR 2010-

2015) salută propunerea, solicitând introducerea unui capitol cu privire la modul în care reprezentăm 
organizaţia. CL fac mai multe propuneri cu privire la completarea documentului. Andrei Avram 

(Vicepreședinte ONCR) propune luna octombrie 2017 ca termen în care CL pot oferi feedback pe 

material, prin e-mail la comunicare@scout.ro. În urma feedback-ului, materialul va fi votat în cadrul 

AG 2018 după analiza și integrarea, după caz, a propunerilor primite din partea CL.  
 

OZ punct 9. Alegeri pentru derularea Jamboreei Mondiale 2023 
 

Mihaela Ciobanu (Comisar Internațional) face o scurtă prezentare a celor două candidaturi pentru 

desfășurarea Jamboreei Mondiale din 2023: Coreea de Sud și Polonia. Romeo Moşoiu (CL Sf. Nicolae, 
București) propune alegerea Poloniei, din motive de proximitate geografică - costuri mai mici de 

deplasare, dar şi pentru a susţine cercetăşia la nivel european. Reprezentanții CL Nord, Cluj-Napoca și 

CL Mircea cel Bătrân, Râmnicu Vâlcea susţin votul pentru Polonia. Este supusă la vot propunerea 

desfășurării Jamboreei Mondiale 2023 în Polonia și aprobată cu 58 voturi PENTRU, 3 voturi ÎMPOTRIVĂ 
și 1 ABȚINERE (62 CL prezente). 

 

OZ punct 10. Obligativitate semnare contracte de voluntariat (Anexa 19) 
 

Diana Slabu (Coordonator Național Resurse Umane) face o scurtă prezentare a subiectului, precizând 
necesitatea încheierii contractelor de voluntariat, atât din punct de vedere legal, cât și logistic. Pe 

www.oncr.ro/Documente utile există modele de contracte și fișe de post ce pot fi adaptate la nivel 

local. Diverse aspecte necesită adaptare după caz: durată contract, protecția în muncă, gestiunea 

procesului la nivel local/ național etc. CE, care se va ocupa de implementarea acestui proces, va reveni 
cu un plan de lucru către CL. Este supusă la vot propunerea și aprobată cu 58 voturi PENTRU, 0 voturi 

ÎMPOTRIVĂ și 0 ABȚINERI (58 CL prezente). 

http://www.scout.ro/
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/R-art.-78-Structuri-Locale-CL-Mircea-cel-Batran-Ramnicu-Valcea.pdf
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Elemente-de-Identitate-Cercetasii-Romaniei.pdf
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Subiect-11-OZ-Obligativitate-semnare-contracte-de-voluntariat-1.pdf
http://www.oncr.ro/
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OZ punct 11. Diverse 
 

 Informare evoluție situație ramură de vârstă 5-6 ani  

Alexandra Roșioară (Coordonator Național Programe) face o scurtă prezentare a ramurii de vârstă, 

precizând că la nivel local aprox. 10% din CL lucrează cu copii de 5-6 ani. Se aduce în discuție 
procesul de pilotare a Ramurii de vârstă desfășurat de CL Bucureștii Noi 1 și recomandarea ca toate CL 

cu această ramură de vârstă să urmeze o procedură unică. Echipa Națională de Programe își asumă 

responsabilitatea realizării unei evaluări după pilotarea programului propus de CL Bucureștii Noi 1 în 

următorul an de zile. 
 

 Lansare platformă E-learning 

Florin Tomozei (Membru Echipa Națională de Resurse Umane/ Responsabil E-learning) face o scurtă 

prezentare a platformei de e-learning, a modalității în care va funcționa și solicită feedback din partea 
CL pentru a finaliza primele 3 module. 

 

 Scout House (Anexa 20) 

Alex Onițiu (CL Cluj Napoca) și Andreea Staicu (CL Cluj Napoca) descriu pe scurt proiectul, provocările 

întâmpinate, echipa și rezultatele obținute până în prezent. 
 

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

către Secretarul CD, Mihaela Ciobanu. 

 
Adunarea Generală o împuternicește pe dna Nadejda Codreanu, secretar administrativ, în calitate de 

reprezentant special pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a actelor constitutive ale 

organizației și hotărârilor luate de către Adunarea Generală din 1-2 aprilie 2017. 

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

care au ajutat la desfăşurare evenimentului. 

 

Adunarea Generală Anuală a ONCR este declarată închisă duminică, 2 aprilie 2017, ora 14:31. 

 
Proces Verbal întocmit de: 

  

Robert Urmoși 

CL Cercetașii Marini, Constanța 
Comisia de Redactare a Procesului Verbal 

   

 

Raluca Sava 
CL Orizont, Brașov 

Comisia de Redactare a Procesului Verbal  

 

 
 

Sabin Mureșan 

Organizația Națională “Cercetașii României” 

Președinte 

 
 

 

 

 

http://www.scout.ro/
http://scouthouse.ro/
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Anexe la Ordinea de Zi 
 

Anexa 1. Tabel Prezență AG 2017 

Anexă 2. Ordine de Zi inițială propusă pentru AG 2017 

Anexă 3. Raport Consiliul Director 2016 

Anexă 4. Raport Comitetul Executiv 2016 

Anexă 5. Raport financiar ONCR 2016 

Anexă 6. Raport Comisia de Cenzori 2016 

Anexă 7. Raport de activitate Scout Shop 2016 

Anexa 8. Raport de activitate Proiect Național Festivalul Luminii 2016  

Anexă 9. Raport de pregatire Jamboreea Națională RoJAM2.0 17  

Anexă 10. Strategia ONCR 2016-2023 

Anexă 11. CL propuse spre înființare 

- Documente propuse de CL Mircea cel Batrân, Râmnicu Vâlcea, cu privire la solicitarea privire la 

GI Radu de la Afumați de a deveni CL 

Anexă 12. CL care au solicitat obținerea PJ 

- Documente puse la dispoziție de CL Orizont, Brașov pentru solicitarea de a obține PJ 

Anexă 13. Bilanț ONCR 2016   

Anexa 14. Propunere creştere cuantum cotizaţie de membru ONCR  

Anexa 15. Rectificare bugetară ONCR 2017 

Anexa 16. Buget venituri şi cheltuieli ONCR 2018 

Anexa 17. Propunere Regulament, art. 78, Structuri Locale, CL Mircea cel Batran, Ramnicu Valcea 

Anexa 18. Propunere Anexă Regulament, Elemente de identitate ONCR, Consiliul Director 

Anexă 19. Argumentare obligativitate semnare contracte de voluntariat  

Anexa 20. Casa Cercetașilor – ScoutHouse 

http://www.scout.ro/
https://docs.google.com/document/d/1EMMLOhgvabU5Inc6U8gK2b6DO7_DXE7YC0EFCddtvmQ/edit
http://ag.scout.ro/ordinea-de-zi/
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/Raport-CD.pdf
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/Raport-CE.pdf
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Raport-Financiar-ONCR-2016.pdf
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Raport-Comisia-de-cenzori-2016.pdf
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Raport-Scout-Shop-2016.pdf
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Raport-Festivalul-Luminii-2016.pdf
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Raport-progres-RoJAM2.0-17.pdf
http://ag-backup-216.scout.ro/wp-content/uploads/2015/03/STRATEGIE-2016-20231.pdf
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Grupuri-de-Initiativa-pentru-solicitare-Centru-Local.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BzW4COMydwTrS3RKYTI4bGluSzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0BzW4COMydwTrS3RKYTI4bGluSzQ/view
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Solicitare-Personalitate-juridica.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BzW4COMydwTrUmZsVWxvN0V2M1k/view
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Bilant_ONG_5990766_2016_12.pdf
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Propunere-subiect-OZ_Marire-cuantum-cotizatie.pdf
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/RECTIFICARE-BUGETARA-2017-1.pdf
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/PROPUNERE-BUGET-2018.pdf
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/R-art.-78-Structuri-Locale-CL-Mircea-cel-Batran-Ramnicu-Valcea.pdf
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Elemente-de-Identitate-Cercetasii-Romaniei.pdf
http://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Subiect-11-OZ-Obligativitate-semnare-contracte-de-voluntariat-1.pdf
http://scouthouse.ro/
http://scouthouse.ro/

