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Încheiat ast zi,ă11ămaiă2014,ăBucure ti. 

 
Adunareaă General ă (AG)ă esteă deschis ă laă oraă 15:20ă deă c treă Biancaă Ne iu-Bedreagă (Pre edinteă
ONCR)ăcuămul umiriăpentruăsprijinulăacordatăînăorganizareaăConferin ei Na ionale a Lucrătorilor de 
Tineret iăaăAG 2014. 
 

 Prezen a 
 
Seăanun ăprezen aă laăAG aă reprezentantuluiăUniuniiă Cerceta ilorăMaghiariă dinăRomâniaă (UCMR),ă
EmeseăBalog.ăÎnăsal ăsuntăprezen iă iăreprezentan iiăaă16ăGrupuriădeăIni iativ ă(GI)ădinăceleă17ălegală
înfiin ate. 
 
Seă constat ă existen aă cvorumuluiă necesară (douaă treimi)ă pentru începereaă edinteiă AG:ă  sunt 
prezen iă48ădeăreprezentan iăcuădreptădeăvotădină61ăCentre localeă(CL)ălegalăînfiin ate.ă(Anexă 1 - 
Tabel prezen ă) 
 
Pre edinteleăONCR,ăBiancaăNe iu-BedreagăpropuneăcaăprezidiulăAGăs ă fieă formatădinăurm toareleă
persoane: Mihaela Gîrleanu (Director executiv ONCR);  Vasile Darie (Vicepre edinteăONCR)ă iăSorină
Boro ă(Pre edinteăalăComisieiădeăCenzoriăONCR).ăPropunereaăesteăadoptat ăprinăvotădeschisă iă înă
unanimitate. 
 
Esteăpropus ,ădinăsal ,ăcomisiaădeăredactareăaăprocesuluiăverbalăalăAdun riiăGeneraleăalc tuit ădină
GabrielaăTrandafiră(CentrulăLocalăDim ncescu, Bucure ti),ăAnaăAlexandrescuă(CentrulăLocalăMirceaă
cel Batrân, Râmnicuă Vâlcea)ă iă Noemiă Cuzaă (Grupulă deă Ini iativ ă Constantină Sapatino, Ia i).ă
Propunereaăesteăadoptat ăprinăvotădeschisă iăînăunanimitate. 
 
Esteă propus ă comisiaă deă num rareă aă voturilor,ă dină sal ,ă format ă din:ă Luizaă Bob il ă (CLă Axenteă
Sever, Alba-Iulia), Anca Busuioc (CL Adormirea Maicii Domnului, Bucure ti),ăValentinaăNeagoeă(GIă
Cerceta iiădină araăLuanei, Buz u).ăSeăaprob ăprinăvotădeschisă iăînăunanimitate. 
 

 Ordinea de Zi 
 
Este prezentat ăOrdineaădeăZiă(OZ)ă(Anexă 2 – Ordinea de Zi). Înainte de a se supune la vot OZ a 
AG,ă pre edinteleă ONCRă întreab ă dac ă seă dore teă completareaă sauă modificareaă OZă prezentate 
anteriorăCLă iăGI,ăcuămen iuneaăc ăseăpotăfaceămodific ri,ăînăsensulăexcluderiiădeăpeăOZădoarădeălaă
punctul 14 la punctul 28. 
 
Propunere 1 - Consiliulă Directoră (CD),ă prină Elenaă Petreaă (Responsabilă Na ională Departamentă
Programe)ăpropuneăscoatereaăurm toarelorăpuncteădeăpeăOZ,ăcuămen iuneaăc ăacesteaăauăfostădejaă
discutate pe e-mail: punct 22, punct 27, punct 28 (a). 
 
Propunere 2 - CD,ăprinăMarianăPanaită(ResponsabilăNa ionalăComunicareăşiăRelaţiiăExterne)ăpropuneă
completarea punctului 17 de pe OZ, cu un nou alineată cuă privireă laă diminuareaă num rului de 
membri în CD, de la 10+1 membri la 6+1 membri. 
Propunere 3 - CD,ăprinăBiancaăNe iu-Bedreag, propune completarea OZ, cu retragerea titlului de 
membruă deă onoareă aă luiă Alină Dim ncescu,ă fiindă adus ă înă discu ieă solicitarea acestuia de a i se 
retrage titlul de membru de onoare. 
 
Seăvoteaz ăpropunerile.ă 
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Propunere 1: 
 

1. Punct 22 (conform OZ – Încadrarea ramurii deăvârst ă5-7 ani, denumirea acesteia, culoarea 
e arfei).Seăaprob ă scoatereaă subiectuluiăde pe OZ cu 44 voturiă PENTRU,ă3ă ÎMPOTRIV ,ă1ă
AB INERE,ă cuă men iuneaă c ă subiectulă vaă fiă gestionată deă Echipaă Na ional ă deă Programe 
(ENP). 
 

2. Punct 27 (conform OZ - Modul în care s-aăajunsălaăsanc ionareaălideruluiăadultăRaduă erban,ă
efulă CLă Heinză Dezideriu, Sibiuă iă anulareaă decizieiă CDă prină careă acestaă aă fostă exclusă dină

organiza ieăpeătermenădeădoiăani).ăPropunereaăesteăsupus ălaăvot.ăCu 16 voturi PENTRU, 19 
voturiăÎMPOTRIV ,ă13ăAB INERI,ăpunctulă27ăr mâneăpeăOZăaăAG. 
 

3. Punct 28 (a) (conform OZ - Regândirea sistemului de formare ca sistem de progres al 
liderilor,ă ceă condi ioneaz ă participareaă laă activit iă localeă sauă na ionale,ă avândă laă bazaă ună
sistem de evaluareăaăcompeten eloră liderilor).ăPropunereaăesteă supus ă laăvot.ăCuă6 voturi 
PENTRU, 31 voturi ÎMPOTRIV ,ă11ăAB INERI,ăPunctulă28ăr mâneăpeăOZăaăAG. 

 
Propunereă 2:ă Seă aprob ă completareaă punctuluiă 17ă deă peă OZ,ă cuă ună nouă alineată cuă privireă laă
diminuareaănum ruluiădeămembriăînăCD,ădeălaă10+1ămembriălaă6+1ămembriăcuă28 voturi PENTRU, 
11ăÎMPOTRIV ,ă6ăAB INERI. 
 
Propunerea 3: Seă aprob ă înă unanimitateă propunereaă complet riiă OZ,ă cuă retragereaă titluluiă deă
membruădeăonoareăaăluiăAlinăDim ncescu. 
 
Seăvoteaz ănouaăOZăînăunanimitate(Anexă 3 – Ordinea de Ziconform modificărilor AG). 
 

 LocuriăvacanteăCDă iăComisiaădeăCenzori 
 
Biancaă Ne iu-Bedreagă întreab ă dac ă exist ă candida iă pentruă celeă 3ă locuriă vacanteă dină CD.ă Seă
confirm ăabsen aăcandida ilorăpentruăocupareaăcelorătreiăposturiăvacanteăînăCDăpân ălaămomentulă
începerii AG. 
 
Se men ioneaz ăc ă înăacestămoment,ăComisiaădeăCenzoriăesteăalc tuit ădinădou ăpersoane,ăSorină
Boro ă iă Cipriană Sfârlogea,ă înă condi iileă înă careă conformă legii, orice ONG mai mare de 100 de 
membriătrebuieăs ăaib ă3ăcenzori,ădintreăcareăunulăcuăpreg tireăeconomic .ă 
 
Iulian Popescu (CLăDim ncescu,ăBucure ti) se propune pentru locul vacant din comisia de cenzori. 
Comisiaă deă validareă aă candidaturiloră aă constatată caă fiindă valid ă candidatura.Candidaturaă vaă fiă
supus ălaăvotăînăcadrulăpunctuluiă12ădinăOZ. 
 

 OZ Punct 1. Prezentarea Raportului anual al Consiliului Director 
 
Biancaă Ne iu-Bedreag,ă careă înă calitateă deă pre edinteă ONCRă prezint ă câtevaă dintreă priorit ileă
strategiceă iăactivit ileădinăraportulădeăactivitate.ă(Anexă 4 – Raport Anual Consiliul Director) 
 
Avândăînăvedereăc ărapoarteleămembrilorădinăCDăauăfost publicate anterior începerii AG, s-a propus 
s ă seă votezeă toateă rapoarteleă simultan.ă Înainteă deă aă seă vota,ă auă fostă încurajateă adresareaă
întreb rilorădeăclarificareăcuăprivireălaărapoarte. 
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Andrei Avram (CL Axente Sever, Alba-Iulia)ă solicit ămaiămulteă informa iiă cuăprivireă laă statutulădeă
utilitateăpublic ăpentruăONCR,ăînăcontextulăînăcareăacesteăinforma iiănuăseăg sescăînăRapoarteleăCDă
sau în OZ a AG. 
 
Marian Panait aduceă laă cuno tin ă c ă ONCRă vaă aveaă statută deă utilitateă public ă pân ă laă sfâr itulă
anului 2014.  
 
Adriană uhaneaă (CL Oradea, Oradea)ă aten ioneaz ă asupraă lipseiă raportuluiă Departamentuluiă deă
ManagementăOrganiza ional.ăCDăconfirm ălipsaăraportului. 
 
Mihaela Gîrleanu prezint ă raportulă Comitetuluiă Executivă (CE)ă iă aă echipeiă CE (Anexă 5 – Raport 
Comitetul Executiv), în persoana Mihaelei Gîrleanu (Director Executiv), Nadejdei Codreanu 
(SecretarăAdministrativ)ă iă FelicieiăNeaguă (Expertă Financiar).ă Seămen ioneaz ă importan aă definiriiă
unoră proceduriă deă lucruă careă s ă facilitezeă comunicareaă cuă promptitudineă iă profesionalismă întreă
Centreleă localeă iă Comitetulă Executiv,ă necesitateaă dezvolt riiă numericeă aă echipeiă na ionaleă iă
urgentareaăproceselorăcareăs ăasigureămanagementulăfinanciarăalăorganiza iei. 
 

 OZ Punct 2. Prezentarea Raportului financiar-contabil 
 
AncaăBusuioc,ăînăcalitateădeătrezorierăalăONCRăinformeaz ăc ăactivit ileăcontabileăsuntăprezentateăînă
raportul financiar-contabil (Anexă 6 – Raport Financiar - Contabil) iă continu ă prină aă enumeraă
câteva dintre problemele cu care s-a confruntat în elaborareaăraportuluiă iăînăgestionareaăsitua ieiă
financiar-contabile: 
 

 lipsaăunuiătrezorierăpân ăînămomentulăprelu riiăsitua iei, fapt ce aădusălaăsitua iiănerezolvateă
între CL si ONCR; 

 documente nedepuse la timp, venituri nedeclarate, documente nevalidate; 
 conturiădeschiseăînănumeleăorganiza iei. 

 
Seăaccentueaz ănecesitateaăreînnoiriiăprocedurilorădeălucru,ăînăspecialăprinăutilizareaăsoft-ului ONCR 
(www.oncr.ro),ămen ionându-seăc ăseălucreaz ălaăcompletareaăsoftuluiăONCRăcu detaliiăfinanciareă iă
doveziădeăplat ăcareăînăviitorăvorăfiăvalidateădeătrezorierăînăurmaăverific rii. 
 
Seă propună cursuriă deă contabilitateă primar ă pentruă membriiă centreloră localeă pentruă gestionareaă
financiar-contabil .ă 
 
Seă aminte teă deă obligativitateaă CL,ă înă specială aă celoră careă nuă auă personalitateă juridic ă deă a- iă
declaraăveniturileăc treăONCR,ăaltfelăfiindăcazădeăevaziuneăfiscal . 
 
MihaelaăGîrleanuăafirm ăc ăseă încearc ă implementareaăunorănoiăproceduriă financiareă iăseădore teă
caăCLăs ăr spund ăcuăpromptitudineă iăcolaborareăînăacestăscop.ă 
 

 OZ Punct 3. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori 
 
AreălocăprezentareaămembrilorăComisieiădeăCenzori,ăSorinăBoro ă iăCiprianăSfârlogea.ăSorinăBoro ,ă
în calitateădeăPre edinteăalăComisieiădeăCenzori,ămen ioneaz ăc ăscopulăraportuluiădeăcenzoriăesteă
deă aă confirmaă c ă înregistr rileă financiareă suntă conformeă cuă realitateaă iă subliniaz ă importan aă
aspectelor financiareăpentruăreu itaăorganiza ieiă(Anexă 7 – Raport Comisie de Cenzori). 
 

http://www.oncr.ro/


 

7 

 

În continuare, Ciprian Sfârlogea prezint ăsitua iaăfinanciar : 
Înăurmaăverific riiăsitua ieiăfinanciareăaăONCRăpentruăanulă2013,ăsuntăînregistrate:ă 

 Total Venituri: 1.884.129 lei 
 Total Cheltuieli: 1.725.494 lei 

 
Seămen ioneaz ăc ăauăfostăverificateătoateăînregistr rileăcontabile,ăiarăunăaspect pozitiv îl constituie 
excedentul de 150 de mii de lei, având în vedere mai ales deficitul din anul anterior. 
Comisia de Cenzoriăsemnaleaz ăasupraăunorăaspecteăimportanteăidentificateăcaăpoten ialeăriscuri: 
 

 Existen aăînăcontulădeăcas ăaăuneiăsumeămariă(64.000ăRON)ăcareăseărecomand ăaăfiădepus ă
într-un cont bancar.  

 Datorii pe care le are ONCR în valoare de 1027 RON.  
 Crean eă(activeăcirclante/ănumerarăsiăalteăactive)ăînăvaloareădeă843.000ăRON,ăcareăumeaz ăaă

fiăîncasateăcaăoăsurs ădeăvenituriăviitoare.  
 Deconturi care nu sunt închise pentru suma de 6500 RON. 
 S-aăidentificatălipsaăexisten eiăanaliticeloră(aăuneiăeviden eăextracontabile). 
 Seăaduceă înădiscu ieăScoutShop,ăcareăareăunăpoten ială foarteămareă iăpoateăaduceăvenituriă

îns ătrebuieăgestionatăbineă iăajutatăs ăcreasc . 
 
Comisia de Cenzoriăpropuneăînfiin areaăunuiăcomitetădeăcoordonareă iăsupervizareădinătreiăpersoaneă
careăs ăsupraveghezeăactivitateaăScoutShop-ului.ăSeăiaăînăvedere,ăurmândăcaăaceast ăpropunereăs ă
fieăvotat ămaiătârziuăînăAG,ălaăpunctulă7ădeăpeăOZă(referitorălaăsitua iaăScoutShop). 
 
Înă condi iileă înă careă Ancaă Busuioc,ă înă calitateă deă trezorier,ă înregistreaz ă veniturileă iă cheltuielileă
ONCRăseparatăpentruăfiecareăproiect,ăSorinăBoro ăsolicit ăCentrelorălocaleărespectareaăproceduriloră
financiareă iă înregistrareaă situa ieiă financiareă pentruă oămaiă bun ă gestiuneă aă rapoarteloră deă c treă
trezorier. 
 
AndreiăAvramăîntreab ădac ădatoriileămen ionateăconstituieămotivădeăîngrijorare.ăSeăr spundeăc ăseă
a teapt ăultimaătran ădeăbaniăîncasa iădinăproiectele POSDRU. 
 
AncaăBusuioc,ăînăcalitateădeătrezorier,ăsolicit ăcentrelorălocaleăcaăînărapoarteleăfinanciareăviitoareăs ă
seădetaliezeăcheltuielile,ădatoriileă iăsurseleădeăvenit.ăDeăasemenea,ăseădore teăexplicitareaăsumeloră
achitate în contul ONCR RO46ăpentruăplataăcotiza iilor. 
 
Rapoartele Consiliului Director, Financiar-Contabilă iă alăComisieiă deăCenzoriă suntă supuseă laă votă iă
suntăaprobateăcuă47ădeăvoturiăPENTRUă iăoăAB INERE.ă 
 
Seăaprob ădesc rcareaădeăgestiuneăaăordonatoruluiăprincipalădeăcredităpentru anul 2013 cu 46 de 
voturiăPENTRUă iă2ăAB INERI. 
 

 OZ Punct 4. Prezentarea Raportului proiectului CentenarulăCercet iei (1) 
 

Are loc prezentarea Raportului Centenarului Cercet iei deăc treăAdriană uhanea (Anexă 8 – Raport 
Centenarul Cercetă iei). Se men ioneaz ă c ă Raportulă esteă disponibilă onlineă tuturoră CLă spreă
consultareă iăvizeaz : 
 

 Aspecte financiare 
 Parteneriate 
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 Participan i 
 
Seă eviden iaz ă faptulă c ă dină raportă lipse teă feedback-ul liderilor participan iă iă se solicit ă oă
centralizare a acestui feedback.  Adriană uhaneaămen ioneaz ăc ăseălucreaz ălaăunăraportădetaliată
de câteva zeci de pagini. 
 
BiancaăNe iu-Bedreagă aduceă laă cuno tin ă c ăProiectulăCentenarul Cercetă iei a fost ales cel mai 
bun proiect european Messengers of Peace alăanuluiă2013ă iăîn acest context, echipa de coordonare 
aăCentenaruluiăaăfostăinvitat ăsaăprezinteăproiectulăînăcadrulăConferin eiăMondialeăaăOMMS,ăcareăvaă
avea loc între 11-15 august 2014 în Slovenia. 
 
AndreiăAvramăaminte teădeăexperien aănegativ ădeăla RoJamă iărecomand ăca rapoartele finale ale 
proiecteloră s ă fieă câtă maiă exacteă pentruă aă serviă caă exempleă deă buneă practic .ă Acestaă vineă cuă
rug minteaăcaăraportulăCentenaruluiăCercet ieiăs ăfieăprezentată iăanalizatălaăurm toareaăAG. 
 
Iulian Popescu vine cu recomandarea ca pe lâng ă aspecteă cantitative,ă rapoarteleă s ă con in ămaiă
multă con inută calitativă pentruă aă facilitaă evaluareaă rezultateloră iă impactuluiă evenimentuluiă sauă
proiectuluiă iăpentruăaăputeaăaveaăoăbaz ădeăcompara ieăpentruăviitoarele evenimenteăna ionale. 
 
Adriană uhaneaă readuceă înă aten iaă participan iloră ini iativaă deă aă l saă oămo tenireă aă Centenarului 
Cercetă iei prinărealizareaăuneiă“capsuleăaătimpului”ăreprezentat ăprintr-unăcuf răcareăs ăp strezeă
obiecteăreprezentativeăaleăcercet ieiădeăaziăpentruăurm toriiă100ădeăani.ăOădat ăpeăan,ăcuf rulăvaăfiă
preluată iăexpusădeăc treăunăCLăîntr-un loc public reprezentativ.  
 
Seădiscut ăaspecteălegateădeăermetizareaă iătransportulăcuf ruluiă(realizatădinălemn).ăÎnăacestăan,ă
cuf rulăvaăfiăpreluatădeăc treăCLăPele ,ăSinaia iăvaăfiăexpusăînăCastelulăNa ionalăPele . 
Adriană uhaneaăesteăfelicitată iăprime teăaplauzeăpentruăpreluareaă iăimplementareaăproiectului. 
 

 OZ Punct 5. PrezentareaRaportului proiectuluiO şansă europeană pentru copiii 
români 

 
Daniela Bulcu (CL Oscar Skrabel, Bistri a)ă prezint ă succintă raportulă (Anexă 9–Raport proiect O 
şansă europeană pentru copiii români )ăprivindăevoluţiaăproiectuluiO şansă europeană pentru copiii 
români în pentru perioada 01.04.2013 - 30.04 2014. 
 
Seămen ioneaz ăc ăMihaela Ciobanu, C t linăCatan  iăFeliciaăNeaguăreprezint ăechipaădinăBucure tiă
care a ajutat la implementarea proiectului. 
 

 OZ Punct 6. PrezentareaRaportului Centrului Cercet escăNocrich 
 
Adriană uhaneaă prezint ă raportulă Centruluiă Cercet escă Nocrichă pentruă anulă 2013ă (Anexă 10 – 
Raport Centrul Cercetă esc Nocrich). Înăanulă2013,ăCentrulăCercet escăNocrichăaăprimităpesteă55ă
deăvoluntariădină11ăCLă iă10ă ri,ă4ăcontinenteă iă529ăvizitatori.ăPentruăprimaădat ăseăînregistreaz ălaă
Nocrichăunănum rămaiămareădeăvoluntariăromâniădecâtăvoluntariădinăalteă ri. 
 
Unaă dintreă schimb rileă importanteă dină 2013ă esteă dezvoltareaă unuiă programă pentruă comunitateaă
local .ăOăunitateădeăcerceta iădeă laăCLăCetateaăRo ie,ăSibiuăorganizeaz ăactivit iăpentruăcopiiădină
Nocrich. 
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CentrulăCercet esc aăoferităsuportăONCRăprinăg zduireaămaiămultorăevenimenteăcumăarăfi:ăstagiiădeă
formare,ă întâlniriă aleăEchipeiăNa ionaleădeăPrograme,ăaăConsiliuluiăDirectoră înăperioadaănoiembrieă
2013- martie 2014. 
 
Alte date prezentate: 
 

 Venituri 2013 - 100.000 RON 
 Cheltuieli 2013 - 94.080 RON 

 
Alteă informa iiă prezentateă dină raportulă Centruluiă cercet escă Nocrich pot fi vizualizate aici : 
http://prezi.com/yhdpjqkhuc7n/raport-centrul-scout-nocrich-
2013/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
 
În continuare Maricel Maroti (CLă Virgilă Oni iu,ă Bra ov) solicit ămaiămulteă informa iiă cuă privireă laă
CentrulăCercet escăNocrich:ă 
 

 Esteă bugetulă Centruluiă cercet escă inclusă înă bilan ulă financiară ală ONCR?ă R spunsulă esteă
afirmativ.  

 Are Centrul Cercet escă Nocrichă aviză deă func ionareă iă autorizareă sanitar-epidemiologic ă
(Sanepid)?ăR spunsulăesteăafirmativ.ăBiancaăNe iuăaduceăcomplet ri. 
 

AndreiăAvramăsolicit ămaiămulteădetaliiăcuăprivireălaăfunc ionareaăCentruluiăCercet esc: 
 

 Aă fostă rezolvat ă problemaă apeiă potabileă (Valea Hârtibaciului - surs ă acreditat ă deă ap ă
potabil )?ăR spunsulăesteăafirmativ.ă 

 Maiăexist ălocalniciăcareănuăsuntădeăacordăcuăCentrulăScoutăînăzon ?ăAdriană uhaneaăafirm ă
c ămaiăsuntăprobleme. 
 

 OZ Punct 7. Prezentarea Raportului Scout Shop (1) 
 
Seăaduceă laăcuno tin ăc ăMihaelaăGîrleanu,ă înăcalitateădeăDirectorăExecutiv,ăaă fostămandatat ădeă
CD pentru a facilita desc rcareaă deă gestiuneă aă actualuluiă administratoră aă ScoutShop-ului. Acest 
procesănuăaăfostăfinalizatăîntrucâtătermenulălimit ădeădepunereăaăactelorăesteă31ămaiă2014. 
 
IulianăPopescuămen ioneaz ăc ăexist ădiferen eămariăîntreăpre ulădeăproduc ieă iăpre ulăde vânzare 
alăproduseloră iăafirm ăc ăînăsitua iaăînăcareăScoutăShop-ulătrebuieăs ăsus in ăONCRă iănuăs ăfac ă
profit,ăpre urileătrebuieăaliniateăacestuiădeziderat.ăSeărecomand ăreturnareaăretroactiv ăaăbanilorăCLă
prinăstornareădeăfactur .ă 
 
Anca Busuioc explic  c ă nuă seă poateă pronun aă cuă privireă laă stornareă pân ă nuă seă realizeaz ă
descarcarea de gestiune. 
 
BiancaăNe iu-Bedreagăprecizeaz ăc ăONCRăesteăac ionarăunicăalăSCăScoutăShopăSRLă iăc ăînăONCRă
nu s-au adus bani din vânzarea produselor. 
 
Andrei Avram întreab ăcumă func ioneaz ăScoutăShop-ulă înăaceast ăperioad ,ăcuăprecizareaăc ăauă
primită factur ă directă deă laă furnizoră iă nuă prină Scoută Shop.ăMihaelaă Gîrleanuă precizeaz ă c ă Scoută
Shop-ul este în acest moment într-oăperioad ădeătranzi ieă iăseălucreaz ădirectăcu furnizorii. Pentru 
comenzi trebuie trimis un e-mailăc treăcomenzi@scout.ro. 

http://prezi.com/yhdpjqkhuc7n/raport-centrul-scout-nocrich-2013/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/yhdpjqkhuc7n/raport-centrul-scout-nocrich-2013/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
mailto:comenzi@scout.ro
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BiancaăNe iu-Bedreagă precizeaz ă c ămaterialeleă ceăpotă fiă cump rateă laăAGă - fac parte din stocul 
Scout Shop-ului. 
 
AndreiăAvramăsolicit ămaiămulteăinforma iiăcuăprivireălaăînsemnulăna ională“alb”ăcareătrebuieăînlocuită
cuămodelulăactual.ăÎnăbazaădreptuluiădeăreturnare,ăcândăvorăfiănoileăînsemneăprimite?Seăr spundeăc ă
pân ălaădesc rcareaădeăgestiuneănuăseăpotăproduceăînsemne noi.  
 
MarianăPanaităprecizeaz ăc ăînsemneleăna ionaleă“albe”ăauăfostăoăgre eal ă iănuătrebuiauăacceptate. 
 
MaricelăMarotiămen ioneaz ăc ăarătrebuiăs ăexisteăr spundereaăadministratoruluiăScoutăShopăpentruă
managementul defectuos. Având în vedere scopul Scout Shop-ului - partea de infuzie de capital nu 
arătrebuiăs ăexiste. 
 
IrinaăEvaăLi canu (CLăCerceta iiăMarini,ăConstan a)ă întreab ăcineă i-aăexprimatădisponibilitateaăs ă
preia administrarea Scout Shop-ului?ăAceastaăpropuneăcaăsediulăScoutăShopăs ă fieă laăBucure tiă iă
atrageăaten iaăcuăprivireălaăfaptulăc ăniciăînăStatutulă iăniciăînăRegulamentulăONCRănuăaparăindica iiă
clareăcuăprivireălaăînsemneleăcercet e ti.ă 
 
Iulian Popescu afirm ă c ă vaă veniă cuă propunereă pentruă oă direc ieă deă lucruă c treăCD,ă util ă pentruă
administratorulăScoutăShop,ăcareăs ăcon in ărecomand riădeăpre uriă iăalteăsugestiiădeăadministrare.ă 
 
BiancaăNe iu-Bedreagăconcludeăc ăacestălucruăseăpotrive teăcuăpropunereaăComisieiădeăCenzoriăcareă
vizeaz ăcreareaăuneiăcomisiiădeăsupraveghereăpentru Scout Shop. 
 
Adriană uhaneaădirec ioneaz ăoăîntrebareaăc treăfostulăadministratorăalăScoutăShop-ului - de ce s-a 
ajunsăinăsitua iaăasta?Seăspecific ăc ăadministratoruluiăScoutăShop-uluiăvaăaveaăraspundereaălegal . 
 
Seăfaceăoăpauz ădeă30ădeăminuteă(17:30 - 18:00),ăurmândăcaăapoiăs ăseăcontinueădiscu iaă
pe acest subiect. 
 
Sunt reluateădiscu iile. 
 
[Adriană Popescuă (GIă Cabanaă Scout,ă Bucure ti)ă solicit ă explica iiă cuă privireă laă raportulă lips ă dină
parteaăluiăMarotiăMaricelă(caă iămembruăînăCD). 
 
BiancaăNe iu-Bedreagăprecizeaz ăc ăsubiectulănuăseăafl ăpeăordineaădeăzi,ădarăc ăMaricelăMaroti are 
dreptădeăr spuns.ăAcestaăconfirm ăc ănuăexistaăunădocumentăaprobatădeăAGăcareăsaăconstituieăună
raport,ăîns ăpoateăs ăprezinteăunăraportăoral. 
 
De asemenea, se men ioneaz ăc ,ăconcomitentăcuăAGă iăONGFest,ă laăcareăsuntemăparteneri,ămaiă
areă locă iă evenimentulăPrimaăEvadare,ă celămaiămareă concursădeă ciclismădinăEstulă Europeiă laă careă
ONCRăesteăreprezentatăprinăCUB.ăMul umiriăpentruăimplicare.] 

 OZ Punct 7. Prezentarea Raportului Scout Shop (2) 
 
Iuliană Popescuă revineă cuă propunereaă saă anterioar ă reformulat .ă Seă propuneă includereaă întreă
priorit ileăreorganizariiăSCăScoutăShopăSRLăaăurm toarelorăpuncte: 
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1.   Înăm suraădisponibilit iiăfinanciare,ărestituireaăsumelorăîncasate nejusticat pentru materiale 
pedagogiceăscumpiteăînăultimaăperioad ă2012-2013. 
Punctulă1ăalăpropuneriiăesteăaprobatăcuă31ăvoturiăPENTRU,ă0ăÎMPOTRIV ,ă17ăAB INERI. 
 
2.   Aliniereaă pre uriloră materialeloră pedagogiceă conformă scopuluiă iă obiectiveloră ac ionaruluiă
prinicipal,ă ONCR,ă respectivă celeămaiămiciă pre uriă posibileă asigurândă sustenabilitateaă Scoută Shop-
ului. 
Punctulă2ăalăpropuneriiăesteăaprobatăcuă46ăvoturiăPENTRU,ă0ăÎMPOTRIV ,ă2ăAB INERI. 
 
3.      Înfiin areaă uneiă comisiiă deă supraveghereă aă activit iiă Scoută Shopă înă vedereaă respect riiă
priorit iloră organiza iei.ă S-a solicitat depunerea candidaturilor pentru acest post din partea 
participan ilorălaăAG. 
 
Ilea-Ferent Norbert-Eusebiu (CL Cluj-Napoca, Cluj-Napoca)ăsolicit ăclarific riăcuăprivireălaăcel de-al 
treileaăpunctăalăpropunerii:ăceăseăîntâmpl ăînăcazulăînăcareăseăobserv ăiregularit iăînăScoutăShop?ă
Cine devine responsabil, cei 3 supervizori sau administratorul? 
MihaelaăGîrleanuăprecizeaz ăc ăesteănecesar ăsupervizareaădeălaănivelăna ional,ăiar comisia va face 
doarăacestălucru,ădarănuăvaăaveaăr spundereălegal . 
SorinăBoro ăprecizeaz ăc ămembriiăcomisieiădeăsupervizareătrebuieăs ăde in ăcuno tin eăspecificeă iă
experien ăînăadministrareaăafacerilor. 
 
Punctul 3 al propunerii este aprobat în unanimitate. 
 

 OZăPunctă9.ăPropunereărectificareăbugetar ă2014 
 
Mihaela Gîrleanu, Director Executiv prezint ărectificareaăbugetar (Anexa11 – Propunere Rectificare 
Bugetară). 
 
Iuliană Popescuă propuneă trimitereaă uneiă scrisoriă oficialeă deă mul umireă dină parteaă ONCRă c treă
Innobyte,ăcompaniaăcareăaăfacilitatănoulăsediuăONCR.Propunereaăesteăaprobat ăînăunanimitateă(48ă
voturiăPENTRU,ă0ăÎMPOTRIV ,ă0ăAB INERI).ă 
 
Seămen ioneaz ăefectuarea pl iiă restanteăaăcotiza ieiăc treăConsiliul Tineretului din României. Se 
specific ăc ăplataăcotiza ieiăesteănecesar ăpentruăaăaveaădreptădeăvot. 
 
Seădiscut ădespreăstopareaăpl iiăc treăpazniculădinălocalitateaăZamostea,ăjud.ăSuceava.ăSorinăBoro ă
întreb  ceă seă întampl ă dacaă nuă seă pl te teă paznicul?ă Biancaă Ne iu-Bedreagă precizeaz ă c ă
materialeleăp ziteănuăsuntăaleănoastre,ăciăapar inăuneiăalteăentit iă juridice.ăÎnăacesteăcondi ii,ăs-a 
decisăc ăplataăpazniculuiănuăesteănecesar ,ăeconomisindu-se astfel bani din bugetul ONCR. 
 
Sorină Boro ă me ioneaz ă c ă nuă esteă oă solu ieă recomandat ă peă termenă lungă caă sediulă ONCRă s ă
depind ădeăinfluen aăuneiăsingureăpersoane.ăTrebuieăgasit ăoăsolutieăstabil ăpeătermenălung.ă 
 
BiancaăNe iu-Bedreag,ăînănumeleăCDăinformeaz ăc ăauăexistat de-a lungul anilor 2012-2013 o serie 
deă ac iuniă pentruă aă rezolvaă problemaă unuiă sediuă stabil.ă Auă existată discu iiă oficialeă cuă institu iileă
publice,ăauăfostăvizitateăalteăposibileăsedii.ăRealitateaăesteăc ănuăexist ăunăr spunsădeă laăPrim riaă
Bucure tiă iăc ăreducereaăcheltuielilorăcuăadministrareaăsediuluiăreprezint ăoăimportant ăeconomieă
în bugetul ONCR. 
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Diana Slabu (CL Cluj-Napoca, Cluj-Napoca)ă î iă exprim ă îngrijorareaă cuă privireă laă faptulă c ă anulă
trecut (2013) s-aăridicatăproblemaănefinan riiăpeăparteaădeăstagiiă iăechipeăna ionaleă(ENPă iăEchipa 
Na ional ădeăResurseăumaneă- ENRU),ădarăc ănuăs-au votat fonduri suficiente pentru ENP, iar anul 
acesta aceste fonduri s-auămicsorată iămaiămult.ă 
 
Înă continuareaă seă recomand ă maiă mult ă aten ieă cuă privireă laă acestă aspect,ă înă condi iileă înă careă
echipeleăauă rolulădeăaăasiguraădezvoltareaăONCRă înămaterieădeămaterialeăpedagogiceă iă stagiiădeă
formare. Este nevoieădeăimplicareaădinăparteaăconduceriiăorganiza ieiăcâtă iăaăcentrelorălocaleăpentruă
sus inereaăacestorădemersuri. 
 
Mihaelaă Gîrleanuă precizeaz ă c ,ă avândă înă vedereă bugetulă actuală ală ONCR,ă  nuă poateă fiă facut ă oă
rectificare în acest sens, iar pentru a rezolva problema fondurilor insuficiente vor fi scrise proiecte 
pentruă finan ri.ăBiancaăNe iu-Bedreagăadaug ăc ăesteănevoieădeăsprijinădeă laăCLă iădeă laăENPă înă
scriereaăacestorăproiecte,ăcâtă iănevoiaăunuiăfeedbackădirectădeălaăCL,ăcareăpân ăacumăaăvenitădoar 
de la CD. 
 
Romeoă Mo oiuă (GIă Sfântulă Nicolae,ă Bucure ti)ă recomand ă formareaă uneiă echipeă deă scriereă deă
proiecte,ăcuămen iuneaăc ăprintreămembriiăONCRăsuntă iăpersoaneăautorizateăs ăsus in ăcursuriădeă
formare (Erasmus+, etc.). 
 
În baza celor discutate, rectificareaăbugetar ăpeă2014ăesteăaprobat ăcuăunanimitateădeăvoturi. 
 

 OZ Punct 10. Propunerea bugetara 2015 
 
Mihaelaă Gîrleanuă prezint ă propunereaă bugetar ă peă 2015ă f cut ă peă posibileă surseă deă finan areă
(documentulă aă fostă f cută publică spreă consultareă CLă înaintea începerii AG- Anexă12 - Propunere 
Bugetară pe 2015). 
 
Înăcontinuareăauălocădiscu iiă(întreb ri,ăr spunsuriă iărecomand ri)ăcuăprivireălaăsumeleăprev zuteăînă
bugetul pentru anul 2015. 
 
AndreiăAvramădirec ioneaz ăoăîntrebareădinăparteaătrezorieruluiăCLăAxente Sever, Alba Iulia privind 
diferen eleăîntreăanulă2013ă iă2014ălaăcotiza ileăanualeăexterne,ăcuămen iuneaăc ăînainte,ăcotiza iileă
c treăOMMSă iăESRăerauătrecuteăseparat. 
 
Adriană uhaneaă men ioneaz ă c ă dină fondurileă alocateă ENP,ă doară 6000ă RONă suntă prev zu iă dină
cotiza ii,ăiarărestulădinăsponsoriz ri.ăSeăpropuneăcaăsumaăalocat ădinăcotiza iiăpentruăanulă2015ăs ă
fieădeăcelăpu ină10000ăRON. 
 
Mariană Panaită observ ă c ă nuă exist ă linieă bugetar ă pentruă Departamentulă deă Marketingă iă PRă iă
propuneăs ăexisteăm car un minim de buget pentru comunicare. 
 
MihaelaăGîrleanuăprecizeaz ăc ăînăcadrulăfiec reiăactivit i,ăunăprocentădinăfonduriăseăvaăalocaăpentruă
comunicare. 
Ilea-Ferent Norbert-Eusebiu men ioneaz ă c ă Prim riaă areă obliga iaă s ă asigureă ună sediuă pentruă
organiza ii,ăconformăuneiădirectiveăeuropene. 
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IrinaăEvaăLi canuăvineăcuărecomandareaădeăaăpuneăbaniădeoparteăcuăscopulădeăaăseăachizi ionaăună
sediu. Se propune organizarea unei campanii de strângere de fonduri în acest sens. În fiecare lun ,ă
fiecareămembruăs ădoneze 1 RONăînăplusălaăcotiza ieăpentruăunăfondăpentruăunăsediu stabil al ONCR. 
SorinăBoro ămen ioneaz ăc ăaceast ăpropunereănuăesteăsustenabil .ă 
RomeoăMo oiuăsus ineăpropunerea. 
 
Bianca  Ne iu-Bedreagădirec ioneaz ăc treămembriiăCDă întrebareaădac ăsuntăde acord cu crearea 
unui fond pentru un sediu stabil al ONCR. 
MarianăPanaitărecomand ăcaăsediulăONCRăs ădevin ăunulădinăobiectiveleăprioritare.ă 
 
Seă supuneă laă votă propunereaă cre riiă unuiă fondă pentruă achizi ionareaă unuiă sediuă deă c treă ONCR.ă
Propunerea este aprobat ăcuă35ădeăvoturiăPENTRU,ăunăvotăÎMPOTRIV ă iă12ăAB INERI.ă 
 
MioaraăHu anuă(CLăInsulaăCerceta ilor, Bac u)ăatrageăaten iaăc ăs-aăvotatăexisten aăaăunuiăminimă
deă5ăpersoaneă laăSediulăONCR.ăÎnăacesteăcondi ii,ăseăpuneă întrebareaădac ăsumaădeă55.000ăRONă
pentruăresurseăumaneădinăpropunereaădeă raportăpeă2015ănuăesteăpreaămare.ăMihaelaăGîrleanuă iă
BiancaăNe iu-Bedreagăexplic ăc ăsumaărezult ăîntr-un salariu de 2000 RON/ 1000 RON net/pers.  
 
Simonaă S c lianuă (membru ENP)ă afirm ă c ă bugetulă pentruă ENPă nuă asigur ă resurseleă necesareă
func ion riiădepartamentuluiădeăprograme. 
 
Biancaă Ne iu-Bedreagă explic ă c ă doară cotiza iileă nuă suntă suficienteă s ă asigureă func ionalitateaă
organiza ieiăniciămacarădinăpunctădeăvedereăadministrativ.  
 
RomeoăMo oiuămen ioneaz ă c ă ună num ră optimă deămembriă pentruă caă oă organiza ieiă s - iă poat ă
asigura cheltuielile este de 6000 de membri.  Astfel,ăseărecomand ăstabilireaăcaăobiectivăprioritarăpeă
termen lung - cre tereaănum ruluiădeămembri,ăastfelărezolvândăpar ialăproblemaăfinanciar .ă  
 
ElenaăPetreaă(CoordonatorăENP)ăpropuneăcaă5ă%ădinăbugetulăanualăalăcotiza iilorăs ăfieăalocatăENP.ă
Biancaă Ne iu-Bedreagă explic ă c ă cotiza iaă înă acestă momentă nuă acoperaă niciă m cară cheltuielileă
administrative, în condi iileăînăcareăaceastaăaăfostădejaăm rit ăînăaniiăanteriori. 
 
SorinăBoro ăexplic ăc ă înăcondi iileă înăcareăcheltuielileădep escădeă5ăoriă încas rileădinăcotiza ii,ăeă
nevoieădeăatragereădeăfonduriă iăsponsoriz riăpentruăaăasiguraăfunc ionalitateaăorganiza iei.  
 
Seăsupuneă laăvotăpropunereaădeăbugetăpentruă2015.ăPropunereaănuăaă fostăaprobat ăcuă24ăvoturiă
PENTRU,ă2ăvoturiăÎMPOTRIV ă iă22ăAB INERI.ă 
 
Auălocădiscu iiăpentruăoăpropunereădeămodificareădeăbuget.ă 
 
Eugen Nedelcu (CL Sfântul Dumitru, Valea Lupului) propune modificarea comisioanelor bancare. Se 
r spundeăc ănuăesteăposibil.ă 
 
Adriană uhaneaăpropuneăcaă5%ădinăcotiza ieăs ăfieăalocat ăENP.SorinăBoro ăsus ineăpropunereaăluiă
Adriană uhanea,ăinsistândăpeăsposoriz ri. 
 
Seăsupuneălaăvotăpropunereaădeăaădirec ionaă5%ădinăcotiza iiăc treăENP.ăPropunereaăesteăaprobat ă
cuă 37ă voturiă PENTRUă iă 10ă AB INERIă (Reprezentantulă CLă Bra ovă nuă esteă prezentă laă vot,ă iară
cvorumul a fost stabilit la 47). 
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inândăcontădeămodific rileădeămaiăsus,ăseăsupuneădinănouălaăvotăpropunerea bugetar ăpentruă2015ă

(Anexă 13 - Propunere Bugetară pe 2015 cu modificări).ReprezentantulăCLăVirgilăOni iu,ăBra ovănuă
este prezent la vot, iar cvorumul a fost stabilit la 47. Propunereaă esteă aprobat ă cuă 37ă voturiă
PENTRUă iă10ăAB INERI.ă 
 

 OZ Punct 11. Hot râriăprivindăînfiin areaă iădesfiin areaădeăcentreălocale,ăacordareaă
personalit iiăjuridice (1) 

 
AnaăGheorghiuă(SecretarăCD)ăpropuneăîncepereaădiscu ieiăcuăCentrele locale (Anexă 14 - Centre 
Locale) propuseăspreădesfiin are: 
 
1. CL Baden Powell, Bucure ti - AnaăGheorghiuăinformeazaăcuăprivireălaăfaptulăc ăCLănuămaiăfaceă
parteădinăONCR,ăfiindănestatutar ăsitua iaăacestuia.ăSeămen ioneaz ăc ăacestăCLănuăaveaăpatrimoniuă
sauă tampil .ă Seăaduceălaăcuno tin ăc ăexist ăoăscrisoareădinăparteaăluiăLucianăR dulescu prin care 
seăsolicit ăplecareaădinăONCR,ăcaăurmareăaătreceriiălaăAsocia iaăCerceta ilorăTradi ionaliă(ACT). 
 
AndreiăAvramăsolicit ămaiămulteăinforma iiăcuăprivireălaărela ia ONCR cu ACT.ăBiancaăNe iu-Bedreag 
explic ă c ă ONCRă nuă areă oă pozi ieă oficial ă fa  deă înfiin areaă lor.ă ONCRă esteă deschis ă pentruă
colaborareaăcuăalteăorganiza ii. 
 
Iuliană Popescuămen ioneaz ă c ă laă înfiin areaă ACTă auă contribuită oă serieă deă lideriă dină organiza ie,ă
inclusivălideriiăuneiăunit iiăaăCLăDim ncescu,ăBucure ti. 
 
Marian Panait informeaz ă c ă ini iativeleă deă colaborareă trebuieă anun ateă c treă Departamentulă
Imagine pentru protejarea imaginii ONCR. 
 
Seă supuneă laă votă propunereaă deă desfiin areă aă CLă Badenă Powell,ă Bucure ti. Propunerea este 
aprobat ăcuăunanimitateădeăvoturi. 
 
2. CL C lim ne ti,ăC lim ne ti - Seăexplic ăc ăacestăCentruălocalănuămaiăareălideriăadul iăcareăs ă
desf oareăactivit i.ă 
Seă supuneă laă votă propunereaă deă desfiin areă aă CLă C lim ne ti.ă Propunereaă esteă aprobat ă cuă
unanimitate de voturi. 
 
3. CL Corabia, Corabia - Se explic ă c ă acestă Centruă locală nuă maiă areă lideriă adul iă careă s ă
desf oareăactivit iă iădeăasemeneaănuă i-aăpl tităcotiza ia.ă 
Esteă supus ă laă vot propunereaă deă desfiin areă aă CLă Corabia.ă Propunereaă esteă aprobat ă cuă
unanimitate de voturi. 
 
4. CL Aventura,ă R d u iă - Seă explic ă c ă acestă Centruă locală nuă maiă areă lideriă adul iă careă s ă
desf oareăactivit iăiarăcopiiăauăfostădirec iona iăc treăalteăcentreălocaleăsauăorganiza ii.ă  
Seăsupuneălaăvotăpropunereaădeădesfiin areăaăCLăAventura,ăR d u i.ăPropunereaăesteăaprobat  cu 
unanimitate de voturi. 
 
5.CL Vintil ăVod ,ăSlatina - Areălocăinformareaăcuăprivireă laăsitua iaăcentruluiălocal,ăcare deja a 
fostă prezentat ă peă largă centreloră localeă înă procesulă verbală ală edin eiă Consiliuluiă Directoră dină
02.04.2014. 
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Se supune la vot propunereaădeădesfiin areăaăCLăVintil ăVod ,ăSlatina.ăPropunereaăesteăaprobat ăcuă
unanimitate de voturi. 
 
Înăcontinuareăseădiscut ădespreăCLăcareăauăsolicitatăacordareaăpersonalit iiăjuridice: 
 

1. Are loc prezentarea cererii CL Sfântul Dumitru, Valea Lupului de a face demersurile pentru 
dobândireaă Personalit iiă Juridice.ă Acestă CLă întrune teă condi iileă statutareă pentruă aă ob ineă
PersonalitateăJuridic .ă Cerereaăaăfostăsupus ălaăvotă iăaprobat ăînăunanimitate. 
 

2. Areă locă prezentareaă cereriiă CLă Cerceta iiă Marini,ă Constan aă deă aă faceă demersurileă pentruă
dobândireaă Personalit iiă Juridice.ă Acestă CLă întrune teă condi iileă statutareă pentruă aă ob ineă
PersonalitateăJuridic .ă Cerereaăaăfostăsupus ălaăvotă iăaprobat ăînăunanimitate. 

 
3. Nu are loc prezentarea cererii CL Ion Soiu, Cristian de a face demersurile pentru dobândirea 

Personalit iiă Juridică înăsitua iaă înăcareăacestăCLănuă întrune teăcondi iileăstatutareăpentruăaă
ob ineăPersonalitateăJuridic .ăAcestăsubiectăvaăfiădiscutatălaăpunctulă22ăalăOZăalăAG. 

 
Seăfaceăoăpauz ădeămas ,ăurmândăcaăapoiăs ăse continue AG de la ora 21.00. Cvorum de 
45. 

 OZ Punct 11. Hot râriăprivindăînfiin areaă iădesfiin areaădeăcentreălocale,ăacordareaă
personalit iiăjuridiceă(2) 

 
Dup ăpauzaădeăcin ,ăAnaăGheorghiu,ăînăcalitateădeăSecretarăalăCDăprezint ăGrupurileădeăIni iativ : 
 
1. GI Coborârea Duhului Sfânt, Adjudeni.ă Areă locă prezentareaă activit iiă GI.ă CDă recomand ă

înfiin area.ăSeăsupuneă laăvotă înfiin areaăCLăCoborâreaăDuhuluiăSfânt,ăAdjudeni.ăCentrulă localăaă
fostăînfiin atăcuăunanimitateădeăvoturi.  
Andreiă Avramă atrageă aten iaă asupraă înc lc riiă uneiă prevederiă statutareă înă careă oă cerin ă aă
form riiăunuiăCLăesteăexisten aăaăcelăpu ină2ăunit i.ăSeărecomand ăluareaăuneiădeciziiădac ăseă
facădemersuriăpentruăschimbareaăprevederilorăstatutareăsauădac ăGIăsuntăobligateăs ărespecteă
aceast ăprevedere.ăComitetulăexecutivăî iăasum ăgre eala,ăanulăviitorăseăvaă luaăînăconsiderareă
acest aspect. 
 

2. GIăDimitrieă ichindeal,ăArad.ăAreălocăprezentareaăactivit iiăGI.ăCDărecomand ăînfiin area.ăSeă
supuneălaăvotăînfiin areaăCLăDimitrieă ichindeal,ăArad.ăCentrulălocalăaăfostăînfiin atăcuă44ăvoturiă
PENTRU,ă1ăvotăÎMPOTRIV ă iă0ăAB INERI.ă 
 

3. GI Aetos, Drobeta Turnu Severin.ăAreălocăprezentareaăactivit iiăGI.ăCLăAxenteăSever,ăAlba-
Iulia, prinăAndreiăAvram,ăînăcalitateădeă efăal CL,ăcareăaăsus inutădezvoltareaăGI-uluiărecomand ă
înfiin areaăacestuia.ăAnaăGheorghiuăprezint ăAG-uluiăschimbareaănumeleăGIă"Tab raăluiăLaszlo"ă
înăGIă“Aetos”,ănumeăcuăcareăGIăcandideaz ălaăînfiin areaăcaăCL.ăDenumireaădeă“Aetos”ăesteăună
cuvânt japonez. Reprezentantul GI a precizat acest lucru AG-ului,ăcareăaăluatăactădeăsitua ie.ăCDă
recomand ă înfiin area.ăSeăsupuneă laăvotă înfiin areaăCLăAetos,ăDrobetaăTurnuăSeverin.ăCentrulă
localăaăfostăînfiin atăcuăunanimitateădeăvoturi. 

 
4. GIă Cerceta iiă dină araă Luanei,ă Buz u.ă Areă locă prezentareaă activit iiă GI.ă CDă recomand ă

înfiin area.ăCentrulălocalăaăfostăînfiin atăcuă40ăvoturiăPENTRU,ă0ăvotăÎMPOTRIV ă iă5ăAB INERI. 
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5. GI Nord, Cluj-Napoca. Areă locăprezentareaăactivit iiăGI.ă  CDărecomand ă înfiin area.ăCentrulă

local a fost înfiin atăcuăunanimitateădeăvoturi. 
 

6. GIă Cerceta iiă Inimiiă B im rene,ă Baiaă Mare. Areă locă prezentareaă activit iiă GI.ă CDă nuă
recomand ă înfiin area.ă Seă voteaz .ă Adunareaă General ă s-aă pronun ată pentruă înfiin areă cuă 34ă
voturiăPENTRU,ă5ăvotăÎMPOTRIV ă iă6ăAB INERI.  

 
Centrulă LocalăCerceta iiă InimiiăB im rene, Baia Mare vaă fiă înfiin atădoarădac ăvaă fiă confirmat ă
plataăcotiza ieiăpentruătrimestrulăIă2014ăînătermenădeă14ăzileăcalendaristiceădeălaădataăAdun riiă
Generale (11 mai 2014). 

 
7. GIăConstantinăSapatino,ă Ia i. Areă locă prezentareaă activit iiăGI.ăCDă recomand ă înfiin area.ă

Centrulălocalăaăfostăînfiin atăcuăunanimitateădeăvoturi. 
 

8. GI George C linescu,ă Ia i. Areă locă prezentareaă activit iiă GI.ă CDă recomand ă înfiin area.ă
Centrulălocalăaăfostăînfiin atăcuă43ăvoturiăPENTRU,ă0ăÎMPOTRIV ă iă2ăAB INERI.ă 

 
9. GI Posada-Peri ani,ăPeri ani - Areălocăprezentareaăactivit iiăGI.ăCDărecomand ăînfiin area.ă

Adriană uhaneaărecomand ăs ăseămaiăa tepteăunăanăpentruăformareaăliderilorăînăcentru.ăCentrulă
localăaăfostăînfiin atăcuă 30 voturiăPENTRU,ă5ăÎMPOTRIV ă iă10ăAB INERI.ă  

 
10. GIăSfântulăNicolae,ăBucure ti. Areă locăprezentareaăactivit iiăGI.ăCDărecomand ă înfiin area.ă

Centrulălocalăaăfostăînfiin atăcuăunanimitateădeăvoturi. 
 

11. GIă Ro iaă Montan ,ă Ro iaă Montan . Areă locă prezentareaă activit iiă GI.ă CDă recomand ă
înfiin area.ăCentrulălocalăaăfostăînfiin atăcuă40ăvoturiăPENTRU,ă0ăÎMPOTRIV ă iă5ăAB INERI.ă  

 
12. GIăSfântulăFrancisc,ăIa i.Areălocăprezentareaăactivit iiăGI.ăCDărecomand ăînfiin area.ăCentrulă

localăaăfostăînfiin atăcuăunanimitateădeăvoturi. 
 

13. GIăCioplea,ăSfântaăFecioar ăMariaăRegin ,ăBucure ti. Areălocăprezentareaăactivit iiăGI.ăCDă
recomand ăînfiin area.ăCentrulălocalăaăfostăînfiin atăcuăunanimitateădeăvoturi. 

 
14. Are loc prezentarea GIăZal u,Zal u careănuăcandideaz ăpentruăinfiin are. 
 

 OZăPunctă12.ăAlegeriăpentruăcompletareaăConsiliuluiăDirectoră iăaăComisieiă
 Na ionaleădeăCenzori 

 
Nuăexist ăcandidaturiăpentruăcompletareaăConsiliuluiăDirector.ă 
 
Aă fostă depus ă candidaturaă luiă Iuliană Popescuă pentruă completarea Comisieiă Na ionaleă deă Cenzori 
(Anexă 15 – Formular candidatură Iulian Popescu). Propunereaă aă fostă supus ă laă votă iă aă fostă
aprobat ăcuă43ăvoturiăPENTRU,ă0ăvoturiăÎMPOTRIV ă iă2ăAB INERI. 
 

 OZ Punct 13. Armonizarea Regulamentului Intern cu StatutulăOrganiza iei 
 
IrinaăEvaăLi canuămen ioneaz ăc ,ăînăbazaăprevederilorăart.ă24,ă(2),ăpunctulăf,ăRegulamentăONCRă- 
modificareaăregulamentuluiăONCRăpoateăfiăf cut ădoarătrienal.ăSeămen ioneaz ăc ăexist ăpreg tit ăoă
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forma draft a Regulamentul aliniat juridic cu Statutul ONCR din 2013 care poate intra în vigoare la 
AG 2015. 
 
Se propune crearea unui grup de lucru de 3-5ăoameniăcareăs ălucrezeăpân ăînă2015ălaămodificareaă
iăîmbun t ireaăRegulamentuluiăONCR.ăAuăfostăînaintateătreiăpropuneriădinăsal ăpentruăaăcompletaă

acest grup de lucru: Andrei Avram, AncaăBusuiocă iăElenaăPetrea.ă 
 
Seăvoteaz ăpropunereaă iăseăaprob ăformareaăgrupuluiădeălucruăcuăunanimitateădeăvoturi.ăIrinaăEvaă
Litcanuăesteădesemnat ăpersoan ăresponsabil ădeăgestionareaăgrupului.ăDeadline-ul stabilit pentru 
modificarea Regulamentului este 31.12.2014. 
 

 OZăPunctă14.ăPrezentareaăGhiduluiăpentruăAsocia iiă iăFunda ii 
 
IrinaăEvaăLi canuăinformeaz ăcuăprivireălaăexisten aăuneiănoiălegiăcareăprevedeăc ătoateăsucursaleleă
iăfilialeleăuneiăorganiza iiătrebuieăs ăpoarteădenumireaăorganiza iei.ă 

 
Modific rileătrebuieăf cuteălaăjudec torie,ăînătermenăde 2 ani de la publicarea legii (Anexă 16 – Ghid 
pentru Asocia ii i Funda ii). 
 

 OZăPunctă15.ăStabilireaăuneiăzileăaăCerceta ilorăRomâniei 
 
CLăTârguăMuresăîntreab ăceădateăauăfostăpropuse.ăExist ădou ăpropuneri:  
CLăConstantinăSapatino,ăIa iă iăCLăOlteaăDoamna,ăTecuciăpropunădataădeă21ămai,ăînăziuaăs rb toriiă
cre tin-ortodoxeăSf.ăConstantină iăElena. 
 
Seăpropuneălaăvotădataădeă21ămaiăcaă iăziăaăCerceta ilorăRomâniei.ăPropunereaăesteărespins ăcuă28ă
voturi ÎMPOTRIV ,ă0ăvoturiăPENTRUă iă17ăAB INERI.ă 
 
CLăCetateaăRo ie,ăSibiu,ăreprezentatădeăAndreeaăAngheleaăpropuneădataădeă22ăfebruarieăcaă iăziăaă
Cerceta ilorăRomâniei.ăPropunereaăesteăsus inut ădeăCLăTârguăMure ă iădeăCLăAxenteăSever,ăAlbaă
Iulia.  
 
Se propuneălaăvotădataădeă22ăfebruarieăcaă iăziăaăCerceta ilorăRomâniei.ăPropunereaăesteăaprobat ă
cu unanimitate de voturi.  
 

 OZ Punct 16. Votarea ImnuluiOrganiza ieiăNa ionaleă“Cerceta ii României 
 
Corneliaă Milleră (CLă Br ila,ă Br ila)ă men ioneaz ă c ă imnulă prezentat seă axeaz ă peă aspecteleă
exterioare ale cercet ieiă iănuăpeăceleăinterioareă(Anexă 17 – Imn propus).  
 
AndreiăAvramărecomand ăunăimnăcare s ăsemeneămaiămultăcuăimnulăRoJam sau imnul Festivalului 
Unitateă iăPrietenie. 
 
Imnul este propus spre vot în forma actual .ăImnulăesteărespinsăcuă28ăvoturiăÎMPOTRIV ,ă11ăvoturiă
PENTRUă iă6ăAB INERI.ă 
 

 OZ Punct 20. Jamboreea din 2017 - perioada 29.07 - 09.08 
 
Pentru Jamboreea din 2017, CD propune perioada 29 iulie - 9 august.  
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Andrei Avram propune amânarea unei decizii pentruă ună evenimentă atâtă deă importantă pân ă laă
primirea raportului final al Centenarului.  
 
Adriană uhaneaă recomand ă amânareaă stabiliriiă uneiă dateă pentruă Jamboreeaă dină 2017ă pentruă
responsabilitateaăurm toruluiăCDăsauăurm toareiăENP. 
 
RomeoăMo oiuămen ioneaz ăc ăesteăimportantăs ăexisteăoăviziuneă iăunăplanăpreg titădinătimp,ăa aă
c ărecomand ăvotareaăuneiăperioadeăînăcadrulăacestei AG.  
 
Esteă supus ă laă votă propunereaă pentruă perioadaă 29.07.2017ă - 09.08.2017. Propunerea este 
aprobat ăcuă36ădeăvoturiăPENTRU,ă3ăvoturiăÎMPOTRIV ă iă6ăAB INERI.ă 
 

 OZ Punct 19. –Statut PersonalitateăJuridic ăCentrulăCercet escăNocrich 
 
CD propune ca Centrul Cercet escăNocrichă s ă achiteă c treăONCRăoă cotiza ieă anual ă înă baniă sauă
echivalentul (stagii de formare) - de  4% din veniturile comerciale (Anexa 18 - Statut Centrul 
Cercetă esc Nocrich (1)). 
 
Adriană uhaneaămen ioneaz ăc ăseăpoateăcontribuiăprinăalteămijloaceă- aportulăvoluntariloră iăastfelă
Centrulă cercet escă nuă trebuieă c ă achiteă oă cotiza ie.ă AndreeaăAngheleaă d ă exemplulă altoră centreă
cercet e tiăinterna ionaleăcareăî iăpl tescăvoluntariiă iăpl tescăechipaăcareăseăocup ădeăgestionareaă
centrului.  
 
ElenaăPetreaămen ioneaz ăc ăcentrulăcercet escăfunc ioneaz ădiferitădeăunăCentruăLocală iătrebuieă
s ăneăasigur măc ăînăviitorăvomăbeneficiaădeăsprijinulăcentruluiăscout. 
 
Se supune la vot propunerea pentruă plataă uneiă cotiza iiă sauă aă echivalentuluiă deă 4%ădină venituriă
comercialePropunereaăesteărespins ăcuă10ăvoturiăÎMPOTRIV ,ă11ăvoturiăPENTRUă iă24ăAB INERI.ă 
 
Seă propuneă laă votă aprobareaă Statutuluiă Centruluiă Cercet escă Nocrichă f r ă plataă cotiza ieiă de 
4%(Anexa 18 - Statut Centrul Cercetă esc Nocrich (2)).Propunereaă esteă aprobat ă cuă 34ă voturiă
PENTRU,ă 1ă votă ÎMPOTRIV ă iă 10ă AB INERI. Centrulă Cercet escă Nocrichă vaă aveaă personalitateă
juridic ăînăviitoareleăluni. 
 
CDăsus ineăactivitateăCentruluiăCercet esc Nocrichă iămul ume teăluiăAdriană uhaneaă iăIrineiăEvaă
Li canu pentru efortul depus la scrierea Statutului Centrului Cercet esc. 
                                  
Biancaă Ne iu-Bedreag,ă înă calitateă deă Pre edinteă ală ONCRă declar ă închis ă sesiuneaă deă sâmb t , 
10.05.2014ă aă Adun riiă Generale,ă cuă men iuneaă c ă Adunareaă General ă vaă continuaă duminic ,ă
11.05.2014, la ora 09.00.  
 

 
 

Ziua II, 11 mai 2014 
 
AGăesteădeschis ă laăoraă09:15ădeăc treăBiancaăNe iu-Bedreag.ăSeă refaceăprezen aă iăseăconstat ă
întrunirea cvorumului cu 44 CL cu drept de vot. 
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 OZăPunctă21.ăStatutulămembrilorăadul iădinăCLăcareănuăsuntălideri 
 
CLăTârguăMure ,ăTârguăMure ,ăreprezentatădeăVioleta-GeorgetaăPopşorădescrieăproblemaămembriloră
adul iăcareănuăpotăparticipaălaăactivit ileădinătimpulăanuluiădarăajut ălaăorganizareaăcampurilorădeă
var ă(informa iiă furnizateăconformădocumentelorăprezentateăanterioră iădisponibileăspreăconsultareă
înămapeleăparticipan ilorăAG). 
 
CL Axente Sever, Alba Iulia reprezentat de Andrei Avram descrie problema membrilorăadul iădinăCL,ă
careăparticip ălaăactivit ileăCLădarănuăpl tescăcotiza ieă(conformădocumentelorăprezentateăanterioră
iădisponibileăspreăconsultareăînămapeleăparticipan ilorăAG). 

 
Se propune modificarea statutului centrului local sau statutului ONCR ca membriiă adul iă careă auă
petrecută 3ă aniă înă centrulă locală s ă devin ămembriă adul iă sus in toriă aiă Centruluiă local.ă Maiămulteă
detaliiăpotăfiăgasiteăînăpropunereaăprezentat ăînăscris. 
 
Propunereaăesteăsupus ălaăvotăurmândăcaălaăurmatorulăAGăsaăexisteăoăpropunere de modificare a 
Statutului ONCR.ă Propunereaă esteă aprobat ă cuă 39ă voturiă PENTRU,ă 0ă voturiă ÎMPOTRIV ă iă 5ă
AB INERI.ă 
 

 OZ Punct 22. Modificare Art. 85, aliat 1, lit. b din Regulamentul ONCR 
 
Conform prevederilor Regulamentului ONCR, Art. 85, aliniat 1, ltera b, “Pentru a ob ine 
personalitate juridică, un Centru local trebuie să aibă cel pu in 10 lideri i 50 de cerceta i”.ă 
 
CL IonăSoiu,ăCristianăpropuneăcaăCLăs ăpoat ăob ineăpersonalitateăjuridic ăchiarădac ănuăîntrune teă
num rulădeă50ădeăcerceta i.ă 
 
Bianca Nesiu-Bedreagă sustineă aceastaă ini iativ ,ă cuămen iuneaă c ă esteă ună pasă importantă pentruă
dezvoltareaăorganiza iei. 
 
MaricelăMarotiăconsider ăc ălimitaădeă50ădeămembriăesteănecesar ăpentruăaăasiguraăminimulăpentruă
administrarea unui centrul local cu personalitateăjuridic . 
 
Cojocariu Laurian-Cristian (CLăCrinii,ăPa cani)ăpropuneăcâtevaăamendamente.ăPentruăcaăunăcentruă
localăs ăpoat ăob ineăpersonalitateăjuridic ,ătrebuieăîndepliniteăurm toareleăcondi ii: 
 

 CLătrebuieăs ăaib ăoăvechimeăminim ădeă3ăani. 
 MembriiăCLătrebuieăs ăaibaăvechimeăînăcercet ieă iăcontinuitateăînătimp. 
 Proiecteleă sus inuteă deă CLă trebuieă s ă aibaă continuitateă - monitorizat ă printr-o evaluarea 

periodica  a CL. 
 
Iulian Popescu argumenteaz ăc  numarul de membri este un indicator de performan  al centrului 
local.Urmeaz ă caă aceast  propunere s ă fieă preluat  de grupul de lucru coordonat de Irina Eva 
Li canu.  
 
Seă voteazaă oă propunereă deă sus inere.ă Propunereaă esteă aprobat ă cuă 36ă voturiă PENTRU,ă 7ă voturiă
ÎMPOTRIV ă iă2ăAB INERI.ă 
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 OZ Punct 23.ăPropunereăcaăCLăceăde inăîn patrimoniu mijloace fixe utilizate ca 
unit iădeăcazareăs ăfieăaliniate la statutuldeăcentruăcercet esc 

 
Adriană uhaneaăpropuneăcaăCLăceăde inăîn patrimoniu mijloaceăfixeăpeăcareăleăutilizeaz ăcaă iăunit i 
de cazare s  fieătransferateăpeănouaăstructur ădeăcentruăscout,ăavândăînăvedereăexisten aăversiunii 
finaleă aă statutuluiă deă filial ă deă tipă centruă cercet esc.Adrian uhaneaă specific ă c ă CLă voră aveaă
posibilitateaăs ăi iămuteăactivitateaăeconomic  pe noul tip de structur . 
 
CD,ăprinăBiancaăNe iu-Bedreagăsolicit ăcreareaăunuiădocumentăjuridică înăacestăsens,ăcuăpreciz rileă
necesare,ăcaăs ăfac  separarea de statutul juridic al CL. 
 
Seăfaceăprezen aă iăseăînregistreaz ăunăcvorum de 46 CL cu drept de vot. Propunerea este supus  
laăvot.ăPropunereaăesteăaprobat ăcuă28ăvoturiăPENTRU,ă4ăvoturiăÎMPOTRIV ă iă14ăAB INERI.ă 
 

 OZ Punct 24. PublicareaărapoartelorăCLă i GIăpeălisteădeădiscu ii 
 
Mihaelaă Gîrleanuă men ioneaz ă c ă toateă rapoarteleă CL/GIă potă fiă înc rcateă peă softulă ONCRă
(www.oncr.ro)ă i recomand ăaceast ămetod ădeăpublicareăaăacestoraă iănuăprinăcanaleleădeădiscu ii. 
 
Vasileă Darieă explic ă c ă peă softă exist  posibilitateaă includeriiă Rapoarteloră Anualeă Localeă i a 
RaportuluiăAnualăNa ional. 
 
SorinăBoro  propune ca rapoartele de activitateăs  fie facute publice nu numai centrelor locale dar 
iăinstitu iilorăpublice,ăcaăoglind ăaăactivit ii CL.  

 
Mihaelaă Gîrleanuă explic ă c ă înă acestămoment rapoarteleă CLă nuă potă fiă publicateă c tre extern din 
motiveădeăimagine,ădinăpunctădeăvedereăalăcalit ii acestora. 
 
Esteăsupus ălaăvotăpropunereaăpublic riiărapoartelorăCL/GIăîn cadrul ONCR, prin intermediul softului 
ONCR (www.oncr.ro).  Propunereaă esteăaprobat ă cuă45ăvoturiă PENTRU,ă0ă voturiă ÎMPOTRIV ă iă 1ă
AB INERE.ă 
 

 OZ Punct 25. Definirea a ce esteăpermisă iăceănuăesteăpermisăînăoperareaăcuădateleă
membrilorăînărela iile: nivel local - nivelăna ională- nivelălocal iănivelălocală- nivel 
local 

 
IrinaăEvaăLi canu consider ăc ăCLănuăpotăfiăp r iăter e pentru celelalte CL, fiindăparteăaleăaceleia iă
organiza ii. 
BiancaăNesiuăBedreagăinformeaz ăc  ONCR are certificat de operator de date.  
IulianăPopescuărecomandaămaiămult ăatentieă în operarea cu datele personaleă înăcondi iileă înăcareă
esteăposibilăcazulăplec riiăuneiăunit iăONCRăc treăalt ăorganiza ie. 
 
Este supus  la vot propunereaă deă aă comunicaă dateă personaleă înă interiorulă organiza iei,ă întreă
sucursaleleă iăfilialeleăONCR,ăf r ăaăfiăconsiderateăter iă iăîntreăsucursale/ăfilialeă iănivelulăna ional.  
Propunereaăesteăaprobat ăcuă37ăvoturiăPENTRU,ă5ăvoturiăÎMPOTRIV ă iă4ăAB INERI. 
 
SorinăBoro atrageă aten ia asupra problemei de securizare a datelor minorilor din organiza ie,ă cuă
men iuneaăc ăgestionareaăproast  poateăaduceălaăcazuriădeăjudecat ădinăparteaăparin ilor. 
 

http://www.oncr.ro/
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Andrei Avram propuneă caă dateleă minoriloră s ă fieă protejateă iă s ă fieă accesibileă  doar  în caz de 
nevoie, la solicitare.  
În continuare, se propune ca: 

 membriiă CCLă s ă aib  acces la datele liderilor din rapoartele CL - nume,ă vârst , date de 
contactă iăstagiiădeăformare; 

 înăinteriorulăCL,ălideriiăs ăaib ăaccesălaădateleăcopiilor ; 
 lideriiăceănuăfacăparteădinăCCLăs ăaib  accesălaădateleăliderilorăCCLăale iălaănivelăna ional; 
 oriceăliderănouăînăorganiza ieăs  semneze un contract de voluntariat. 

Propunereaăesteăaprobat ăcuă42 voturiăPENTRU,ă2ăvoturiăÎMPOTRIV ă iă2ăAB INERI.ă 
 
Se propune ca coordonatorul unui eveniment în cadrul ONCR s ă aib ă accesă laă bazaăminimal  a 
dateloră deă contactă aleă participan iloră peă oă perioad ă deă timpă definit ă (înaintea evenimentului, pe 
perioada desf ur riiă iădup  eveniment).  
 
Propunerea este supus  laă vot.ă Propunereaă esteă aprobat  cu 40 voturi PENTRU, 4 voturi 
ÎMPOTRIV ă iă2ăAB INERI. 
 
Seă faceă oă pauz  deă 20ădeăminuteăurmândă caă apoiă s ă seă continueă cuă alteă puncteădeăpeă
OZ.Pauza - 10:40 - 11:00. 
 
Dup ăîncheiereaăpauzei,ăseărefaceăprezen aă iăseăconstat ăun cvorum de 46 Centre locale cu drept 
de vot. 

 OZ Punct 7. Prezentarea Raportului Scout Shop (3) 
 

Discu iileăsuntăreluateăcuăpropunereaădeăcreareăaăuneiăComisiiădeăsupraveghereăaăScoutShop-ului. 
 
Persoanele propuse pentru a face parte din Comisia de supraveghere a Scout Shop-ului (Comitetul 
de expertizare): 
 
Irina Eva Li canu 
Ilea-Ferent Norbert-Eusebiu 
Iulian Popescu   
Laura Ruxandra (CLăPele ,ăSinaia) 
SorinăBoro ă 
 
Seăhot r teăcaăCDăs ăseăocupeădeăselec iaămembriloră iăs ăseăprezinteăcentrelorălocaleăcomponen a 
Comitetului de Expertizare a Scout Shop-ului. 

 OZ Punct 4. Prezentarea Raportului Centenarul Cercet iei (2) 
 
Seădiscut ăcuăprivireă laă  ini iativaădeăaăl saăoămo tenireăaăCentenarului Cercetă iei prin realizarea 
uneiă “CapsuleăaăTimpului”.ăAdriană uhaneaă informeaz ăcuăprivireă laăpredarea “CapsuleiăTimpului”ă
c treăMarian Panait,ăpentruăaăfiăexpus ăînăCastelulăPele ,ăloc.ăSinaia,ăjud.ăPrahova.ă 
 
Acestălucruăpresupuneă iăschimbareaăadreseiădeătrimitereăaăcontribu iilorăCLăpentruăcuf rălaăadresa:ă
MarianăPanait,ăPrim riaăOra uluiăSinaia,ăB-dul Carol 1, nr. 47, loc. Sinaia, jud. Prahova, CP 106100. 
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21ămaiăesteăstabilit ăcaădataăoficial ădeăînchidereaăaăcuf ruluiăprintr-o ceremonie de depunerea a  
“CapsuleăaăTimpului”ălaăCastelulăPele ,ălaăcareăesteăinvitat ătoat ălumea. 
 

 OZ Punct 17. Schimbarea denumirii de Responsabil Național în Coordonator 
Național 

 
Marian Panait vine cu propunerea de schimbare a denumirii de Responsabil Na ional în Coordonator 
Na ional,ă argumentândă prină faptulă c ă termenulă deă “responsabil”ă presupuneă asumarea unei 
responsabilit i,ăpeăcândă“coordonatorul”ăcreeaz  un cadru de coordonare.  
 
Se supune la vot propunerea de schimbare a denumirii de Responsabil Na ional în Coordonator 
Na ional, cu propunere de modificare a Statutului în acest sens la urmatoarea AG. Propunerea este 
aprobat ăcuă45ăvoturiăPENTRU,ă0ăvoturiăÎMPOTRIV ă iă1ăAB INERE. 
 

 OZ Punct 18. Diminuareaănum ruluiădeămembriăîn CD, de la 10+1 membri la 6+1 
membri 

 
Având înăvedereăsitua iaăactual ăînăcareăCDăfunc ioneaz ăcuăunănum rădeă8ămembriăactiviăfa ădeă
necesarulădeă11,ăCDăpropune,ăprinăreprezentantulăMarianăPanait,ăcaănum rulăstatutarădeămembriăînă
CDă s ă fieă 6+1,ă dup ămodelulă “Europeană Scoută Region”ă (Regiuneaă European ă Scout,ă Organiza iaă
Mondial ăaăMi c riiăScout). 
 
ComitetulăExecutiv,ă înăpersoanaăMihaeleiăGîrleanuăsus ineăpropunereaăcaă fiindăunaăsustenabil ăpeă
viitor,ăavândăînăvedereădificultateaăîntruniriiăcvorumuluiăpentruăsedin eleădeăCD. 
 
Maricel Maroti este de p rereaă c ă limitareaă num ruluiă deă membriă înă CDă nuă esteă înă interesulă
organiza ieiă iăc ăarătrebuiăs ăseăîncurajezeăimplicareaă iăresponsabilizarea. 
 
CLă Axenteă Sever,ă prină Andreiă Avramă consider ă c ă CDă ară trebuiă s ă migrezeă deă laă oă structur ă
administrativ ă spre unaă decizional ,ă careă ară trebuiă s ă aib ă ună num rămaiă mare de membri. CL 
Axente Sever, Alba-Iuliaănuăsus ineăpropunereaăavândăînăvedereăc ădeciziileăseăpotăluaăcuăunănum ră
de 4 oameni. 
 
IulianăPopescuăinformeaz ăc ,ădinăpunctădeăvedereălegal,ă  e nevoie de un minim 3 oameni într-un 
CD.ăPropunereaădeămic orareăaănum ruluiădeămembriăvaărezultaăînăcre tereaăcalit iiăacestora.ă 
 
Propunereaădeă11ăoameniăaăvenităînăcontextulăunuiănum rădeă100ăde Centre Locale, iar în prezent 
nuămaiăesteăcazulă(num rulărecomandatăesteădeăunămembruăînăCDălaăfiecareă10ăCL).ă 
 
Esteăsupus ălaăvotăpropunereaădeămic orareăaănum ruluiădeămembriăînăCDălaă6+1.ăPropunereaăesteă
aprobat ăcuă26ăvoturiăPENTRU,ă4ăvoturiăÎMPOTRIV ă iă16ăAB INERI.ă 
 
 OZăPunctă26.ăS ăseăstudiezeăposibilitateaădeăaăretip riăLegendalui Baden Powell 
 
Fiindăunămaterialăfolosităînărepetateărânduriădeăc treălideriăînăactivit ileăcuălupi oriă iătemerari,ăCLă
AMDăPilde tiăpropuneăretip rireaăacestuiămaterial,ăredactatădeăMirceaă tefan.ă 
 
CD,ă înă persoanaă Bianc iă Ne iu-Bedreagă iă Comitetulă Executivă propună ini iereaă demersuriloră deă
contactare a dneiă tefan,ăpentruădrepturileădeăautor.ă 
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Propunereaădemar riiăacestuiăprocesăesteăsupus ălaăvot.ăPropunereaăesteăaprobat ăcuă45ădeăvoturiă
PENTRU,ă0ăvoturiăÎMPOTRIV ă iă1ăAB INERE. 
 
 OZ Punct 27. Modul în care s-aă ajunsă laă sanc ionareaă lideruluiă adultă Raduă erban, 

efulăCLăHeinzăDezideriu, Sibiuă iăanulareaădecizieiăCDăprinăcareăacestaăaăfostăexclusă
dinăorganiza ieăpeătermenădeădoiăani 

 
Subiectulăesteădeschisăcuăscopulăreanaliz riiădecizieiădeăsuspendareăaălideruluiăadultăRaduă erban,ă
ef CL Heinz Dezideriu Sibiu. 

  
CD, prin Marian Panait aminte teăc ădeciziaădeăsuspendareăaăfostăvotat ăînăcadrulăAGădină2013.ăCDă
sus ineăacest ădecizieă iămen ioneaz ăc ăraportulăcomisieiădesemnateăs ăanalizezeăcazulănuăaăfostă
concludent. 
  
Dac ăs-aăînc lcatăoăform ădeăprocedur ,ătrebuieăluatăaminte,ăaltfelăînseamn ăredeschidereaăcazului. 
 
În calitate de Responsabilă Na ională Comunicareă şiă Relaţiiă Externe,ă Mariană Panaită afirm ă c ă areă
cunostin ădeăac iuniăderulateădeăRaduă erbanăcareăaducăprejudiciiăorganiza iei. 
 
Mihaelaă Gîrleanuă men ioneaz ă c ă exist ă informa ii transmise prin intermediul e-mail-ului care 
atest ăc ăRaduă erbanănuăî iădore teăînăprezentăreîntoarcereaăînăcadrulăorganiza iei. 
  
MaricelăMarotiăinformeaz ăc ăcomisiaădesemnat ăcuăanalizaăcazuluiăaădecisăc ăRaduă erbanănuăesteă
vinovat,ăîns ădeciziaăfinal ăaăCDăaăfostăsanc ionareaăluiăRaduă erban. 
 
CD,ăprinăBiancaăNe iu-Bedreagăinformeaz ăc ăcomisiaăaăpusălaădispozi ieătoateăacteleăprimite,ăCDăaă
studiatăcazulă iăaăvotatăîmpotrivaăraportuluiădatoritaădovezilor. 
  
Comisiaăaăfostăînfiin at ăconformăstatului ONCR, cu rolul de a aduce înaintea CD probele cazului. 
Andreiă Avramămen ioneaz ă c ă nuă poateă fiă luat ă oă decizieă nou ă înă condi iileă înă careă materialeleă
cazuluiănuăauăfostăpublicate.ăAvândăînăvedereăc ăs-aătransmisăc ăRaduă erbanănuăvreaăs ăfac ăparteă
din ONCRă iăc ăs-aămen ionatăc ăacestaăfaceăac iuniăceăprejudiciaz ăimaginiiăONCR,ăAndreiăAvramă
propune excluderea lui din ONCR. 
  
IrinaăEvaăLi canuăaduceălaăcuno tin ăc ănuăseăpoateădiscutaădespreăexcludereaăluiăRaduă erbanădină
ONCR în lipsa acestuia. 
  
Având înăvedereăceleămen ionate,ăpropunereaăluiăAndreiăAvramănuăesteăluat ăînăcalcul. 
  
Comitetulă executiv,ă prină Mihaelaă Gîrleanu,ă informeaz ă c ă materialeleă auă fostă trimiseă spreă
consultare.ăSeămen ioneaz ăc ăprintreămaterialeăexist ădeclara iiăaleăminorilorăcare nu pot fi facute 
publice decât cu acordul unui reprezentant legal al copiilor. 
  
Seămen ioneaz ăc ăoriginalulădecizieiăCDăcuăprivireă laă sanc ionareaă lideruluiăadultăRaduă erbanăaă
fostătrimis ăprinăpo t ăc treăadresaăînregistrat ăoficial,ăîns ănuăaăfostăridicat . 
  
Furtun ăBogdană(CLăMirceaăcelăB trân,ăRâmnicuăVâlcea) cere anularea deciziei luate în cadrul AG 
2013ă iăreluareaădiscu iilorăcuăprivireălaămodulăînăcareăaăfostăluat ădecizia. 
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Esteă întrerupt ădiscu iaăpentruăaă transmiteămul umiriă reprezentantei Uniunii Cerceta ilor Maghiari 
din România pentruăprezen ă înăAGăaăONCRă iăpentruăbucuriaăprezen eiăONCRă laăAGăaăUCMRădină
februarie 2014. 
  
Suntă reluateă discu iile,ă iar Ioana Ciocoiu (Responsabil Na ională Resurseă Umane)ă recomand ă
constituirea uneiăcomisiiădeăetic ăpentruăanalizaăcazurilorădeăacestăgen. 
 
Comitetul Executiv, prin Mihaela Gîrleanu supune la vot propunerea de anulare a deciziei luate cu 
privire la cazul discutat în cadrul AG 2013.  Propunereaăesteărespins ăcuă18ăvoturiăPENTRU,ă5ăvoturi 
ÎMPOTRIV ă iă22ăAB INERI. 
  
Seă consemneaz ă c ă CLă Virgilă Oni iu,ă Bra ov,ă prină reprezentantulă Marotiă Maricelă aă votată pentruă
anularea deciziei luate în cadrul AG 2013. 
 
 OZ Punct 28. Formare lideri; aliniere Statut iăRegulamentăONCR laălegisla iaăînă

vigoare 
 

a. Regândirea sistemului de formare ca sistem de progres al liderilor, ce 
condi ioneaz ă participareaă laă activit iă localeă sauă na ionale,ă avândă laă baz ă ună
sistemădeăevaluareăaăcompeten elorăliderilor 

Punctulă (a)ă aă fostă luată laă cuno tin ă deă c treă membrii AG.ă CD,ă prină Biancaă Ne iu-Bedreag 
informeaz ăc ă seădore teăunăsistemădeăprogresăală liderilor,ădarădinăpacateănuăexist ăoăechip ădeă
resurse umane. S-auăf cutăstagiiădeăformare. 

 
b. Introducereaăobligativit iiă form riiăcontinueă iăperiodiceă(cuăreluareaă form rii la 

intervale de 3-5 ani). Obligativitatea ONCR - ENRUădeă aă urm riă iă asiguraă acestă
aspect 
 

Seă supuneă laă votă propunereaă „introduceriiă obligativit iiă form riiă continueă iă periodiceă aă lideriloră
adul iă (cuă reluareaă form riiă laă intervaleă deă 3-5ă ani)”.ă Propunereaă esteă aprobat ă cuă 32ă voturiă
PENTRU,ă2ăvoturiăÎMPOTRIV ă iă12ăAB INERI.ă  
 

c. Acoperirea cheltuielilor de formare a liderilor din bugetul ONCR (suport de stagiu 
+ăundeăesteăcazul,ăcazareă iămas ) 
 

CDă informeaz ă cuăprivireă laăpozi iaă saă ferm ădeăaănuă sprijiniă propunereaă cuăprivireă laă acoperireaă
cheltuielilorădeăformareăaăliderilorădinăbugetulăONCR,ăargumentândăc ăaceastaănuăesteăfezabil ădină
punct de vedere financiar.  
Propunereaă esteă supus ă laă vot.ă Propunereaă esteă respins ă cuă 15ă voturiă PENTRU,ă 19ă voturiă
ÎMPOTRIV ă iă12ăAB INERI. 

 
d. Aliniereaă Statutuluiă iă Regulamentuluiă ONCRă laă legisla iaă privindă protec iaă iă

promovarea drepturilor copilului cu referire în special la, dar nelimitat la, Legea 
272/2004 vizând în principal dar nelimitat la dreptul membrilor de reprezentare 
nediscriminatorieă înă structurileă asocia iei,ă înă special,ă dară nelimitată laă Adun rileă
Generale 
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Esteă supus ă laă votă propunereaă alinieriiă Statutuluiă iă Regulamentului ONCR  laă legisla iaă privind 
protec iaă i promovarea drepturilor copilului cu referire în special la, dar nelimitat la, Legea 
272/2004 vizând în principal dar nelimitat la dreptul membrilor de reprezentare nediscriminatorie 
înăstructurileăasocia iei,ăîn special, dar nelimitat la Adun rile Generale. 
Propunereaăesteăaprobat ăcuă45ădeăvoturiăPENTRU,ă0ăvoturiăÎMPOTRIV ă iă1ăAB INERE. 

 
 OZ Punct 29. Consemnarea retragerii titlului de membru de onoare – AlinăDim ncescu 
 
ConsiliulăDirector,ăprinăBiancaăNe iu-Bedreagăpropuneăad ugareaăsauăretragerea titlului de membru 
deăonoare,ăfiindăadus ăînădiscu ieăsolicitareaăluiăAlinăDim ncescuădeăaăiăseăretrageătitlulădeămembruă
de onoare. 
Seăiaălaăcuno tin ăacestăpunctădeăpeăordineaădeăzi.ăPropunereaăurmeaz ăaăfiăimplementat ădeăc treă
CD. 
 
Duminic , 11.05.2014,ă oraă 12:50,ă Biancaă Ne iu-Bedreag (Pre edinteă ONCR) declar ă închis ă
AdunareaăGeneral ăaăONCR. 
 
Comisia de redactare a procesuluiăverbalăalăAdun riiăGenerale 2014: 

 
 Gabriela Trandafir (CentrulăLocalăDim ncescu,ăBucure ti) 
 Ana Alexandrescu (Centrul Local Mircea cel Batrân, Râmnicu Vâlcea) 
 NoemiăCuzaă(GrupulădeăIni iativ ăConstantinăSapatino,ăIa i) 
 Nadejda Codreanu, Secretar Administrativ ONCR 
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ANEXE 

Anexa 1 – Tabel de prezență 
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Anexa 2  - Ordinea de Zi 
 

1. Prezentarea Raportului anual al Consiliului Director. 
2. Prezentarea Raportului financiar-contabil. 
3. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori. 
4. Prezentarea RaportuluiCentenarul Cercetă iei. 
5. Prezentarea RaportuluiO şansă europeană pentru copiii români. 
6. PrezentareaRaportuluiCentrului Cercetă esc Nocrich. 
7. Prezentarea Raportului Scout Shop. 
8. Desc rcareaădeăgestiuneăaăordonatoruluiăprincipalădeăcredităpentru anul 2013. 
9. Propunereărectificareăbugetar  2014. 
10. Propunereăbugetar  2015. 
11. Hot râriăprivindăînfiin areaă iădesfiin areaădeăcentreălocale,ăacordareaăpersonalit iiăjuridice. 
12. AlegeriăpentruăcompletareaăConsiliuluiăDirectoră iăaăComisiei de Cenzori. 
13. Armonizarea Regulamentului Intern cu Statutul Organiza iei. 
14. PropunereăGhidăasocia iiă iăfunda ii. 
15. StabilireaăuneiăzileăaăCerceta ilorăRomâniei. 
16. Votarea ImnuluiăOrganiza ieiăNa ionaleă“Cerceta ii României”. 
17. Schimbarea denumirii din Responsabil Na ional în Coordonator Na ional. 
18. StatutăPersonalitateăJuridic ăCentrulăCercet esc Nocrich 
19. Jamboreea din 2017. 
20. Statutulămembriloră adul iă dină Centreleă Locale,ă careă nuă suntă lideriă (CL Axente Sever, Alba 

Iuliaă iăCLăTârguăMure ). 
21. CL Ion Soiu Cristian: Modificare Art. 85 aliniat 1 litera b din Regulamentul ONCR. 
22. CLă”ScoutăSfantaăTereza”:ăRamuraădeăvârst ă5-7ăani:ăundeăoăîncadr m?,ăcumăseăvaănumi?ă

culoareaăe arfei. 
23. Propunereă caăCLă ceăde ină înăpatrimoniuămijloaceă fixeăpeă careă leăutilizeaz ă caă iă unit iă deă

cazareăs ăfieătransferateăpeănouaăform ădeăstatutăpropus ădeăcentruăcercet esc. 
24. CD:ăpublicareaărapoartelorăCL/ăGIăpeălisteădeădiscu ii. 
25. Definirea a ce este permis si ce nu este permis inăoperareaăcuădateleămembrilorăînărela iileă

nivel local - nivelăna ională- nivel local, i nivel local - nivel local. 
26. S  se studieze posibilitatea de a retipari Legenda lui Baden Powell. 
27. Modul în care s-aăajunsălaăsanc ionareaălideruluiăadultăRaduă erban,ă efulăCLăHeinzăDezideriuă

Sibiuă iăanulareaădecizieiăCDăprinăcareăacestaăaăfostăexclusădinăorganiza ieăpeătermenădeădoiă
ani. 

28. CLăBucureştiă„Dim ncescu” 
a) Regandirea sistemului de formare ca sistem de progresă ală liderilor,ă ceă condi ioneaz ă

participareaă laă activit iă localeă sauă na ionale,ă avândă laă baz  un sistem de evaluare a 
competen elor liderilor. 

b) Introducereaăobligativit ii form riiăcontinueă iăperiodiceă(cuăreluareaăform rii la intervale de 
3-5 ani). Obligativitatea ONCR-ENRUădeăaăurm riă i asigura acest aspect. 

c) Acoperirea cheltuielilor de formare a liderilor din bugetul ONCR (suport de stagiu +  unde 
esteăcazul,ăcazareă iămas ). 

d) AliniereaăStatutuluiă iăRegulamentuluiălaălegisla iaăprivindăprotec iaă i promovarea drepturilor 
copilului cu referire în special la, dar nelimitat la, Legea 272/2004 vizând în principal dar 
nelimitat la dreptul membrilor de reprezentare nediscriminatorie înăstructurileăasocia iei,ăîn 
special,ădarănelimitatălaăAdun rile Generale. 
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Anexa 3 – Ordinea de Zi conform modificărilor AG 
 

1. Prezentarea Raportului anual al Consiliului Director. 
2. Prezentarea Raportului financiar-contabil. 
3. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori. 
4. Prezentarea RaportuluiCentenarul Cercetă iei. 
5. Prezentarea RaportuluiO şansă europeană pentru copiii români. 
6. PrezentareaRaportuluiCentrului Cercetă esc Nocrich. 
7. Prezentarea Raportului Scout Shop. 
8. Desc rcareaădeăgestiuneăaăordonatoruluiăprincipalădeăcredităpentruăanulă2013. 
9. Propunereărectificareăbugetar ă2014. 
10. Propunereăbugetar ă2015. 
11. Hot râriăprivindăînfiin areaă iădesfiin areaădeăcentreălocale,ăacordareaăpersonalit iiăjuridice. 
12. AlegeriăpentruăcompletareaăConsiliuluiăDirectoră iăaăComisieiădeăCenzori. 
13. Armonizarea Regulamentului Intern cu StatutulăOrganiza iei. 
14. PropunereăGhidăasocia iiă iăfunda ii. 
15. StabilireaăuneiăzileăaăCerceta ilorăRomâniei. 
16. Votarea ImnuluiăOrganiza ieiăNa ionaleă“Cerceta ii României”. 
17. Schimbarea denumirii din Responsabil Na ional în Coordonator Na ional.  
18. Diminuareaănum ruluiădeămembriăînăCD,ădeălaă10ă+ă1ămembriălaă6ă+ă1ămembri 
19. StatutăPersonalitateăJuridic ăCentrulăCercet esc Nocrich. 
20. Jamboreea din 2017. 
21. Statutul membrilorăadul iădinăCentrele Locale, care nu sunt lideri. 
22. Modificare Art. 85 aliniat 1 litera b din Regulamentul ONCR. 
23. Propunereă caăCLă ceăde ină înăpatrimoniuămijloaceă fixeăpeă careă leăutilizeaz ă caă iă unit iă deă

cazareăs ăfieătransferateăpeănouaăform ădeăstatutăpropus ădeăcentruăcercet escă. 
24. PublicareaărapoartelorăCL/ăGIăpeălisteădeădiscu ii. 
25. Definirea a ce este permis si ce nu este permis in operarea cu datele membrilor in relatiile 

nivel local - nivel national - nivel local, si nivel local - nivel local. 
26. S ăseăstudiezeăposibilitateaădeăaăretipariăLegendaăluiăBadenăPowell. 
27. Modul în care s-aă ajunsă laă sanc ionareaă lideruluiă adultă Raduă erban,ă efulă CLă Heinză

Dezideriu,  Sibiuă iă anulareaă decizieiă CDăprină careă acestaă aă fostă exclusă dină organiza ieă peă
termen de doi ani. 

28. CLăBucureştiă„Dim ncescu” 
e) Regandirea sistemului de formare ca sistem de progresă ală liderilor,ă ceă condi ioneaz ă

participareaă laă activit iă localeă sauă na ionale,ă avândă laă baz  un sistem de evaluare a 
competen elor liderilor. 

f) Introducereaăobligativit iiăform riiăcontinueă iăperiodiceă(cuăreluareaăform riiălaăintervaleădeă
3-5 ani). Obligativitatea ONCR-ENRUădeăaăurm riă iăasiguraăacestăaspect. 

g) Acoperirea cheltuielilor de formare a liderilor din bugetul ONCR (suport de stagiu +  unde 
esteăcazul,ăcazareă iămas ). 

h) AliniereaăStatutuluiă iăRegulamentuluiălaălegisla iaăprivindăprotec iaă iăpromovareaădrepturiloră
copilului cu referire în special la, dar nelimitat la, Legea 272/2004 vizând în principal dar 
nelimitatălaădreptulămembrilorădeăreprezentareănediscriminatorieăînăstructurileăasocia iei,ăînă
special,ădarănelimitatălaăAdun rileăGenerale. 

29. RetragereaătitluluiădeămembruădeăonoareăaăluiăAlinăDim ncescu. 



 

31 

 

 
Anexă 4 – Raport Anual Consiliul Director 
 
a) 

RaportăPre edinteăONCRămaiă2013ă- aprilie 2014 
 
 
A.ăActivit iăinterneăONCR 
 
1. edin eleăconsiliuluiădirector 
Amăcoordonatătoateă edin eleăconsiliuluiădirectorădinăperioadaăaprilieă2013ă- aprilieă2014.ăÎnăaceast ă
perioad ăauăavutălocăurm toareleă edin eădeăconsiliu 
09 aprilie 2013, 14-16 iunie 2013, 09 iulie 2013, 07 august 2013, 05 septembrie 2013, 09 
octombrie 2013, 05 noiembrie 2013, 10 decembrie 2013, 11 si 20 februarie 2014, 02 aprilie 2014. 
 
Începând cu 1 octombrie 2013, consiliului director al ONCR i s-aăal turatăAncaăBusuioc,ăcontabilă iă
membruăalăcentruluiălocalăAdormireaăMaiciiăDomnuluiăBucure ti,ăînăcalitateădeătrezorier. 
 
2.  Suportădedicatăpeăparteaădeămanagementă iăguvernare 
Continuând cererea de ajutoră dină parteaă ESR,ă peă parteaă deămanagementă iă guvernare,ă înă iunieă
2013ăaăavutăoăîntâlnireăîntreămembriiăconsiliuluiădirectorăalăONCRă iăreprezentan iiăESRă- Jo Deman 
- Pre edinteleă Federa ieiă Cerceta iloră Belgieniă iă Claudeă Franzenă - Comisarulă Interna ional al 
Cerceta iloră dină Luxemburg,ă membriă voluntariă aiă Governanceă workingă group.ă înă cadrulă acesteiă
întâlniri s-a revizuit strategia ONCR 2012-2014,ă iă s-auă reafirmată oă serieă deă priorit iă strategiceă
pentru anul 2013 - 2014. 
Priorit ileăstrategiceădeciseă inândăcontădeănevoileăorganiza ieiăsunt 
PrioritateaăStrategic ănr.ă1:ăFinan areă(Funding) 
-          Cre tereaănum ruluiădeăangaja i 
-          Ob inereaădeăfinan riăprinăgranturi 
-          Stabilizareaăsurselorădeăfinan are 
Prioritateaă Strategic ă nr.ă 2: Uniformizareaă niveluluiă deă comunicareă întreă nivelulă locală iă celă
na ională 
-          Sesiuniădeăinformareă iăbuneăpraticiăîntreănivelulăna ională iălocal 
-          Comunicareăsus inut ăîntreăcerceta i 
-          Cre tereaăprofiluluiăCercet ieiăînăRomânia 
PrioritateaăStrategic ănr.ă3:ăVoluntariat 
-          Formarea liderilor 
-          Recrutareaăvoluntarilorăadul i 
-          Managementulăvoluntarilorăadul i 
PrioritateaăStrategic ănr.4:ăImplicarea în comunitate 
Cre tereaăimplic riiăînăcomunitateăaăcerceta ilor 
 
Caă parteă aă acestoră priorit i,ă amă ini iată sauă sprijinită oă serieă deă ini iativeă precumă - alegerea 
comitetuluiăexecutivăalăONCR,ădepunereaăunorăcereriădeăfinan areăpeăprioritat ileăstrategiceănră1,ă
3,ă 4,ă organizareaă înă cadrulă Centenaruluiă Cercet ieiă aă sesiuniă deă discu iiă cuă liderii,ă precumă iă
sus inereaăuneiăcomunic riăregulateăîntreăsediulăna ională iăcentreleălocale. 
 
3.ăSediuăNa ional 
a. Resurse Umane 
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1. Asistent Administrativ 
- Cristi Stavarache în perioada iunie 2013 - ianuarieă 2014,ă Cristiă aă fostă internă iă apoiă asistentă
administrativă ală ONCRă subă coordonareaă Mihaeleiă Ciobanuă pân ă înă septembrieă 2013.ă Cristiă s-a 
ocupată deă gestionareaă dină punctă deă vedereă administrativă aă sediuluiă ONCR,ă aă inută leg tura cu 
centreleălocaleă iăcuăinstitu iileăpubliceăînăceeaăceăprive teăraportareaăproiectelorădeăparteneriatăaleă
ONCR. 
- Nadia Codreanu Din februarie 2014, Nadia a devenit noul asistent administrativ al ONCR, sub 
coordonarea directorului executiv. 
 
2. Asistent Comunicare 
- Manuela Hortolomei, în perioada iunie 2013 - februarieă 2014,ă Manuelaă aă fostă internă iă apoiă
asistentă comunicareă subă coordonareaă Mihaeleiă Ciobanuă pân ă înă septembrieă 2013.ă Manuelaă aă
realizată parteaă deă imagineă iă comunicareă aă sediuluiă na ională cuă presa,ă cuă centreleă localeă iă cuă
societateaăcivil .ă 
 
3. Manager de proiect  
- Mihaela Ciobanu.ă Dup ămaiă bineă deă 5ă aniă înă careă aă sprijinită iă aă contribuită enormă laă serviciileă
oferiteădeăc treă sediulăna ional,ăMihaelaă încheiată contractulădeămunc ăcu ONCR în 30 septembrie 
2013.ă Printreă responsabilit ileă iă contribu iaă Mihaelei,ă enum r:ă gestionareaă administrativ ă iăă
financiar ăăsediuluiăna ional,ăcomunicareaăcuăcentreleălocaleă iăcoordonatoriiădeăproiecteăna ionale,ă
organizareaă Adun riloră Generale,ă sprijinul logistic oferit consiliilor directoare ale ONCR, 
comunicareaăproiectuluiăPOSDRUă"Oă ans ăeuropean ăpentruăcopiiiăromâni"ă,ărealizareaărapoarteloră
anuale,ăgestionareaădepuneriiădosaruluiădeăutilitateăpublicaăalăONCR,ămanagementulăcolegilorăno triă
noi. 
- Adriană uhanea a fost angajat ca manager de proiect pentru coordonarea proiectului Centenarul 
Cercet iei.ă Maiămulteă detaliiă cuă privireă laă activitateaă saă seă reg sescă înă raportulă dedicată acestuiă
proiect. 
 
4. Director executiv  
- Mihaela Gîrleanu s-a al turată ONCRă dină ianuarieă 2014.ă Mihaelaă esteă responsabil ă deă
managementulă organiza ieiă conformă preciz riloră statutului.ă Înă aceast ă perioad ă aă participată laă
întâlnirileă consiliuluiă director,ă Echipeiă Na ionaleă deă Programeă iă aă reorganizată sediulă na ională din 
punctădeăvedereăadministrativă iăfinanciar. 
MaiămulteădetaliiăcuăprivireălaăactivitateaăMihaeleiăseăreg sescăînăraportulăcomitetuluiăexecutiv. 
 
3. Contabil 
- Felicia Neagu - Din data de 1 septembrie 2013, colaborarea se face strict pentru gestiunea 
financiar-contabil ă aă ONCR,ă f r ă aă maiă existaă atribu iiă înă alteă proiecte.ă Aceast ă activitateă esteă
sprijinit ăactivădeăc treătrezorierulăONCR,ăAncaăBusuioc. 
 
4. Angaja iiăproiectuluiăPOSDRUă"Oă ans ăeuropean ăpentruăcopiiiăromâni"- auăîncheiatărela iileă
contractualeăcuăONCRăodat ăcuăfinalizareaăproiectului,ăînădataădeă31ăaugustă2013.ăEiăvorăcontinuaă
s ăcolaborezeăcuăONCRăpentruăfinalizareaăraportarilorăintermediare,ăaăraportuluiăfinal. 
 
b.ăăLoca ieăsediuăna ional 
Loca iaăsediuluiăna ionalăaăfostămutat ăînălunaăaprilieă2014,ăînăBdulăRegieiănră6b,ăprinăbun voin aăluiă
Vasileă Darieă iă aă firmeiă Innobyte.ă Înă prezentă sediulă ONCRă beneficiaz ă deă acoperireaă total ă aă
cheltuieliloră deă c treă aceast ă firm .ă C ut mă înă continuareă ună spa iuă adecvată activit iloră
cercet e tiădesf urateădeăsediu,ăînăBucure ti.ă 
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4.ÎntâlniriălideriăBucure iăaprilieă2013ă– prezent 
 
AmăcontinuatăfacilitareaăîntâlnirilorărecurenteăaăliderilorădinăBucure tiăprinăsprijinireaăcomunic riiă iă
aăactivit ilorăcerceta ilorădinăcapital . 
 
 5.   Financiar 
 
Împreun ă cuă VasileăDarieă - vicepre edinte,ă Ancaă Busuiocă - trezorier, Mihaela Gîrleanu - director 
executiv, Felicia Neagu - contabil,ăamădefinităbugetulădeăvenituriă iăcheltuieliăalăONCR. 
Amăsprijinităexecu iaăbugetar ăaăproiectelorăna ionaleă iăaăresurselorăumaneădesf urateăînăperioadaă
men ionat ă (ă Centenar,ă Nocrich,ă POSDRUă - Oă ans ă europeanaă pentruă copiiiă români,ă resurseă
umane) 
 
6. Marcaăînregistrat ăaăONCR 
 
În perioada iunie - septembrie 2013 am reînregistrat la OSIM marca ONCR pentru domeniul 
educativ,ăfiindăextins ă iăpentruădomeniulăcomercial.ăUlterior,ămarcaăONCRăaăfostăînregistrat ăpeătotă
teritoriul Uniunii Europene.  
 
B. Rela iiăexterneăaleăONCR: 
 
1. Institu iiăpublice: 
 
Înăanulă2013ăONCRăaăsemnatăoăserieădeăacorduriădeăparteneriatăcuăurm toareleăinstitu ii: 
- Prim riaăMunicipiuluiăBucure tiăpentruăFestivalulăLuminiiă iăCentenarulăCercet iei 
- MinisterulăTineretuluiă iăSportuluiăpentruăCentenarulăCercet iei 
- ANPCDEFPăpentruăCentenarulăCercet iei 
 
Parteneriatul cu PMB aăfacilitatăactivit ileădinăBucure tiădinătimpulăevenimentuluiăna ional,ă
campulăna ionalădeălupi oriădesf uratălaăMogo oaiaă iămaiăalesătoateăactivit ileădeăpreg tireă iă
evenimentul na ionalăalăCentenaruluiădesf uratăînălunaăaugustălaăPalateleăBrâncovene ti.ă 
 
Parteneriatul cu ANPCDEFP aăfacilitatăprezen aăaăpesteă60ădeăonguriăînătimpulăceloră2ăzileă
dedicateătârguluiăeduca ieiănon-formale, care au realizat o serie de peste 50 ateliere dedicate 
tineriloră iăpubliculuiălarg. 
 
Parteneriatul cu MTS aăsprijinitădesf urareaăactivit ilorădinătimpulăevenimentuluiăna ională
dedicateătinerilorăprinăcreareaădeămaterialeădeăpromovareăpentruăcopiiă iătineri.ăÎnăacela iătimp,ăaă
permis realizarea de mese rotunde pe tema strategieiăna ionaleăpentruătineret. 
 
2. Utilitateăpublic  
 
Înăanulă2013,ăONCRăaăf cutădemersurileăpentruăob inereaăstatutuluiădeăutilitateăpublic ădinăparteaă
StatuluiăRomân.ăAcestădemersăaăimplicatăunăefortăsus inutăpeăparcursulămaiămultor luni din partea 
membrilorăconsiliuluiădirectoră iăaiăexecutivilorădeălaăsediulănational.ă 
Preg tireaădosaruluiăini ialăaăfostăf cut ădeăc treăMihaelaăCiobanu.ăApoiădemersurileălaăinstitu iileă
respectiveăSGGă iăMTSădeăc treăMarianăPanait.ăPerioadaămartie -aprilie 2013. 
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ÎnălunaăseptembrieăaăvenităoăsolicitareădeăcompletareăaădosaruluiădinăparteaăMTS,ăf cut ăcuă
ajutoruluiăluiăCristianăStavarache,ăManueleiăHortolomei,ăMarcelăMaroti,MarianăPanaită iăaămea.ăÎnă
data de x 2014 a venit avizul pozitiv din parteaăMTS,ăurmândăcaădosarulăs ăfieăintrodusăpeăordineaă
deăziăaăuneiă edin eădeăguvern. 
 
2.Expertiz ăînădomeniulătineretului 
 
În perioada iunie - septembrieă 2013ă amă fostă nominalizat ă deă c treă AutoritateaăNa ional ă pentruă
Calific ri,ăăcaă iăexpertăpentruăvalidareaăstandarduluiăocupa ionalăalăuneiănoiămeseriiă- Lucr torădeă
tineret.ăAcestăstandardăocupa ionalăaăfostăaprobată iăvalidatădeăc treăANCăînătoamnaăanuluiătrecut. 
 
C.ăActivit iădeăreprezentare 
 
Federa iaăVOLUMăwww.federatiavolum.ro 

ONCRăesteămembruăalăacesteiăfedera iiădedicateăorganiza iilorăformateădinăvoluntariădinăanulă2010.ă
Înăanulă2013ăamăparticipatălaăAdunareaăGeneral ăaăFedera ieiăVOLUM,ăundeăamăfostăaleas ămembruă
al consiliului director ca reprezentant al ONCR. 
Amă participată activă laă întâlnirileă statutareă iă amă contribuită laă campaniaă deă lansareă aă noiiă legiă aă
Voluntariatului.ăÎnălunaăoctombrieă2013ăamădemisionatădinăaceast ăpozi ie. 
 
Federa iaăConsiliul Tineretului din România www.ctr.ro 

 
ONCRăesteămembruăalăCTRădeălaăconstituireaăacestuia,ăînă2006.ăAmăparticipatălaăadun rileăgeneraleă
aleăCTRădină2013ă iă2014. 
 
Expozi iaăNa ional ătemporar ă„100ădeăaniădeăcercet ieăînăRomâniaă1913-2013”. 
Amă sprijinită caă reprezenantă ală ONCR,ă expozi iaă g zduit ă deă Muzeulă Militară Na ională „Regeleă
FerdinandăI”ăBucure tiă(MMN),ăînăperioadaămai-iunieă2013.ăExpozi iaăaăfostăorganizat ăDEăMMNăînă
colaborare cu ONCR - Centrulă locală „Dim ncescu”ă Bucure tiă iă cuă sprijinulă domnuluiă Alină
Dim ncescu.ă 
 
S pt mânaăEuropean ăaăTineretului 
Amăparticipată caă expertă înă domeniulă tineretului,ă dină parteaăONCR,ă laă conferin aă deă deschidereă aă
S pt mâniiăEuropeneăaăTineretului,ăorganizat  deăc treăANPCDEPăînămaiă2013. 
 
CentenarulăCercet iei 
Amăfostăimplicat ăactivăînăechipaămanagementăaăproiectului,ăînătoateăetapeleăacestuia.ăAmăfacilitată
al turiă deă al iămembriă aiă echipeiă coordonareaă parteneriateloră cuă Palateleă Brâncovene ti,ă Prim riaă
capitalei,ăANPCDEFP,ăsponsoriă iăal iăreprezentan iăaiăsociet iiăcivile.ă 
Înăcadrulăevenimentuluiăna ionalăamăparticipatălaăceremoniileădeădeschidereă iăînchidere,ăamăg zduită
cocktailulăorganizatăpentruăparteneri,ăamăsprijinităprogramulăPrieteniiăCercet iei iăTârgulăEduca ieiă
Nonformale. 
 
AdunareaăGeneral ăaăGhideloră iăCerceta ilorăAdul iădinăRomâniaă- AGCAR 
Amă participată înă martieă 2014ă laă AGCARă dină Româniaă ,ă laă invita iaă doamneiă Cristinaă Nechita,ă
pre edinteleăacesteiăasocia ii. 
 

BiancaăNe iu-Bedreag 
Aprilie 2014 

../../../baza%20de%20date/www.federatiavolum.ro
../../../baza%20de%20date/www.ctr.ro


 

35 

 

b)  
RaportădeăactivitateăVicepre edinte ONCR 

 
1. Centenar  

 CoordonareăCortulăCunoa teriiă(Spiritual) 
 Dezvoltare software Centenar 

 
3.Bazaădeădateăna ional (soft-ul) www.oncr.ro 

 
 Gestiune membri, unitati, patrule, alumni 
 Gestiune cotizatie locala si nationala 
 Gestiune activitati si adunari generale locale 
 Documente resurse 
 Centralizator national membri  
 Pagina de verificare validitate membru prin intermediul cardului de membru 
 Statistici locale si nationale 
 Interfata administrare sediu national 
 Sistem de donatii online pentru centrele locale care au cont bancar (in lipsa unei proceduri 

pt acest tip de flux financiar, aceasta funcitonalitate asteapta sa fie lansat) 
 Oferit sprijin centrelor locale privind utilizarea lui si in vederea inscrierii tuturor cercetasilor 

din tara  
 

4.Dezvoltare Sediu National 
 

 Recrutare director executiv 
 Inductionănouaăcomponen ăexecutiv  
 Mutareaăfizic ăaăbirouluiăna ional 

 
4. Participare intalniri de consiliu director 
 

 09 aprilie 2013 
 14-16 iunie 2013  
 09 iulie 2013 
 07 august 2013 
 05 septembrie 2013 

 09 octombrie 2013 
 05 noiembrie 2013 
 10 decembrie 2013 
 11 si 20 februarie 2014 
 02 aprilie 2014 

 
 
5.Fundraising 
 

 Obtinerea de finantare in bani a 3 600 EUR  
 Obtinerea unui spatiu fizic pentru sediul national si acoperirea cheltuielilor administrative 

pentru anul 2014, valoare estimata a ecnonomiei este de 4 500 EUR 
 Intel Romania, partener ONCR incepand cu 2014 prin sponosorizare in kind 
 Crearea infrastructurii pentru activitatea de obtinere de fonduri prin DEBIT DIRECT: 

o Operator de date cu caracter personal 
o Contract cu Asociatia pentur Relatii Comunitare (ARC) 
o Printare Mandate si Contracte Debit Direct personalizate. 

 Sistem donatii online nationale  
 Sistem donatii online pentru centrele locale 

http://www.oncr.ro/
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 Obtinere si implementare de publicitate Google Adwords Grants inăvaloareădeă10000$/lun  
 
6.ăAlteăactivit i 

 ParticipareălaătreiăîntâlniriăcuălideriiădinăBucure ti 
 Deplasare Tirgu Mures preluare acte Scout Shop 
 Schimbat platforma online pentru Scout Shop accesibil la http://shop.scout.ro 
 Admnistrareătehnic ăwww.scout.ro 
 Organizareăevenimentă“FiiăPacea”,ă21ăseptembrieă2013,ăZiuaăMondialaăaăPacii:ă 
 Voluntarăorganizareăatelieră“SeminteădeăFericire”ăinăBucuresti,ă5-6 Aprilie 2014 

 
 

Vasile Darie 
Aprilie 2014 

 
c)  

RaportăanualăalăResponsabiluluiăna ionalăcuăprograme 
 

(perioada 04.2013-04.2014) 
 
EchipaăNa ional ădeăPrograme aăOrganiza ieiăNa ionaleăCerceta iiăRomânieiăesteăformat ădină4ă
echipeădeălucru,ăfiecareădintreăacesteaăavândăcâteăunăresponsabilă iămembriiădeăechip ,ăînsumândă
înătotal,ă23ădeăcerceta iădină ar .ă 
Principaleleăac iuni aleăEchipeiăNa ionaleădeăProgrameăpentru perioada aprilie 2013-aprilie 2014: 
- aprilie – septembrie 2013 – Centenarul Cercetasesc 
- noiembrieă2013,ămartieă2014:ăîntâlniriăaleăEchipeiăNa ionaleădeăProgrameălaăNocrichăundeăs-a 
lucratălaăac iunileăprincipaleăaleăfiec reiăechipeă iălaăevenimentele din 2014 – CampurileăNaţionaleăşiă
stagiile de pedagogie 
 
Ac iunileăîntreprinseădeăEchipeleăDepartamentuluiădeăPrograme: 
CENTENARULăCERCET ŞESC 
- înă2013ămajoritareaămembrilorăEchipeiăNaţionaleădeăProgrameăauăfostăvoluntariăactiviăînăvedereaă
bunei desf şur riăşiăs rb torireiăcumăseăcuvineăaăceloră100ădeăaniădeăcercet şie.ăDintreăaceştiaă
amintim pe: 
- IrinaăOpincaruăşiăîntreagaăEchip ădeăLupişoriă– realizareaăCampuluiădeăLupişoriă2013 
- Laura Hen – coordonator campuri regionale 
- Alexandru But – coordonatorăcampăŞuncuiuş 
- MioaraăHuşanuă– coordonatorăprogrameăevenimentănaţional 
- AdrianăŞuhaneaă– coordonator Centenar 
- Elena Lupoaea-Petrea – coordonator proiecte locale 
Laăaceasteănumeăseăadaug ămulţiăalţiămembriăaiăechipeiănaţionaleădeăprogrameăcareăau jucat un rol 
important in Centenar. 
 
ECHIPAăNA IONAL ăDEăLUPI ORIă– RESPONSABIL:ăSABINAăMÎR ,ăGIăCIOPLEAă
BUCURESTI: 
OBIECTIVE STABILITE NOIEMBRIE 2013 – APRILIE 2014 
- S ărevizuimămaterialeleăpedagogiceă–revizuireaămanualuluiălideruluiădeălupişori;ăsimplificarea 
teritoriilorădeădezvoltareăpersonal ăaălupişorilor 
- S ăorganiz măcampulănaţionalădeălupişoriă2014 

http://www.scout.ro/
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- S ăîmbun t ţimăinstrumenteleădeălucru:ăcarneţelulădeăvân toare;ăhartaăprogresuluiăpersonalăaă
lupişorului 
- S ăămonitoriz măşiăs ăactualiz măsistemulădeăprogresăalălupişorilor 
 
REZULTATE 
- Amărevizuitămaterialeleăpedagogiceă(ghidulăliderilorădeălupişoriăşiălupişoriiădeămerit)ă– textele sunt 
revizuite,ămaiătrebuieăpuseăcapălaăcapăşiătrimiseăc treăScoutShop 
- Amătrimisămailuriădeăpromovareăaăcarneţeluluiăşiăaăînsemnelorădeămerităpeălisteleădeădiscuţii 
- Amăînceputălucrulălaăcampulănaţionalăpentruălupişori:ăinvitaţiaăvaăfiălansat ălaăinceputulăluniiămaiă
2014 
- Am realizat un chestionar catre liderii de lupisori din tara – acesta deja a fost completat de ei – 
urmand in perioada urmatoare sa fie realizata centralizarea informatiilor primite 
 
ECHIPAăNA IONAL ăDEăTEMERARI– RESPONSABIL: LAURA HEN, CL CLUJ NAPOCA: 
 
OBIECTIVE STABILITE NOIEMBRIE 2013 – APRILIE 2014 
- S ărevizuimămaterialeleăpedagogiceă 
- S ăorganiz măcampulănaţionalădeătemerari 
- S ăorganiz măLIFTă2013ă– stagiu practic pentru liderii de temerari: Lider – Fii Temerar!  
- S ăămonitoriz măşiăs ăactualiz măsistemulădeăprogresăalătemerarilor 
 
REZULTATE 
- Am revizuit materialele pedagogice: însemne de merit, cadru simbolic 
- Amăînceputălucrulălaăcampulănaţionalăpentruătemerari:ăinvitaţiaădejaăaăfostălansataăînămartieă2014 
- Au fost organizate 2 din cele 3 stagii LIFT – unul s-a desfasurat in zona Moldova – la Valea 
Lupului; unul in zona Bucuresti, cel de-al 3-lea urmand sa fie organizat in zona Transilvania. 
 
ECHIPAăNA IONAL ăDEăEXPLORATORIă– RESPONSABIL:ăMIOARAăHU ANU,ăCLăICăăBAC U: 
 
OBIECTIVE STABILITE  NOIEMBRIE 2013 – APRILIE 2014 

 Sa imbunatatim manualul liderului de exploratori; 
 Sa ne asiguram ca insemnele de progres, cadrului simbolic este implementat la un nivel 

satisfacator in fiecare unitate din fiecare centru local; 
 Sa asiguram formarea si dezvoltarea liderilor de unitate; 
 Sa facem insemnele de merit pentru exploratori; 
  Sa creem legaturi stabile si de incredere cu CL, cu liderii de exploratori; 
 Sa dezvoltam noi activitati si bune practici pentru cadrul simbolic; 
 Sa realizam carnetelul exploratorului.  
 Saăorganiz măcampulănaţionalădeăexploratoriă2014 
 Sa organizam stagiul national pentru liderii de exploratori 2014 

 
REZULTATE 
La manual lucram, pentru a aduga bune practici a cadrului simbolic. 
Am luat legatura cu C.L. pentru a vedea cum se desfasoara activatatea la nivel de unitate, cum se 
utilizeaza cadrul simbolic si insemnele de progres. Lucram in continuare la crerea legaturilor stabile 
si de incredere cu centrele locale. 
Am trasat conditiile care trebuiesc indeplinite pentru insemnele de merit, lucram la design. In 
aceeasi masura s-a inaintat si cu materialul oferit exploratorilor – carnetelul exploratorilor – ne 
propunem lansarea acestora in Campul National de Exploratori 2014. 
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Pentruă informareaă lideriloră dară şiă aă exploratoriloră amă creată oă pagin ă deă facebookă şiă ună blogă
actualizată ină permanenta.CampulăNatională deă exploratoriă 2014ăurmeaz ă saă fie lansat in perioada 
urmatoare.  
Suntem in lucru pentru organizarea stagiului de pedagogie pentru liderii de exploratori – in acest 
moment se identifica formatorii pentru acest stagiu. 
 
ECHIPAăNA IONAL ăDEăSENIORI– RESPONSABIL:ăALEXANDRAăRO IOAR ,ăCLăCLUJ 
NAPOCA: 
OBIECTIVE STABILITE  NOIEMBRIE 2013 – APRILIE 2014 

- Finalizat carnetel seniori 
- Revizuire manual lideri seniori 
- Baze de date cu nume individual seniori din tara 
- Oameni noi in echipa 
- Centre Universitare noi 

 
REZULTATE 

- Ghidul mentorului – o sa il facem cu ajutorul mentorilor dupa ce dezghetam un pic lista de 
discutii de pe facebook 

- Oameni noi in echipa ramane pe lista de obiective 
- CU noi- am vb cu Timisoara sa se lanseze odata cu campul regional ca CU Timisoara si cu 

Iasi sa inceapa sa tina intalniri (nu prea au timp ) 
- Finalizat carnetel - stand by lipsa RU 

 
TABERELE LA MARE 
- In vara lui 2013 – prin parteneriatul MTS, Echipa Nationala de Programe,  prin membrii acesteia  
- a fost prezenta la mare organizand activitati pentru stundetii prezenti in acea perioada acolo. 
 
LUMINAăP CIIăDEăLAăBETLEEMă– DECEMBRIE 2013 
- coordonatorăproiectă2013:ăMioaraăHuşanu 
- Luminaăaăajunsălaăpesteă25ăCLădinăţar ,ăacesteaădesf şurândădiverseăactivit ţiădeăpace,ăiubireăşiă
toleranţ ă– mesaje transmise prin acest eveniment 
 
ŞCOALAăALTFELă2014 
- echipaădeăproiect:ăMioaraăHuşanuă– coordonator;ăAdrianăŞuhanea,ăPetronelaăPetrea,ăMihaelaă
Gârleanu, Elena Lupoaea-Petrea – membri echipei 
- proiectăinternăşiăexternăorganizaţieiă– promovatăprinăMENăşiăinspectorateleăşcolareădarăşiăprin 
listeleădeădiscuţiiăinterneăorganizaţiei 
- esteăunăproiectăprivităfoarteăbineădeăc treăexternă– programaăcercet şeasc ăfiindăprintreăpuţineleă
programeăaprobateădeăMEN,ăoferindăunăcadruăeducativăpropiceăcopiilorăşiătinerilorădinăscoli 
 
FESTIVALUL LUMINII 2014 
- coordonator proiect: Laura Hen 
- proiectăînăplin ăorganizare,ăurmândăs ăseăîntâmpleăînăpesteă15ălocaţiiăinălunaămaiă2014 
 
1 mai 2014         Elena Lupoaea-Petrea 
         Coordonator National de Programe 
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d)Raport Departamentul Internațional 
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e)Raport Departament Dezvoltare Organizațională 
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f)Raport Secretar Consiliul Director 
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g) Raport Trezorier ONCR octombrie 2013 - aprilie 2014 
 

Activit iăinterneăONCR 
 

1. edin eleăconsiliuluiădirector 
 
Amăparticipatălaă edin eleăconsiliuluiădirectorădinăperioadaăoctombrieă2013ă- aprilieă2014.ăÎnăaceast ă
perioad ăauăavutălocăurm toareleă edin eădeăconsiliu 
05 noiembrie 2013, 10 decembrie 2013, 11 si 20 februarie 2014, 02 aprilie 2014. 
 
     2.  Evaluare departament financiar contabil 
Pentru o gestionare facila a resurselor financiare si pentru a putea fluidiza circuitul documetelor 
intre CL si ONCR am inceput prin a identifica persoanele responsabile cu gestiunea financiara in CL 
precum si cu identificarea problemelor intalnite in inregistrarea documentelor in contabilitatea 
financiara a ONCR.  
 
- Am descoperit foarte multe documente financiare transmise de CL si neinregistrate in 
contabilitate din varii motive, documente ramase arhivate si nesolutionate - am stabilit o cale 
amiabila de dialog cu CL si impreuna cu Gabriela Bivolaru am corectat, refacut o mare parte din 
acte (pentru persoanele care nu puteau fi contactate) si au fost retransmise catre CL restul 
acestora pentru a putea fi refacute, (cea mai mare parte erau documente neinregistrate din cauza 
lipsei unei semnaturi).  
 
- Am constatat ca toate documentele aferente Centenarului nu au fost inregistrate, in aceasta 
categorie intrand si documentele aferente Centrului Cercetasesc Nocrich- aceste acte au fost 
intocmite in conformitate cu cerintele contabilului ONCR cu care au fost purtate discutii privind 
perfectarea si inregistrarea actelor pe toata perioada premergatoare si pe perioada desfasurarii 
Centenarului. Dupa terminarea evenimentului au fost puse in discutie lipsa unor raportari contabile 
de tipul intocmirii Notelor de Intrare Iesire, Bonurilor de Consum, Foilor de parcurs pentru bonurile 
de benzina, intocmirea deconturilor pe fiecare persoana si fiecare tip de cheltuiala. O parte din 
deconturi au fost refacute de mine dar din lipsa timpului Adrian Suhanea a decis sa trimita toate 
actele unui contabil din Oradea si sa fie refacuta toata partea de financiar pentru Centenar si CL 
Nocrich. 
 
- Am constatat ca registrul de casa al ONCR nu era completat la zi. Intocmirea acestuia ii revine 
Secretarului ONCR dar numai dupa transmiterea coerenta si in timp real al informatiilor - ridicari de 
numerar, plati facute cu numerar de catre CL, etc. Avand in vedere faptul ca  ca abia in data de 19 
aprilie 2014 au fost finalizate inregistrarile contabile aferente anului 2013 si faptul ca desi au fost 
transmise catre secretar o parte din fisele de avansuri si decontari DAR nu au fost explicate 
registrul de casa nu este completat la zi. Voi avea intalniri de lucru cu secretarul ONCR pentru a 
rezolva acest aspect. 
- Tabelele privind cotizatiile nu erau centralizate si corelate cu plata facuta de catre CL in contul 
ONCR. Aceste verificari au fost preluate temporar de catre Ana Gheorghiu si apoi de catre 
secretarul ONCR, la ora actuala tabelul privind cotizatiile fiind actualizat. 
 
- Am constatat ca sunt foarte multe conturi deschise pe numele ONCR destinate virarii a 2% din 
impozitul pe venit pentru diverse CL. Pentru foarte multe din aceste conturi nu existau extrase 
transmise, uneori existand si viramente aferente sponsorizarii unor activitati ale CL respectiv si 
netransmise la sediu si nedecontate. Pentru aceste conturi ONCR nu poate cere extras si nu poate 
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vizualiza on-line activitatile. Pentru conturile deschise la BRD a fost facuta cerere pentru a ni se 
putea permite accesul electronic - numai pentru a putea printa extrasele, sarcinile ce revin CL in 
privinta transmiterii regulate a documentelor nefiind anulata. Pentru conturile deschise la alte banci 
nu putem solicita acest lucru, dar a fost transmisa rugamintea de a se transmite lunar extrasul de 
cont. 
 
- Am constatat o lipsa totala de comunicare intre contabilul ONCR si CL si/sau ONCR. 
- Am constatat lipsa unui curs de formare pe parte financiara, curs necesar intrucat majoritatea 
trezorierilor CL nu cunosc Legea Contabila si Codul Fiscal precum si urmarile nerespectarii acestora. 
 
Pentru rezolvarea tuturor problemelor mai sus mentionate am colaborat cu Vasile Darie si Mihaela 
Girleanu pentru implementarea documentelor financiare si a raportarilor financiare in noul soft 
ONCR. Prioritara a fost inregistrarea cercetasilor in soft si transmiterea centralizata a datelor 
cotizantilor (nume, ramura, statut social) catre ONCR - asta insemnand eliminarea completarii 
tabelelor, eliminarea inregistrarii in tabelul centralizator ONCR, eliminarea verificarii calculelor, 
eliminarea costurilorcu apeluri telefonice, etc.  
 
Dupa ce vor fi implementate si documentele contabile precum si procedurile financiar contabile 
facute pe intelesul tuturor si cu exemple concrete munca trezorierului, secretarului ONCR si 
secretarului CD va fi semnificativ eficientizata. 
Impreuna cu Mihaela Garleanu am gandit o strategie de inregistrare analitica a documentelor si am 
decis gestionarea separata a conturilor ONCR pe diferite departamente. 
 
Am decis suspendarea temporara a deschiderilor de noi subconturi pentru virarea a 2% din 
impozitul pe venit pana la clarificarea unor proceduri de transmitere a extraselor de cont.  
Am raspuns cerintelor formulate de catre CL.  
 

 
Busuioc Anca 
Aprilie 2014 
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Anexă 5 – Raport Comitetul Executiv 
 

 
Raport de activitate 

Trimestru I 2014 
PROGRAME 
 
Cereriădeăfinan areădepuse 
 
Proiect Program,ăfinan are,ăOP Responsabil Status 
Centruă deă resurseă educa ionaleă
pentruă tineriă iă lucr toriă deă
tineret 

Programulă RO10ă “Copiiă şiă tineriă înă situaţiiă
deă riscă şiă Iniţiativeă localeă şiă regionaleă
pentru reducerea 
inegalit ţiloră naţionaleă şiă promovarea 
incluziunii sociale" 
Finanţator:ăMecanismul 
Financiară ală Spaţiuluiă Economică Europeană
(Granturile SEE) 2009-2014 
OP: FRDS 

CE În curs 

Cerceta ă implicată laă tineă înă
comunitate! 

Fondulădeăinovareăcivic  
Finan ator:ăTrustăforăCivilăSocietyăinăCentral 
and Eastern Europe (CEE Trust) 
OP: FDSC 

CE În curs 

Cet eană Responsabilă - Armonie 
în Comunitate 

Fondulădeăinovareăcivic  
Finan ator:ăTrustăforăCivilăSocietyăinăCentrală
and Eastern Europe (CEE Trust) 
OP: FDSC 

CE În curs 

Gr dinaădinăCurteaă colii 
Partener: ONCR Aplicant: 
ComunitateaăînăTranzi ie 

Programulă„SpaţiiăVerzi” 
Sponsor:ăMOLăRomâniaă iă Fundaţiaăpentruă
Parteneriat 

CE nefinan at 

Google Ad Grants Google Grants – AdWords for nonprofits 
(credit lunar de 10.000 USD pentru 
publicitate în programulăAdWordsț) 

CE finan at 

Conferin aă Na ional ă pentruă
Lucr toriădeăTineret 

MTS CE finan at 

Program de formare – 1-7 iulie 
2014 

MTS CE finan at 

UP - Adult Resources 
Development Programme (ToT 
pentru 25 noi traineri si 
introducerea sistemului de 
Woodbadge) 

Fondul Danez SînzianaăRa ca 
Adrian 
uhanea 

finan at 

Youth in Action 
(ONCR partener – 10 proiecte) 

CE DIă iăCE În curs 

Youth in Action - Nocrich CE Echipa Nocrich În curs 
Erasmus+ - Nocrich CE Echipa Nocrich În curs 
 
ENP 
Participare Reuniune Echipa Na ional ădeăProgrameă– 21 -23 martie Nocrich 
 

coala Altfel 2014 
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Facilitare parteneriat MEN 
Facilitareăaprobareăprogramăcercet esc 
Comunicareăextern  
 

coala Altfel 2013 
Coordonareăprocesădeăachizi ionare,ăelaborareă iădistribuireăatestateădeă formareă c treăaprox.ă300ă
de cadre didactice 
 
COMUNICAREă IăIMAGINE 
Asigurareăprompt ă iăpermanent ăaăcomunic riiăinterneă iăexterneăprin : 

 transmitereăinforma iiăinterneă iăexterneădeăinteresăc treăCLă iăGI 
 elaborareă iădiseminareămaterialeădeăpres ăînăextern 

Elaborare baze de date interne 
Ob inereăpachetămonitorizareăonlineă- ZELIST 
Coordonareăparticipareă10ăCL/ă250ădeăcerceta iălaăConcertăBereăGratis 
Coordonare ONG Fest 
 
MANAGEMENT 
Participareăreuniuneătransferădeăinforma iiăNocrichă– 10-12 ianuarie 2014 
Asigurareămanagementăorganiza ional 
Asigurare management financiar – schimbare proceduri financiare 
Asigurareăcomunicareă iăcooperareădirect ăConsiliulăDirectoră- Trezorier – Executiv 
Responsabil Scout Shop – preluare Scout Shop Mures 
Angajare Asistent Administrativ 
Facilitareăcomunicareăpentruăînfiin areădeănoiăGI 
Raportareăperiodic ăc treăCDă iăCL/ăGI 
Schimbareăsediuăna ional 
Mentorat pentru CL/ GI soft oncr.ro 
 
REPREZENTARE 
Participareăactiv ălaăurm toareleăgrupuriădeălucru: 

 Grupul de lucru creat în vederea elabor riiădeăinstrumenteă iămetodologiiădeălucruăspecificeă
careăs ăajuteălaăimplementareaăLegiiăVoluntariatului 

 Grup de lucru ONG – Guvern - Politica Guvernului României privind ONG (elaborare 
documentădeăpoziţieăşiăcoduriădeăconduit )ă- http://www.forum-ong.ro/grup-de-lucru-ong/ 

 ComunitateaăReStartăînăeduca ie:ăhttp://restartedu.ro/ 
 Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului 

 
Participareălaăurm toareleăevenimente: 

 AdunareăGeneral ăaăConsiliuluiăTineretuluiădinăRomâniaă– Bucure ti,ă29ăaprilieă2014 
 RestartEdu #17 – Comunicareaăcuăstakeholderiiădinăeduca ieă– Bucure ti,ă3ăaprilie 
 Conferin ăEduca ieăDeschis ăFunda iaăSOROSă– Bucure ti,ă14ămartieă2014 
 Adunareaă General ă Uniuneaă Cerceta iloră Maghiariă dină Româniaă – Gherla, 22-23 februarie 

2014 
 GalaăNonformal ăaăCerceta ilorăScoutăClujă– Cluj, 22 februarie 2014 
 Atelierul IES si PotSi Eu.ro - Crowdfunding-ul – Bucure ti, 14 februarie 
 Adunareaăgeneral ăConsiliulăEleviloră– Bra ov,ă4ăfebruarieă2014 
 Atelierădeăpreg tireăConnector+ă- Cluj Napoca, 29 ianuarie – 2 februarie 2014 

 

http://www.forum-ong.ro/grup-de-lucru-ong/
http://restartedu.ro/
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Facilitareă iămen inereărela ieădeăparteneriatăcu: 
MinisterulăEduca ieiăNa ionale 
Ministerul Tineretuluiă iăSportului 
 
SECRETARIAT 
GestionareaădocumentelorăONCRă iăoptimizareaăinstrumentelorădeălucru 
Cooperare CL Cercetasii Marini pentru rezolvare problemelor de ordin juridic 
Participareădirect ălaăredactareaăPVă iăaădeciziilorăConsiliuluiăDirector 
Asigurareaăcirculatieiă corespunzatoareăaă informa ieiă iă r spunsulăpromptă laă solicit rileă interneăsauă
externeăadresateăsediuluiăna ional 
 
RESURSE UMANE 
Angajare asistent administrativ 
Coordonareăechip ăexecutiv  
Supervizeaza indeplinirea sarcinilor specifice ale responsabililor executivi 
Asigurare management eficient al voluntarilor 
 
FUNDRAISING 
Facilitareă iămen inereărela ieădeăparteneriatăcu: 
BRD 
Intel Education 
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Anexă 6 – Raport Financiar – Contabil 
 

 

Venituri 2013 Anual (RON) 

COTIZA II 102646,24 

2% 13441,92 

Dona iiăNocrich 96353,41 

Dona iiăPOSDRU 23280,61 

Alte donatii 1834 

DONA II 119634,02 

Finan areăPOSDRU 1203730,31 

Finan areăBirouăMondial 90789,4 

Finan areăBirouăEuropean 680,72 

Finan areăComunaăCristian 13030 

Finan areăANPCDEFP 18000 

Altele 15984,82 

FINAN ARE 1342215,25 

Sponzoriz riăCL 2537,58 

Alteăsponsoriz riă(inclusivăNocrich) 58650,64 

SPONSORIZ RI 61188,22 

SCOUT SHOP 0 

Contribu iiăstagii 5453 

Contribu ieăCentenar 237752,03 

CONTRIBU II 243205,03 

Dobânzi POSDRU 22,4 

Dobânzi Conturi 9,35 

Diferen ăcursăvalutar 878,45 

ALTE VENITURI 910,2 

TOTAL 1883240,88 

 

 
 
 

Cheltuieli detaliat 2013 Anual (RON) 

Combustibil 24706,01 

Consumabile (Materiale educa ionale 
CL+Centenar, Consumabile Nocrich, 
Consumabile Centenar) 

115824,89 

Obiecte de inventar (inclusiv Nocrich) 12582,99 

Materiale nestocate (rechizite, papetărie, 
prelungitoare) 

24493,79 

Energie i apă (inclusiv Nocrich) 7537,99 

Chirie sediu 15894,55 

Colaboratori 28030 

Onorariu avocat 241,8 

Protocol, reclama i publicitate (alimente 
i medicamente - inclusiv Centenar i 

alimente campuri) 
70453,69 

Transport i bunuri de persoane (Nocrich, 
Centenar i camp sau stagiu) 82799,96 

Deplasări/ deta ări (inclusiv decont AG si 
Centenar) 

157767,01 

Taxe po tale i telecomunica ii (inclusiv 
curierat) 

18396,42 

Comisione bancare 11263,02 

Servicii executate (printuri, atestare de 
formare, salariu contabilitate) 

270108,83 

Impozite i taxe (bilete muzeu Centenar, 
taxe de intrare muzee, taxe OSIM) 

11236,34 

Cheltuieli cu salariile personalului 659739 

Buget de stat (contribu iile angajatorului, 
contribu iile angajatului CIM) 174864 

Cotiza ii i contribu ii la alte organisme 
(VOLUM + Birou Mondial) 

1687,72 

Despăgubiri, amenzi, penalită i 
(penalită i furnizor) 115,02 

Diferen e din curs valutar 4641,97 

Cheltuieli cu dobânzi 2,5 

Cheltuieli cu amortizarea obiectelor de 
inventar 

17,22 

Alte amortizări (proiector, notebook) 33088,82 

TOTAL 1725493,54 
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Anexă 7 – Raport Comisie de Cenzori 
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Anexă 8 – Raport Centenarul Cercetășiei 
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Anexă 9 – Raport proiect O şansă europeană pentru copiii români  
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Anexă 10 – Raport Centrul Cercetășesc Nocrich 
 

Raport de activitate 2013 
Centrul cercetasesc Nocrich 

 
In 2013, 55 de voluntari din 10 tari si 11 centre locale ONCR au stat la centrul scout pentru 
perioade de timp cuprinse intre cateva zile si trei luni. 
Acestia au reusit sa contribuie la imbunatatirea centrului cercetasesc si oferirea de programe si 
conditii cat mai bune de gazduire a celor peste 500 de oaspeti pe care i-a avut centrul in 2013.  
 
Una din schimbarile majore aduse in 2013 este faptul ca s-a inceput dezvoltarea unui program 
pentru comunitatea locala prin a dezvolta activitati pentru copiii din Nocrich. Astfel in acest 
moment in Nocrich sunt un numar de 10 cercetasi membri ai centrului local Cetatea rosie, atat lupisori cat si 
temerari. Acestia au parte de o diversitate mare de activitat dezvoltate atat de vountarii care vin la centru cat si de 
grupurile dispuse sa se implice in comunitate. De asemenea ei deja fac parte din echipa centrului fiind alaturi de 
fiecare data cand se lucreaza la partea de pregatire a centrului pentru gazduirea grupurilor. 
 
Avand in vedere sprijinul primit si in acest an de la domnul Habermann printr-o donatie de 25.000 de dolari centrul 
cercetasesc a oferit suport ONCR prin a gazdui gratuit mai multe evenimente cum ar fi: stagii de formare, intalniri 
ale echipei nationale de programe sau a le consiliului director in perioada noiembrie 2013 - martie 2014 
 
Provocari pentru 2014 

 Deschiderea unui atelier de olarit in curtea centrului 
 Obtinerea personalitatii juridice ca si filiala de tip centru cercetasesc 
 Obtinerea de autorizare de Hostel pe casa si de camping pe curte 
 Diversificarea paletei de activitati oferita grupurilor 
 Gradina cu legume din curte 
 Realizarea unui camp anual (18-24 august) adresat exploratorilor care sa promoveze mestesugurile 

traditionale ca si o experienta de invatare 
 Aducerea de voluntari EVS pentru crearea de activitati continue pentru copii din comunitate pe intreaga 

durata a anului 
 Angajarea de personal profesionist pentru a face managementul centrului scout 
 Instalarea unui sistem de supraveghere video pentru asigurarea securitatii 
 Lansarea magazinului cu produse cercetasesti personalizate cu Nocrich 
 Organizarea Transylvanian Brunch la centrul cercetasesc in 27 septembrie. Un eveniment ce va avea ca si 

oaspeti sute de intreprinzatori din zona Transilvaniei. 
 
Imbuntatatiri / investitii realizate in 2013: 
- Finalizarea in proportie de 90% a grupurilor sanitare noi  
- Lacuirea podelei in camera centrala a casei 
- Refacerea portii de la sura pentru a putea fi securizata sura 
- Filtru apa potabila 
- Conectarea la reteaua noua de canalizare si apa potabila 
- Achizitia unei masini de spalat vase pentru bucatarie 
- Dulap sasesc pe coridor 
- Confectionare rafturi biblioteca 
- Unănumarădeă25ădeăbicicleteăpeăcareăleăavemălaădispozitieădinăparteaăFederaţiaăTineretului German din România 
- 4 calculatoare castigate prin proiectul Assoclit pentru sustinerea de cursuri de folosire a calculatorului pentru copii 
din comunitate 
- Participarea in primavara lui 2014 a 2 persoane din partea centrului (Andreea Anghelea si Alin Ciocea) la o intalnire 
a staff-ului centrelor scout din Europa care fac parte din reteaua Goose 
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Voluntari care au fost alaturi de noi si carora le multumim pentru sprijinul lor fara de care Centrul scout nu ar fi fost 
ce este astazi: 
Gafencu Mihai, Corina Sutea, Dragoman Ruxandra, Andrei Boncea, Adriana Cucu, Andreea Anghelea, Alin Ciocea, 
Diana Sutea, Ana Anghelea, Isabela Carstov, Marina Memu, Ana Ivan, Anca Popescu, Adrian Cioplean, Marian 
Nicoleta, Marian Alexandra, Andrei Gavris, Adrian Suhanea, Popa Raluca, Contiu Geri, Luiza Bobaila, Paula Gherghu, 
Corina Pista, Teodora Iacob, Tudor Moraru, Vlad Macarie, Norbert-Eusebiu Ilea-Ferent, Daniel Cosovanu, Alex Radu, 
Katell Giraud, Victor Borderon, Guillaume Rosat, Alex Launay, Aurelie Jullien, Dylan Green, Brad Green, Edgardo 
Falido, Lourdes Sanchez Cortez, Lex Neufeld, Noemie Bonne, Quentin Verchere, Luc Pitiot, Marlene Brizard, Galadriel 
Alonso, Jose Luis Garcia Barba, Joachim Knudsen, Massimiliano Grasso, Elisa Paschetta, Martin Jackson, Marius 
Condruz, Nicolas Bataille.          
 
Acestia fac parte din urmatoarele centre locale: Suceava, Cetatea Rosie Sibiu,Tg Jiu, Panaitescu Bucuresti, 
Hunedoara, Oradea, Axente Sever Alba Iulia, Insula Cercetasilor Bacau, Virgil Onitiu Brasov, Dimancescu Bucuresti, 
Cluj Napoca 
 
Pe parcursul verii am avut voluntari internationali din: Franta, Argentina, S.U.A., Germania, Africa de Sud, Italia, 
Noua Zeelanda, Spania, Danemarca. 
 
Impresii pe care le-au avut voluntari din 2013: 
 
“Amă devenită ună cercetasă maiă bun,ă si....mi-amă dată seamaă caă stiuă saă facă SUPA!!!ă :D” 
 
“M-am simtit foarte bine la Nocrich, pentru ca pe langa munca de voluntariat am avut multe jocuri si activitati 
amuzante, focuri de tabara, staff meeting-uri unde radeam si mai jucam cate un joc la sfarsit, chiar si la munca era 
amuzant. Cat am stat la Nocrich, am mai invatat cate ceva si de la cercetasii din Catalonia (mai multe jocuri si 
putina spaniola) si de la cei din Franta ( am invatat sa cos, cum se gatesc melcii si ceva despre branza). Cu alte 
cuvinte,ăaăfostăoăexperientaăextraordinara.” 
 
“PanaăsaăajungălaăNocrichăeuănuăstiamăsaăgatesc.ăNuăpotăsaăzicăcaăacumăsuntă"mareăbucatareasa"ădarăinăoriceăcazămaă
descurc cu o omleta si o ciorba. Pe langa faptul ca am spalat pentru prima data un dus, si multe alte chestii pe care 
le-am facut acolo pentru prima data, Nocrich m-a ajutat sa ma dezvolt pe interior; simt ca sunt mai deschisa si ca 
oamenii pe care i-am cunoscut acolo m-auăajutatăcuăasta.”ă 
 
“Desiăscurta,ăsedereaămeaălaăNocrichăaălasatăoăamprentaăpozitiva asupra persoanei mele. In primul rand, ma bucur 
ca am putut ajunge cu bine la Nocrich, nefiind insotita de cienva care stia exact zona sau drumul. Totodata, am 
invatat sa gatesc. Mi-a placut ca ne-am impartit sarcinile in fiecare dimineata, asadar stiam exact ce am de facut; 
daca aveam intrebari ma ajuta un alt voluntar. Nu in ultimul rand, mi-am dat seama cat de bine e sa vezi lupisorii 
entuziasmati, fericiti si cu chef de joaca. Am constat, cel mai important lucru dupa Nocrich, ca vreau pe viitor sa 
lucrez cu copiii si cariera mea ar fi ideal sa se lege in intregime de munca alaturi de  puisoriămici!” 
 
“AmăinvatatămulteălucruriănoiălaăNocrich,ăcaădeăexempluăsaăamămaiămultaărabdareăsauăcatădeămultăconteazaăsaăaiăună
plan. Am invatat ce e munca in echipa si saăgatesc.“ 
 
“Amăexperimentatăviataăprintreăoăcomunitateădeăvoluntari,ăunălucruăceăm-a facut sa imi schimb putin perspectiva de 
viata. Am avut ocazia de a intalni voluntari din multe alte tari si sa interactionez cu noi mentalitati. Am avut 
deasemenea ocazia de a incerca unele experiente sau activitati pe care acasa nu le-asăfiăpututăface.” 
 
“Avandăinăvedereăcaăamăajunsăacoloăsiăcunosteamădoarăoăsinguraăpersoanaăcuăcareăniciămacarănuătineamălegaturaăiară
acum ne plangem toti de dor... nu cred ca pot spune altceva mai bun de atat. Am avut noroc sa cunosc persoane 
foarteădraguteăsiăsociabileăcuăabilitateaădeăaăfuzionaăcuăcaracterulămeu.” 

 
Buget Centrul cercetasesc Nocrich 2013 

Venituri 2013 
 

nr Sursa suma lei 

1 Voluntari - contributie masa 5000 
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2 Grupuri campare 15000 

3 Donatie Habermann Christian 80000 

 
Total 100000 

 
Cheltuieli 2013 

nr Capitol suma lei 

1 Gunoi 1600 

2 Internet 1080 

3 Curent electric 7000 

4 Lemne de foc 2000 

5 Mancare voluntari 8000 

6 Intalnire ENP 1300 

7 Curatat fantana 300 

8 Dezinfectie / dezinsectie 1000 

9 Consumabile / reparatii 3000 

10 Transport 3000 

11 Investitii 65000 

12 Contabilitate primara 800 

 
Total 94080 

 
Grupuri Prezente în 2013 
 

Nr.  Perioada Grup  Persoane 

1 1-3 februarie Grup extern - Talmes Balmes 22 

2 1-3 martie Training Programe si Resurse Umane 18 

3 8-10 martie Training Sefi de Centre Locale 15 

4 13-16 iunie Intalnire Consiliu Director 15 

5 1-6 iulie Grup extern - Lumea lui Momo - Bucuresti 50 

6 7-9 iulie Grup cercetasi - CL Targu Mures 70 

7 8-26 iulie Grup cercetasi francezi 25 

8 13-14 iulie Camp Cercetasii din Nocrich 25 

9 15-27 iulie Grup cercetasi francezi 38 

10 9-13 august Grup cercetasi spanioli 13 
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11 19-25 august Grup extern - AIDA 10 

13 24-25 august Grup Cercetasi - CUB - Bucuresti 16 

14 9-14 septembrie Grup extern - Viitor Plus - Bucuresti 17 

15 19-22 septembrie Intalnire planificare centru scout 15 

16 3-5 octombrie Grup extern - Go Free - Cluj Napoca 10 

17 1-3 noiembrie Intalnire Echipa Nationala de Programe 22 

18 2 noiembrie Halloween la Nocrich - Cercetasii din Nocrich 26 

18 14-17 noiembrie Stagiu de animatie 18 

19 23-24 noiembrie Camp de toamna - Cercetasii din Nocrich 28 

20 7-8 decembrie Inaugurare Biblioteca Centrului Scout 15 

21 20-22 decembrie Dor de Nocrich 13 

22 29 decembrie - 1 ianuarie Revelion la Nocrich - Cercetasi + Friends 10 

  Total: 529 

Anexa 11 – Propunere Rectificare Bugetară 
 

Chirie Sediu 
2500 

30000 625 7500 

incepand cu luna iunie 2014, costul este 0ron/ luna, s-a 
efectuat plata pentru 5 lunix1500RON = 7500 - > 625/ 
lună 

Telefon & internet 1000 12000 1000 12000 
 

Administrativ sediu 
350 

4200 187,5 2250 

incepand cu luna iunie 2014, costul este 0ron/ luna, cost 
real mediu 450 RON/ luna, plata 5 lunix450=2250 -> 
187,50/ lună 

Deplasari Executivi 
 

4000 0 4000 
 

Salarii Executivi 16295 195540 16295 195600 
 

Intalniri Consiliu 
 

2000 
 

2000 
 

Cotizati WOSM 
 

3500 
 

3500 
 

Cotizatie ESR 
 

900 
 

900 
 

Cotizatie VOLUM 
 

1200 
 

1200 
 

Cotizatie CTR 
 

0 
 

1200 adaugare cost 

Adunarea Generala 
 

3000 
 

3000 
 Departament 

Programe 
 

30000 
 

10000 
 

Depertament 
International 

 
6000 

 
6000 
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Protocol 
 

2000 
 

2000 
 

Zamostea paznic 600 7200 600 1200 stopare plata incepand cu luna martie 2014 

Taxe bancare 
 

8000 
 

8000 
 

Fond Dezvoltare 100 
 

10000 
 

10000 
 Deplasari Centre 

Scout 
 

2000 
 

2000 
 

Promovare ONCR 
 

2000 
 

2000 
 

Campania 2% 
 

2000 
 

2000 
 

Carduri 
 

10000 
 

10000 adaugare cost 

TOTAL RON n/a 335540 n/a 286350 
 

Anexa 12 - Propunere Bugetară pe 2015 
 

  

An 
(RON) 

Finan riă
proiecte 

Cotizatii 2% Debit direct Sponsori 

COMITET EXECUTIV             
Resurse umane (Dir ex, Sec 
adm, FR, Prog, Conta 
primara,Expert cont) 

280000 80000 55000 15000 16000 114000 

Chirie sediu 27000 10000 10000     7000 
Cheltuieli administrative sediu 25000 10000 10000     5000 

Departamentul Programe 21000 15000       6000 

Departament International 7000         7000 

Departament Formare 21000 10000       11000 

Centre Scout 7000         7000 
Adunarea Generala 3500   3500       

Cotizatii anuale (WOSM, ESR, 
VOLUM, CTR) 

6000   6000       

Deplasari executiv si intalniri 
CD 11000   11000       

Taxe bancare 5000   5000       

TOTAL 413500 125000 100500 15000 16000 157000 
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Anexa 13 - Propunere Bugetară pe 2015 cu modificări 
 

  
An 

(RON) 
Finan riă
proiecte 

Cotizatii 2% 
Debit 
direct 

Sponsori 

COMITET 
EXECUTIV 

            

Resurse umane 
(Dir ex, Sec adm, 
FR, Prog, Conta 
primara,Expert 
cont) 

277250 82750 52250 15000 16000 111250 

Chirie sediu 26500 10500 9500     6500 

Cheltuieli 
administrative 
sediu 

24500 10500 9500     4500 

Departamentul 
Programe 

26025 15000 5025     6000 

Departament 
International 

7000         7000 

Departament 
Formare 

21000 10000       11000 

Centre Scout 7000         7000 

Adunarea Generala 
3325   3325       

Cotizatii anuale 
(WOSM, ESR, 
VOLUM, CTR) 

5700   5700       

Deplasari executiv 
si intalniri CD 

10450   10450       

Taxe bancare 4750   4750       
TOTAL 413500 128750 100500 15000 16000 153250 
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Anexă 14 - Centre Locale 
 

1. Grupuri de Inițiativă care pot deveni Centre Locale 
 

Nr. Grup de Ini iativă 
Data de primire a autorizatiei 
de functionare 

Minim 6 
luni 

Minim 25 
de membri 

Trimis 
raport 

Prezent la 
AG 

Trim IV 
2013 

Trim I 2014/ 
înscriere soft 

1 Cerceta ii Rodnei 09.01.2013 da da da nu da nu 

2 Coborârea Duhului Sfânt 02.02.2013 da da da da da da 

3 Dimitrie ichindeal 01.03.2013 da da da da da da 

4 Nord 04.03.2013 da da da da da nu 

5 Aetos  02.03.2013 da da da da da da 

6 Cerceta ii din ara Luanei 06.08.2013 da da da da da da 

7 Cerceta ii Inimi Băimărene 05.11.2013 da da da nu n/a nu 

8 Constantin Sapatino 09.10.2013 da da da da n/a da 

9 George Călinescu 09.10.2013 da da da da n/a da 

10 Posada-Peri ani 05.11.2013 da da da da n/a da 

11 Sf. Nicolae 05.11.2013 da da da da n/a da 

12 Ro ia Montană 07.11.2013 da da da da n/a da 

13 Sfântul Francisc 07.11.2013 da da da da n/a nu 

14 
Cioplea, Sfânta Fecioară 
Maria Regină 11.11.2013 da da da da n/a nu 

15 Daniela Cuciuc 22.01.2014 nu da n/a nu n/a n/a 

16 Zalău 03.03.2014 nu da n/a da n/a n/a 
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2. Centre locale care solicită personalitate juridică 
 

Nr. 
Centru 
Local 

Data de 
primire a 
autorizatiei 
de 
functionare 

Minim 
1 an 

Minim 10 
lideri i 50 
de 
membri Sediul stabil 

Capacitate gestiune 
financiară 

Capacitate 
atragere fonduri 

Activ 
patrimonial 
minim 2 salarii 
minime pe 
economie 

Prezent 
la AG 

Trim 
IV 
2013 

Trim I 
2014/ 
înscrier
e soft Observatii 

1 
Sfântul 
Dumitru 2009 da 

da -12 
lideri si 52 
de 
cercetasi 

da - Scoala 
Gimanziala 
Valea Lupului 

da - ScoutIS - 5 editii, 2 
campuri/ an, cam regional pt 
Centenar 

da - Ordinul, 2%, 
Cadiul fermecat - 
4 edi ii, trupa de 
teatru ScoutArt da - 400 lei da da da 

 

2 
Ion Soiu 
Cristian 2010 da 

nu -6 
lideri si 27 
de 
cercetasi 

da - contract 
de comodat 
spatiu din 
prtea 
Primariei 

da - RoJam - co-coordonator, 
Senioriada 2013, Campuri 
Regional Cristian - 2 editi, 10 
Scoli - Radu Stinghe, primele 
2 contingente 1998 si 1999 

proiecte finan ate, 
sponsorizari, 
parteneriate da - 10000 lei da da 

 

(solicitare 
modificare 
statut) 

3 
Cerceta ii 
Marini 19.04.2013 da 

da - 14 
lideri si 6 
voluntari 
adulti 

da - sediu 
stabil in 
Constanta, 
bd. Tomis nr. 
40 

Da - a derulat activită i locale 
i regionale de amploare 

(Campul regional Argonau ii 
Tomisului, două campuri 
locale de lupi ori i în curs de 
derulare un camp de 
temerari i exploratori în 
Cheile Dobrogei) 

da -  dovedită prin 
atragerea de 
fonduri (contracte 
de sponsorizare în 
bani i bunuri, 
formulare 2%, 
contracte de 
colaborare cu 
persoane juridice, 
institu ii publice) da - 5000 lei da da da 

  
 

3. Centre locale propuse spre desființare 

Nr. Centrul Local  Baden Powell eful CL a anuntat iesirea din ONCR, mutare la ACTR 

1 Centrul Local Călimăneşti Suspendat în data de 22.07.2013 / propus desfiintare în 10.12.2013, seful CL a declarat că centrul local nu mai func ionează 

2 Centru Local Corabia Suspendat în 22.07.2013 / propus spre desfiin are în 10.12.2013, contactat telefonic în 21.02.2014 

3 Centru Local Aventura Suspendat în 03.02.2014; propus spre desfiin are în 7 mai 2014, efa de CL a anun at că nu au membri i nici activită i 

4 Centru Local Vintilă Vodă suspendat în 22.07.2013 / propus spre desfiin are în 10.12.2013 
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Anexă 15 – Formular de candidatură Iulian Popescu 
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78 

 

Anexă 16 – Ghid pentru Asociații și Fundații 
 
Centrele  locale au ca si organizatia mama ONCR- aceeasi forma juridica,respective  forma de 
asociatie, reglementata de OUG26/2000  
 
Definitia asociatiei  -  este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe 
bazaăuneiăînţelegeri,ăpunăînăcomunăşiăf r ădreptădeărestituireăcontribuţiaămaterial ,ăcunoştinţeleăsauă
aportulălorăînămunc ăpentruărealizareaăunorăactivit ţiăînăinteresăgeneral,ăcomunitarăsau,ădup ăcaz,ăînă
interesul lor, personal nepatrimonial. 
 
Acte necesare infiintarii cetrului local 
-cerere de inscriere in vederea dobandirii personalitatii juridice  
-actulă constitutivă şiă statutulă atestateă deă avocată sauă autentificateă deă notară (5exă dină fiecare)ă - 
onorariu avocat 50 lei minim 
 -dovada existentei sediului asociatiei 
- dobada depunerii patrimoniului 1700 lei  
- caziere fiscale asociati – 5 asociati- x 20 lei = 100 lei 
-taxa de timbru, în cuantum de 100 lei platita la Serviciul de taxe si impozite  
- taxa de timbru pentru legalizare sentinta 10 lei  
Total  sume necesare pentru infiintare  aproximativ  2.000 lei ( orientativ, avand in vedere ca am 
stabilit un onorariu minim incasat de un avocat)   
 
Acteleănecesareăpentruăînfiinţareăunuiăcentruălocal 
 
1. Decizia de infiintare emisa e catre ONCR( art.  Statut )  

 
Filialele sunt entitati cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice in 
conditiile stabilite de asociatie prin actul constitutiv al filialei. 
Ele pot incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama asociatiei, numai pe baza hotararii 
prealabileă aă consiliuluiă directoră ală asociatieiă Actulă deă dispoziţieă esteă acelă actă juridică careă areă caă
rezultatăieşireaăunuiădreptăsauăbunădinăpatrimoniuăsauăgrevareaăcuăoăsarcin ăreal ă(ipotec ,ăgaj);ă
ex: vânzarea-cump rarea,ădonaţia,ărenunţareaălaăunădrept. 
 
2. Denumirii  filialei  

 
2.1.Cu privire la numele centrului local : 
“ă Este interzis, sub sanctiunea nulitatii absolute a actului constitutiv si a statutului ca o filiala sau 
sucursala sa poarte o alta denumire decat cea a asociatiei sau fundatiei care o constituie. “ă– Legea 
22/2014  - ultima modificare in materia asociatiilor  si fundatiilor  
 
Asa dupa cum arata textul de lege  denumirea unui centru va fi urmatoarea :  
ORGANIZATIA NATIONALA CERCETASII ROMANEI – CentrulăLocalăă“ăCercetasiiăMarini”ăConstanta  
 
2.2ăIndicareaănumeluiălocalitatiiăesteăobligatorieă(art.ă81ălit.c.ăcentrulălocalăseăidentific ăprinănumeleă
localit ţii,ădarăareăşiăunănumeăalesădeăc treălideriiălocaliă– regulament ONCR ) 
 
2.3 Pentru  centrele locale infiintate deja, daca denumirea nu  este in acord cu lege nou adoptata, 
acestea au obligatia ca in termen de 2 ani, adica pana in luna   martie  2016 sa isi modifice  
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denumirea , sub sanctiunea  dizolvarii de drept si radierea din Registrul asociatiilor si fundatiilora   
asociatiei.  
 
2.4 Centrele locale  fara personalitate au aceeasi obligatie privind denumirea. 
Din punct de vedere juridic acestea sunt sucursale: asociatia isi poate constitui sucursale, ca 
structuri teritoriale fara personalitate juridica,se constituie prin hotarare a adunarii generale si 
desfasoara activitatile date in competenta lor de catre asociatie. 
 
3. Act constitutiv  si  Statut  
3.1 Forma :  autentificate la notar sau cu dare de data certa la avocat , 5 exemplare si copii carti 
de identitate 
 
3.2Actul constituiv si statutul centrului local va fi in acord cu actul constitutive si statutul ONCR ( 
anexa )  
Ce dorim sa supunem atentiei :  
 Asociatiiăsiăcomponenţaănominal ăaăcelorădintâiăorganeădeăconducere,ăadministrareăşiăcontrolăaleă

asociaţieiă:ăăcredăcaăacestiaăarătrebuie sa fie cei din conducerea centrului local de la data la care 
acesta se infiinteaza  

 patrimoniulăiniţialăalăasociaţieăesteăpotrivitălegiiăinăvaloareăădeăcelăpuţinăunăăsalariuăminimăbrutăpeă
economieă ă laădataăconstituiriiă asociaţiei,insaăpotrivită regulametului ONCR acesta trebuie sa fie 
pentruă filialeă alc tuită dină aportulă înă natur ă sauă înă baniă ală asociaţilor,ă înă valoareă deă celă puţină
dublul salariului minim pe economie(  deci 850 x2=1700 lei si se poate utiliza   dupa constituire 
) si va trebui depus la o banca , nu neaparat cea la care a fost deschis contul pe care lucrati in 
prezent. 

 persoanaă sauă persoaneleă împuterniciteă s ă desf şoareă proceduraă deă dobândireă aă personalit ţiiă
juridice trebuie indicate  de la inceput(va semna cererea catre instanta, va depune dosarul, va 
ridica actele de cosntituire si va  legaliza sentinta de infiintare,va obtine  certificatul de 
inregistrare in Registrul asociatiilor  si fundatiilor, va obtine codul e inregistrare fiscal a 
centrului) ; 

 destinaţiaăbunurilor,ăînăcazulădizolv riiăasociaţiei:ăacesteaătrebuieăsaărevinaăorganizatieiămamaă- 
ONCR sau unei alte filiale a acesteia  

 
3. SEDIUL -trebuiesc depuse documentele care atesta sediul, de exemplu: 

a). contract de inchiriere – anexa model  
Daca aveti la dispozitie un spatiu inchiriat, veti avea nevoie de contractul de inchiriere. 
b). contract de comodata( folosinta gratuita) – anexa model  
Proprietarul locuintei incheie un contract de comodat cu asociatia in curs de constituire 
reprezentata prin imputernicit. Acest contract se autentifica la notarul public ori se atesta de catre 
avocat. 
 
Daca sediul este stabilit intr-un imobil ce cuprinde mai multe proprietati (bloc, vila), se mai cer 
urmatoarele: 
-acordul vecinilor cu pereti comuni cu apart-sediu (un simplu tabel cu semnaturi cum ca sunt de 
acord cu functionarea sediului Asociatiei in apartamentul respectiv). 
-acordul Asociatiei de Proprietari (Locatari, dupa caz). Acordul se da pe un formular tip, care este 
pus la dispozitie de Uniunea Nationala a Asociatiilor de Proprietari. Adresati-va administratorului 
imobilului. Daca ati primit acordul de mai sus, NU are dreptul sa va refuze. 
- in functie de judecatorul care verifica dosarul, aceste documente pot fi sau nu cerute , insa este 
bine sa cunoateti si acest aspect. 
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- deasemeni daca nu outei obtine un astfel de contract pentru locul unde desfasurati efectiv 
activitatea, atunci este de preferat sa eclarati sediul acasa la unul dintre asociatii care semneaza 
actele constitutive. 
 
4.Constituirea patrimoniului 
Patrimoniul initial al asociatiei, in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data 
constituirii centrului local si este  alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor 
(recomandam integral numerar). 
Banii raman blocati la CEC/banca pana la obtinerea sentintei de infiintare, cand dup ace veti  duce 
sentinta  de autorizare  , se vor putea utiliza. 
La data de 1.01.2014 salariul minim brut pe economie este de 850 lei.   
 
5.Obţinereaăcazieruluiăfiscalădeăc treăăasociaţiăcareăsemneazaăactulăconstituivă 
Înă aceast ă etap ă fondatoriiă suntă nevoiţiă s ă obţin ă cazierul fiscal( nu judiciar!)  personal, fie sa 
apeleze la un avocat, fie sa mandateze   o alta peraoana ( imputernicire autentica , la notar). 
Costul pentru a-lă obţineăesteădeă20ă lei/persoanaă ,ă iarăacesta este valabil pentru 30de zile  de la 
eliberare, se depune in original la dosarul instantei. 
 
Cazierulă fiscală esteă eliberată deăMinisterulă Finanţeloră prină Administraţiaă Finanţeloră Publiceă deă careă
aparţineădomiciliulăsolicitantului. 
 
 
II. DEPUNEREA DOSARULUI LA JUDECATORIE 
 

1. Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si 
fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie isi are sediul. 

2. Se depun la judecatorie in 5 exemplare urmatoarele documente:  
- Cerere (anexa) semnata e impuernicitul indicat in actul constitutiv  
- Act constitutive si  statut 
- Dovada sediu 
- Dovada patrimoniu 
- Dovada rezervare denumire 
- Caziere fiscal 
- Taxa de timbru( 100 lei se achita la sediul primariilor unde se achita taxele si impozitele 

locale)   
3. Procedura de autorizare : 

 
3.1 Dupa depunera dosarului, termenul de judecata este in mod normal de 3 zile, maxim 1 
saptamana (este procedura de urgenta). Nu lipsiti la termen! In mod normal pronuntarea se poate 
face si in absenta, dar daca presedintele completului doreste sa va mai intrebe ceva, e bine sa fiti 
de fata.  
3.2 Daca totul e in regula, pronuntarea sentintei  civile se da in aceeasi sedinta, daca nu, primiti 
termen in cateva zile. Dupa pronuntare, trebuie sa treaca 5 zile pana ce sentinta sa devina 
definitiva si irevocabila. 
 
 
3.3 La 2 saptamani dupa pronuntare, depuneti cerere la judecatorie pentru eliberarea sentintei 
civile – anexa- si a Certificatului de Inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor – anexa-  
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3.4 Pentru eliberarea copiilor legalizate dupa sentina  trebuie sa achitati taxa de timbre tot unde ati 
achitat si taxa de 100 lei   pentru cate  copii legalizate solicitati  – de recomandat 4-5exemplare ) . 
3.5 Se ridica de la grefa instantei : un exemplar al actelor depuse cu stampila judecatoriei pe 
fiecare pagina ( va fi originalul pe catre trebuie sa il pastrati) , copiile legalizate dupa sentinta de 
autorizare si certificatul de incriere in regisitrul asociatiilor  si fundatiilor   care atesta  dobandirea 
personalitatii juridice . 
 
III .ATRIBUIREA DE COD FISCAL 
Pentru a putea desfasura operatiuni financiare aveti nevoie de un Cod Fiscal (atentie: organizatiile 
non-profit nu primesc si numar de inregistrare in Registrul Comertului, asa cum au societatile 
comerciale!) 
La Directia Finantelor Publice Localedin  raza teritoriala unde se afla sediul  centrului local depuneti 
un dosar care sa cuprinda: statut, act constitutiv, sentinta civila, certificatul de inscriere in RAF 
(toate in copie), cereri completate (pe care vi le da inspectorul fiscal). Termen: 14 zile 
 
IV.STAMPILA  este necesara pentru a insoti practic orice semnatura a membrilor consiliului director 
si chiar pentru deschiderea contului bancar 
 
V. DESCHIDEREA CONTULUI BANCAR 
Ca sa puteti efectua operatiuni financiare, cu documentele de la judecatorie ( sentinta si  certificate 
de inscriere in RAF- in copie dar sa aveti si originalul pentru a fi verificat)  deschideti contul 
definitive la banca la care ati depus patrimonial pentru constituire  . 
Operatiunea dureaza  in functie de banca maxim 3 zile iar  dupa obtinerea contului definitive banii 
se pot utiliza pentru nevoile centrului local. 
 
ALTELE 
Cereti la Ministerul Justitiei sa vi se comunice numarul de inregistrare in registrul national al 
persoanelor juridice fara scop patrimonial (nu este taxa si nici formular-tip pentru asta). Este diferit 
de numarul din RAF-ul de la Judecatorie. 
 
LEGISLATIE UTILA 
OG nr. 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare 
Recomandam ca toate cheltuielile facute (taxe, stampila, autentificari etc.) sa se faca pe numele 
centrului local , pentru ca sunt deductibile. 
Costurile mentionate sunt orientative; ele sunt supuse unor fluctuatii determinate de piata 
serviciilor notariale sau de modificarea taxelor catre stat. 
In ziua in care aveti termen la Judecatorie, verificati numarul de ordine pe lista Completului unde 
ati fost repartizati. Daca sunteti spre coada listei, veti fi nevoiti sa asteptati pana dupa pranz, pana 
cand toate dosarele dinainte sunt rezolvate. 
Varsta minima pentru calitatea de membru al unei ONG (membru simplu, fondator sau membru in 
Consiliul Director) este 16 ani. 
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Anexă 17 – Imn propus
 
Dimineaţa-nviorare; sunt gata 
Catargul este pus: sunt gata 
Să lăsăm lumea mai buna cum spunea B.P. 
Noi urmăm toate legile petalelor de crin 
 
Se fluieră odată toţi ne împărţim 
Ne ascundem ne jucam şi ne urmărim 
Foc de tabară, insine noi le merităm 
Toţi suntem aici lumea-n bine s-o schimbăm 
 
Ref: Cercetaşi, suntem gata oricând 
Educaţie pentru viaţă 
Promisiune, eşarfă, trei degete sus 
Sunt cercetaş asta sunt! 
 
Oamenii ne-ntreabă ce cercetăm? 
Noi nu cercetăm nimic, ne place s-ajutăm 
Din toate colţurile lumii ne-am adunat 
Să urmăm legea scout cum am învăţat 
 

 
Să lăsăm lumea mai buna cum spunea B.P. 
Noi urmăm toate legile petalelor de crin 
Foc de tabară, insine noi le merităm 
Toţi suntem aici lumea-n bine s-o schimbăm 
Toţi suntem aici lumea-n bine s-o schimbăm 
 
Ref: 
 
Oooo 
Suntem gata oricând! 
Oooo 
Sunt cercetaş, asta sunt. 
Oooo 
Suntem gata oricând! 
Suntem gata oricând! 
 
 
 
 
 

 

Anexa 18 - Statut Centrul Cercetășesc Nocrich (1)

STATUT 
CentrulăCercet escăNocrichă- Hans-Christian Habermann 

 
CapitolulăI.ăMişcareaăCercet şeasc ă 
Art.1.ăCercet iaăesteăoămişcareăeducativ ăaăcopiilorăşiătinerilor,ăbazat ăpeăvoluntariat,ăcuăcaracterăapolitic,ă
deschis ă tuturor,ă f r ădeosebireădeănaţionalitate,ă ras ,ăsex,ăcredinţ ăsauăcondiţieăsocial ,ă înăconcordanţ ăcuă
principiileăşiămetodaăScout.ă 
Art.2ăScopulăCercet iei esteădeăaăcontribuiălaădezvoltareaăcopiiloră iătinerilor,ăînăvedereaăîmpliniriiălorăfizice,ă
intelectuale,ă sociale,ă spirituale,ă pentruă aă deveniă cet ţeniă responsabiliă aiă comunit ţiloră locale,ă naţionaleă şiă
internaţionale.ă 
Art.3. MişcareaăCercet şeasc ăseăbazeaz ăpeăurm toareleăprincipii:  
a.ăDatoriaă faţ ădeăDumnezeu:ăaderareaă laăprincipiileă spirituale,ă fidelitateaă faţ ădeă religiaă careă leă exprim ăşiă
acceptarea îndatoririlor ce decurg din aceasta.  
b.ăDatoriaăfaţ ădeăaproapele:ăloialitateaăfaţ ădeăţar ăşiătradiţii,ăînăarmonieăcuăpromovareaăconceptelorădeăpace,ă
înţelegereăşiăcooperareălaănivelălocal,ănaţionalăşiăinternaţional,ăparticipareaălaădezvoltareaăsociet ţiiăînărespectulă
faţ ădeădemnitateaăuman ăşiăintegritateaănaturii.ă 
c.ăDatoriaăfaţ ădeăsine:ăasumareaăresponsabilit ţiiădezvolt riiăproprieiăpersoane.ă 
 
CapitolulăII.ăNumele,ăscopulăşiăidentitateaăasociaţieiă 
Art.4. (1) Centrulăcercet escăNocrichă- Hans-Christian Habermann se constituie în temeiul art. 45¹ din 
StatutulăOrganiza ieiăNa ionaleăCerceta ii României;  
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(2) Conform prezentului statut denumirea de Centrulăcercet escăNocrichă- Hans-Christian Habermann 
esteădat ăacesteiăfiliale,ăcaăstructur ăasociativ ădeătineret,ăunitar ,ăindependent ,ăapolitic ,ăneguvernamental ă
şiăf r ăscopăpatrimonial.ă 
Art.5. (1) Scopulă Centrulă cercet escă Nocrichă - Hans-Christian Habermann este de a contribui la 
educareaăcopiiloră iătinerilorăcuăajutorulăunuiăsistemădeăvaloriăbazatăpeăLegeaăşiăPromisiuneaăCercetaşului,ă înă
vederea împlinirii lor fizice, intelectuale, sociale,ă spirituale,ă pentruă aă deveniă cet ţeniă responsabiliă aiă
comunit ţiloră locale,ă naţionaleă şiă internaţionaleă iă deă aă desf uraă activit iă economiceă directeă cuă caracteră
accesoriuă iăînăstrâns ăleg tur ăcuăscopulăONCR.ă 
(2) Pentru îndeplinirea scopului propus, Centrulă cercet escă Nocrichă - Hans-Christian Habermann î iă
propune,ăf r ăaăseălimitaălaăacestea,ăurm toareleăobiective:ă 

a. Organizareaăşiădesf urareaăactivit ilorăeducativeăde/pentruăcopiiăşiătineriăşiădeăvoluntariat;ă 
b. Organizareaăşiădesf şurareaăactivit ţilorădeăeducaţieănon-formal ăpentruăcopii,ătineriăşiăadulţi;ă 
c. Organizareaăşiădesf şurareaăactivit ţilorărecreativeăşiădeădivertisment;ă 
d. Organizareaă şiă desf şurareaă activit ţiloră specificeă deă educaţieă pentruă mediuă şiă protecţiaă mediului,ă

inclusivăactivit ţiădeăadministrareăaăariilorănaturaleăprotejate;ă 
e. Organizareaăşiădesf şurareaăactivit ţilorădeăformareăprofesional ăcontinu ăaăadulţilor;ă 
f. Organizareaăşiădesf şurareaăactivit ţilorădeăschimburiădeătineriăşiăcolaborareăinternaţional ;ă 
g. Organizareaăşiădesf şurareaăprogramelorădeădezvoltareătransfrontalier ;ă 
h. Organizareaăşiădesf şurareaădeăconcursuriă laănivelă local,ănaţionalăşiă internaţională înădomeniiăspecificeă

scopuluiăşiăobiectivelorăorganizaţiei;ă 
i. Organizareaăşiădesf şurareaăaltorăactivit ţiăspecificeăorganizaţiei.ă 
j. Activit ţiăaleăaltorăorganizaţiiăn.c.aă 
k. Facilit ţiădeăcazareăpentruăvacanţeăşiăperioadeădeăscurt ădurat ă 
l. Parcuriăpentruărulote,ăcampinguriăşiătabereă 
m. Alte servicii de cazare  
n. Alteăserviciiădeăalimentaţieă 
o. Alteăactivit ţiădeărezervareăşiăasistenţ ăturistic ă 
p. Înv ţ mântăînădomeniulăsportivăsauărecreaţională 
q. Alteăformeădeăînv ţ mântă 
r. Activit ţiăaleăbazelorăsportiveă 
s. Alteăactivit ţiărecreativeăşiădistractiveă 

Art.6. Centrulă cercet escăNocrichă - Hans-ChristianăHabermannăseăconstituieăpeăperioad ănedeterminat ăcaă
filial ă aă Organiza ieiă Na ionaleă Cerceta iiă Românieiă – ONCRă iă vaă respectaă prioritară prevederileă statutuluiă
acesteia;  
Art.7. Centrulăcercet escăNocrichă- Hans-ChristianăHabermannăareăsediulăînăsatulăNocrichălaănr.ă160,ăjude ulă
Sibiu. Sediul filialei poate fi modificat pe baza deciziei Consiliului Director.  
Art.8. Centrulă cercet escă Nocrichă - Hans-Christiană Habermannă colaboreaz ă cuă instituţiileă publice,ă
organizaţiileă neguvernamentaleă şiă bisericaă peă bazaă unuiă protocol,ă atâtaă timpă câtă colaborareaă nuă contravineă
scopuluiă şiă principiiloră Mişc riiă Cercet şeştiă şiă aceastaă nuă implic ă integrareaă Centrulă cercet escă Nocrichă - 
Hans-Christian Habermann în structurile lor.  
Art.9. Centrulăcercet escăNocrichă- Hans-ChristianăHabermannăpoateăaveaăsigl ,ăsteag,ăimn,ăsalutăşiădeviz ă
proprie.ăAcesteaăseăaprob ădeăc treăConsiliulăDirectorăalăONCR.ă 
Art.10. (1)ăEducareaăcopiilorăşiătinerilorăseărealizeaz ăprinăactivit ţiăeducative non-formale specifice: culturale, 
spirituale,ăsportive,ăecologice/deăprotecţieăaămediului,ăsocial-umanitare,ădeădezvoltareăpersonal ăsauădinăoriceă
alt domeniu care poate contribui la îndeplinirea misiunii.  
(2)ăFormareaăcontinu ăaăadulţilorăvoluntariăresponsabiliădeăeducareaăcopiilorăşiătinerilorăseărealizeaz ăprintr-un 
sistem de formare specific, descris în documentele subsecvente statutului.  
 
CapitolulăIII.ăOrganeleădeăconducereăaleăCentrulăcercet escăNocrich - Hans-Christian Habermann  
Art.11.ăApartenen aă 
(1) La nivel local, Centrulăcercet escăNocrichă- Hans-Christian Habermann este filiala aăOrganiza ieiă
Na ionaleăCerceta iiăRomâniei.  
(2)ăSeăbucur ădeăautonomieădecizional ăşiăareălibertateaădeăasociereăînăscopulăderul riiădeăactivit ţiăspecificeăşiă
p str riiăidentit ţii.ă 
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(3)ăCentrulăcercet escăpoateăaveaăpatrimoniuăpropriu,ăînăconformitateăcuălegisla iaăînăvigoareă iăRegulamentulă
ONCR.  
Art.12.ăAtribuţiileăgeneraleăaleăfilialei:  
a.ăfaciliteaz ăactivit ileădesf urateădeăcerceta iămembriăONCR;ă 
b.ăfaciliteaz ăactivit iădeăeduca ieănon-formal ;ă 
c.ăidentific ă iăgestioneaz ăresurseleămaterialeă iăfinanciare;ă 
d.ă achit ă c treă ONCRă oă cotiza ieă anual ,ă ină baniă sauă contravaloareaă eiă înă servicii,ă înă propor ieă deă 4%ă dină
veniturileăneteătotaleăanualeăproveniteădinăactivit iăeconomice.ă 
Art.13. Filialeiă îiă poateă fiă suspendat ă activitateaă peă bazaă decizieiă Consiliuluiă Directoră ală ONCRă iă seă poateă
desfiinţaăprinădeciziaăAdun riiăGeneraleăONCR,ăînăcondiţiileăprev zuteădeăStatutulă iăRegulamentulăONCR.ă 
AdunareaăGeneral ăaăCentruluiăcercet escă 
Art.14.ăComponenţ ă 
(1)ă Adunareaă General ă esteă forulă deă conducereă ală Centruluiă Cercet esc,ă careă implementeaz ă obiectiveleă
strategice ale ONCR la nivel local.  
(2) AdunareaăGeneral ăseăconvoac ăînăsesiuneăordinar ăanual ,ăsauăînăsesiuneăextraordinar ,ăoriădeăcâteăoriă
este nevoie.  
(3)ă Laă acesteă adun riă particip ,ă cuă dreptă deă vot,ă toţiă membriiă centruluiă cercet esc,ă careă sunt:ă membriiă
ConsiliuluiăCentruluiăcercet escă iăunădelegat reprezentant al Consiliului Director.  
Art.15.ăAtribuţii.  
(1)ăAdunareaăGeneral ăaăCentruluiăCercet escăareăurm toareleăatribu ii:ă 
a.ădezbateăraportulădeăactivitateăalăConsiliuluiăCentruluiăCercet escă iăalăcenzorilor;ă 
b.ădezbateă iăadopt ăplanulădeăactivit iăalăCentruluiăCercet escăpentruăanulăurm tor;ă 
c.ăd ădesc rcareădeăgestiuneăordonatoruluiăprincipalădeăcrediteăpentruăanulătrecut;ă 
d.ăaprob ăbugetulăpentruăanulăurm toră iăadopt ădeciziileăceăseăimpun;ă 
e. evalueaz ăindividuală iăcolectivăactivitateaăorganelorălocaleăalăc rorămandatăseăîncheie;ă 
f.ăevalueaz ăimplementareaăobiectivelorăstrategiceălocale;ă 
g.ăalegeăConsiliulăCentruluiăCercet escă iăCenzorulă(Cenzorii);ă 
h.ădezbateă iăaprob ăobiectiveleăstrategiceălocaleăpentruăurm toriiătreiăani.ă 
 

ConsiliulăCentruluiăCercet esc 
Art.16.ăComponenţ ă 
ConsiliulăCentruluiăCercet escă 
Art.16.ăComponenţ ă 
(1)ăConsiliulăCentruluiăCercet escă(CCC)ăconduceăactivitateaăCentruluiăCercet escăîntreăAdun rileăGenerale.ă 
(2)ă CCCă esteă compusă dină Directorulă Centruluiă Cercet escă şiă al iă 2ă membri,ă to iă ale iă deă c treă Adunareaă
General ,ă prină votă direct,ă astfel:ă 1ă membruă numită deă Consiliuluiă Directoră ală ONCRă ,ă 1ă membruă peă bazaă
propuneriiădeăcandidatur ăf cut ădeăc treăcoordonatorulădeăCentreăCercet e ti,ăDirectoruluiăExecutivăalăONCRă
sauă Pre edinteă (numaiă înă cazulă înă careă celelalteă func iiă suntă vacante)ă iă 1ă membruă peă bazaă propuneriiă deă
candidatur ăvenit ădinăparteaăCentrelorăLocaleăaleăONCR.ă 
(3)ăCeiă3ămembriăî iăstabilescăîntreăeiăresponsabilit ile/func iileăînătermenădeă5ăzileădeălaăalegere.ă 
(4)ăPrimulăConsiliuăalăCentruluiăcercet şescăesteăformatădin:ă 
…………………………………………………………………….ă 
…………………………………………………………………….ă 
……………………………………………………………………..ă 
Art.17.ăAtribuţiileăCCCă iăaleăDirectorului Centrului:  
(1)ăCCCăcoordoneaz ăactivitateaăgeneral ăaăfilialeiă iăîntreprindeătoateăac iunileănecesareăpentruăaăseăasiguraă
deăîndeplinireaăindicatorilorătehniciă iăfinanciariăstabili iăînăcadrulăAdun rilorăGenerale;ă 
(2)ăCCCăr spunde,ă înă termenulă solicitat,ă laă toateăsolicit rileădeă informa iiă referitoareă laăactivitateaăcentrului,ă
adresateădeăc treăPre edinteleăsauăoricareădinămembriiăConsiliuluiăDirectorăalăONCR,ăDirectorulăExecutivăsauădeă
c treăresponsabilulădeăCentreăScout;ă 
(3)ăCCCăr spundeăde legalitateaădesf ur riiăactivit iiăcentrului;ă 
(4)ăŞefulăCentruluiăCercet escăesteăresponsabilăcuăimplementareaădeciziilorăluateădeăc treăAdunareaăGeneral ă
iădeăConsiliu,ăreprezint ăCentrulăCercet escăînăinteriorulăşiăînăexteriorulăONCRă iăîntocme te rapoarte tehnice 
iăfinanciareă– trimestriale – cuăprivireălaăactivitateaăcentrului,ăpeăcareăleăprezint ăConsiliuluiăDirectorăalăONCR.ă 

Cenzorul  
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Art.18. Numire.ăCenzorulăCentruluiăCercet escăesteănumitădeăConsiliulăDirectorăalăONCRă iăeste,ădeăregul ,ă
unulă dintreămembriiă Comisieiă deă Cenzoriă aiă ONCR;ă înă cazuriă excep ionale,ă poateă fiă numită ună altă cenzor,ă cuă
studii superioare în domeniul economic.  
Art.19.ăAtribuţii.ăAtribuţiileăcenzoruluiăsuntăsimilareăcuăaleăcelorădinăstructuraănaţional ă iăfunc ioneaz ădup ă
acelea iănorme.ă 
 
Capitolul IV. Management financiar  
Art.20. Veniturile Centruluiăseărealizeaz ădin:ă 
a.ădobânziăşiădividendeărezultateădinăplasareaăsumelorădisponibileăînăcondiţiiălegale;ă 
b.ăveniturileărealizateădinăactivit ţiăeconomiceădirecte;ă 
c.ădonaţii,ăsponsoriz riăsauălegate;ă 
d.ăresurseăobţinuteădeălaăbugetulădeăstatăşi/sauădeălaăbugeteleălocale;ă 
e.ăfinan riănerambursabileăsauărambursabileă 
f.ăsubven iiădinăparteaăONCR;ă 
g.ăalteăvenituriăprev zuteădeălege.ă 
Art.21.(1)ă Centrulă vaă desf şuraă activit ţiă economiceă directeă cuă caracteră accesoriuă înă strâns ă leg tur ă cuă
realizareaăscopurilorăorganizaţiei,ăcuăcondi iaăcaăveniturileărealizateăs ăfieăutilizateăexclusivăpentruăactivit ileă
non-profităprev zuteăînăprezentulăstatut.  
Art.22. (1) Centrul, pot primi donaţiiă subă form ădeă fonduriă b neşti,ă bunuriămaterialeămobileă sauă imobile,ă
numaiăînăcazulăînăcareăacceptareaăacestoraănuăimplic ăcondiţion riăînăactivitateaăacestuia.ă 
(2)ă Centrulă cercet escă poateă s ă înstr inezeă bunuriă dină patrimoniulă propriu,ă dac ă aceastaă esteă înă interesulă
organizaţiei,ăînăbazaădecizieiăConsiliuluiăCentruluiăCercetasescăpentruăbunurileăinăvaloareămaiămicaădeă5000ădeă
euroăsiăcuăaprobareaăAdun riiăGeneraleăaăcentruluiăinăcazulăinăcareăvaloareaăbunuluiădepasteste 5000 de euro.  
Art.23. Ordonatorii de credite ai centrului suntăceiăstabili iădeăConsiliulăDirectorăalăONCR.ă 
 
CapitolulăVIIăDizolvareaăşiălichidareaă 
Art.24.ăCentrulăpoateăfiădezvoltatăconformălegislaţieiăprivindăasociaţiileăşiăfundaţiile:ă 
a) de drept;  
b)ăprinăhot râreaăAdun riiăGeneraleăaăfilialei;ă 
c)ăprinăhot râreăjudec toreasc ;ă 
d) în temeiul art. 45¹ din statutul ONCR.  
Art.25. Destina iaăpatrimoniuluiăînăcazulădesfiin riiăcentrului.ă 
Toateă bunurileă Centruluiă Cercet escă careă seă desfiinţeaz ă trecă înă patrimoniulă ONCRă careă îlă vaă administraă
potrivit prevederilor statutului ONCR, prin intermediul Consiliul Director al ONCR.  
Dispozi iiăfinaleă iătranzitoriiă 
Art.ă 26.ă Prezentulă statută aă fostă adoptată înă Adunareaă General ă aă Centruluiă Cercet escă Nocrich în data de 
_______________;  
Art.ă27.ăPeăbazaăprezentuluiăstatut,ăînătermenădeă60ădeăzileădeălaăaprobareaăluiădeăc treăinstan aăcompetent ,ă
ConsiliulăCentruluiăCercet esc,ăvaă întocmiăRegulamentulădeăOrganizareă iăFunc ionareăalăcentrului,ărespectivă
RegulamentulădeăOrdineăInterioar ă iăstrategiaăacestuiaăpentruăoăperioad ădeăminimumă3ăani;ă 
Art.ă 28.ă Modalit ileă deă lucruă neprev zuteă deă prezentulă statută suntă deă competen aă Adun riiă Generaleă aă
Centrului;  
Art. 29. Prezentul statut poate fi modificat doar deă c treăAdunareaăGeneral ă aăCentruluiă cuă ună cvorumădeă
minimumă2/3ădinănum rulămembrilorăcuădreptădeăvot.ă 
Redactatăazi,ă______________________ăînă6ă( ase)ăexemplareăoriginale.ă 
 
Participan iălaăAdunareaăGeneral ădeăconstituireăaăCentruluiăCercet escă 
(seăvorănominalizaătoţiămembriiăCD,ădirectorulăexecutivăşiămembriiănominalizaţiălaăart.16-4) 
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Anexa 19 - Statut Centrul Cercetășesc Nocrich (2) 
 

STATUT 
CentrulăCercet escăNocrichă- Hans-Christian Habermann 

 
CapitolulăI.ăMişcareaăCercet şeasc ă 
Art.1.ăCercet iaăesteăoămişcareăeducativ ăaăcopiilorăşiătinerilor,ăbazat ăpeăvoluntariat,ăcuăcaracterăapolitic,ă
deschis ă tuturor,ă f r ădeosebireădeănaţionalitate,ă ras ,ăsex,ăcredinţ ăsauăcondiţieăsocial ,ă înăconcordanţ ăcuă
principiileăşiămetodaăScout.ă 
Art.2ăScopulăCercet ieiăesteădeăaăcontribuiălaădezvoltareaăcopiiloră iătinerilor,ăînăvedereaăîmpliniriiălorăfizice,ă
intelectuale,ă sociale,ă spirituale,ă pentruă aă deveniă cet ţeniă responsabiliă aiă comunit ţiloră locale,ă naţionaleă şiă
internaţionale.ă 
Art.3. MişcareaăCercet şeasc ăseăbazeaz ăpeăurm toareleăprincipii:  
a.ăDatoriaă faţ ădeăDumnezeu:ăaderareaă laăprincipiileă spirituale,ă fidelitateaă faţ ădeă religiaă careă leă exprim ăşiă
acceptarea îndatoririlor ce decurg din aceasta.  
b.ăDatoriaăfaţ ădeăaproapele:ăloialitateaăfaţ ădeăţar ăşiătradiţii,ăînăarmonieăcuăpromovareaăconceptelorădeăpace,ă
înţelegereăşiăcooperareălaănivelălocal,ănaţionalăşiăinternaţional,ăparticipareaălaădezvoltareaăsociet ţiiăînărespectulă
faţ ădeădemnitateaăuman ăşiăintegritateaănaturii.ă 
c. Datoria faţ ădeăsine:ăasumareaăresponsabilit ţiiădezvolt riiăproprieiăpersoane.ă 
 
CapitolulăII.ăNumele,ăscopulăşiăidentitateaăasociaţieiă 
Art.4. (1) Centrulăcercet escăNocrichă- Hans-Christian Habermann se constituie în temeiul art. 45¹ din 
StatutulăOrganiza ieiăNa ionaleăCerceta iiăRomâniei;ă 
(2) Conform prezentului statut denumirea de Centrulăcercet escăNocrichă- Hans-Christian Habermann 
esteădat ăacesteiăfiliale,ăcaăstructur ăasociativ ădeătineret,ăunitar ,ăindependent ,ăapolitic ,ăneguvernamental ă
şiăf r ăscopăpatrimonial.ă 
Art.5. (1) Scopulă Centrulă cercet escă Nocrichă - Hans-Christian Habermann este de a contribui la 
educareaăcopiiloră iătinerilorăcuăajutorulăunuiăsistemădeăvaloriăbazatăpeăLegeaăşiăPromisiuneaăCercetaşului,ă înă
vedereaă împliniriiă loră fizice,ă intelectuale,ă sociale,ă spirituale,ă pentruă aă deveniă cet ţeniă responsabiliă aiă
comunit ţiloră locale,ă naţionaleă şiă internaţionaleă iă deă aă desf uraă activit iă economiceă directeă cuă caracteră
accesoriuă i înăstrâns ăleg tur ăcuăscopulăONCR.ă 
(2) Pentru îndeplinirea scopului propus, Centrulă cercet escă Nocrichă - Hans-Christian Habermann î iă
propune,ăf r ăaăseălimitaălaăacestea,ăurm toareleăobiective:ă 

a. Organizareaăşiădesf urareaăactivit ilorăeducativeăde/pentruăcopiiăşiătineriăşiădeăvoluntariat;ă 
b. Organizareaăşiădesf şurareaăactivit ţilorădeăeducaţieănon-formal ăpentruăcopii,ătineriăşiăadulţi;ă 
c. Organizareaăşiădesf şurareaăactivit ţilorărecreativeăşiădeădivertisment;ă 
d. Organizareaă şiă desf şurareaă activit ţiloră specificeă deă educaţieă pentruă mediuă şiă protecţiaă mediului,ă

inclusivăactivit ţiădeăadministrareăaăariilorănaturaleăprotejate;ă 
e. Organizareaăşiădesf şurareaăactivit ţilorădeăformareăprofesional ăcontinu ăaăadulţilor;ă 
f. Organizareaăşiădesf şurareaăactivit ţilorădeăschimburiădeătineriăşiăcolaborareăinternaţional ;ă 
g. Organizareaăşiădesf şurareaăprogramelorădeădezvoltareătransfrontalier ;ă 
h. Organizareaăşiădesf şurareaădeăconcursuriă laănivelă local,ănaţionalăşiă internaţională înădomenii specifice 

scopuluiăşiăobiectivelorăorganizaţiei;ă 
i. Organizareaăşiădesf şurareaăaltorăactivit ţiăspecificeăorganizaţiei.ă 
j. Activit ţiăaleăaltorăorganizaţiiăn.c.aă 
k. Facilit ţiădeăcazareăpentruăvacanţeăşiăperioadeădeăscurt ădurat ă 
l. Parcuri pentru rulote, campinguriăşiătabereă 
m. Alte servicii de cazare  
n. Alteăserviciiădeăalimentaţieă 
o. Alteăactivit ţiădeărezervareăşiăasistenţ ăturistic ă 
p. Înv ţ mântăînădomeniulăsportivăsauărecreaţională 
q. Alteăformeădeăînv ţ mântă 
r. Activit ţiăaleăbazelorăsportiveă 
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s. Alteăactivit ţiărecreativeăşiădistractiveă 
Art.6. Centrulă cercet escăNocrichă - Hans-ChristianăHabermannăseăconstituieăpeăperioad ănedeterminat ăcaă
filial ă aă Organiza ieiă Na ionaleă Cerceta iiă Românieiă – ONCRă iă vaă respectaă prioritară prevederileă statutuluiă
acesteia;  
Art.7. Centrulăcercet escăNocrichă- Hans-ChristianăHabermannăareăsediulăînăsatulăNocrichălaănr.ă160,ăjude ulă
Sibiu. Sediul filialei poate fi modificat pe baza deciziei Consiliului Director.  
Art.8. Centrulă cercet escă Nocrichă - Hans-Christian Habermann colaboreaz ă cuă instituţiileă publice,ă
organizaţiileă neguvernamentaleă şiă bisericaă peă bazaă unuiă protocol,ă atâtaă timpă câtă colaborareaă nuă contravineă
scopuluiă şiă principiiloră Mişc riiă Cercet şeştiă şiă aceastaă nuă implic ă integrareaă Centrulă cercet escă Nocrichă - 
Hans-Christian Habermann în structurile lor.  
Art.9. Centrulăcercet escăNocrichă- Hans-ChristianăHabermannăpoateăaveaăsigl ,ăsteag,ăimn,ăsalutăşiădeviz ă
proprie.ăAcesteaăseăaprob ădeăc treăConsiliulăDirectorăalăONCR.ă 
Art.10. (1)ăEducareaăcopiilorăşiătinerilorăseărealizeaz ăprinăactivit ţiăeducativeănon-formale specifice: culturale, 
spirituale,ăsportive,ăecologice/deăprotecţieăaămediului,ăsocial-umanitare,ădeădezvoltareăpersonal ăsauădinăoriceă
alt domeniu care poate contribui la îndeplinirea misiunii.  
(2)ăFormareaăcontinu ăaăadulţilorăvoluntariăresponsabiliădeăeducareaăcopiilorăşiătinerilorăseărealizeaz ăprintr-un 
sistem de formare specific, descris în documentele subsecvente statutului.  
 
Capitolul III. Organele de conducere aleăCentrulăcercet escăNocrichă- Hans-Christian Habermann  
Art.11.ăApartenen aă 
(1) La nivel local, Centrulăcercet escăNocrichă- Hans-Christian Habermann este filiala aăOrganiza ieiă
Na ionaleăCerceta iiăRomâniei.  
(2)ăSeăbucur ădeăautonomieădecizional ăşi areălibertateaădeăasociereăînăscopulăderul riiădeăactivit ţiăspecificeăşiă
p str riiăidentit ţii.ă 
(3)ăCentrulăcercet escăpoateăaveaăpatrimoniuăpropriu,ăînăconformitateăcuălegisla iaăînăvigoareă iăRegulamentulă
ONCR.  
Art.12.ăAtribuţiileăgeneraleăaleăfilialei:  
a.ăfaciliteaz ăactivit ileădesf urateădeăcerceta iămembriăONCR;ă 
b.ăfaciliteaz ăactivit iădeăeduca ieănon-formal ;ă 
c.ăidentific ă iăgestioneaz ăresurseleămaterialeă iăfinanciare;ă 
Art.13. Filialeiă îiă poateă fiă suspendat ă activitateaă peă bazaă decizieiă Consiliuluiă Directoră ală ONCRă iă seă poateă
desfiinţaăprinădeciziaăAdun riiăGeneraleăONCR,ăînăcondiţiileăprev zuteădeăStatutulă iăRegulamentulăONCR.ă 
AdunareaăGeneral ăaăCentruluiăcercet escă 
Art.14.ăComponenţ ă 
(1)ă Adunareaă General ă esteă forulă deă conducereă ală Centruluiă Cercet esc,ă careă implementeaz ă obiectiveleă
strategice ale ONCR la nivel local.  
(2)ăAdunareaăGeneral ăseăconvoac ăînăsesiuneăordinar ăanual ,ăsauăînăsesiuneăextraordinar ,ăoriădeăcâteăoriă
este nevoie.  
(3)ă Laă acesteă adun riă particip , cuă dreptă deă vot,ă toţiă membriiă centruluiă cercet esc,ă careă sunt:ă membriiă
ConsiliuluiăCentruluiăcercet escă iăunădelegatăreprezentantăalăConsiliuluiăDirector.ă 
Art.15.ăAtribuţii.  
(1)ăAdunareaăGeneral ăaăCentruluiăCercet escăareăurm toareleăatribu ii:ă 
a. dezbateăraportulădeăactivitateăalăConsiliuluiăCentruluiăCercet escă iăalăcenzorilor;ă 
b.ădezbateă iăadopt ăplanulădeăactivit iăalăCentruluiăCercet escăpentruăanulăurm tor;ă 
c.ăd ădesc rcareădeăgestiuneăordonatoruluiăprincipalădeăcrediteăpentruăanulătrecut;  
d.ăaprob ăbugetulăpentruăanulăurm toră iăadopt ădeciziileăceăseăimpun;ă 
e.ăevalueaz ăindividuală iăcolectivăactivitateaăorganelorălocaleăalăc rorămandatăseăîncheie;ă 
f.ăevalueaz ăimplementareaăobiectivelorăstrategiceălocale;ă 
g. alege Consiliul CentruluiăCercet escă iăCenzorulă(Cenzorii);ă 
h.ădezbateă iăaprob ăobiectiveleăstrategiceălocaleăpentruăurm toriiătreiăani.ă 
 

ConsiliulăCentruluiăCercet esc 
Art.16.ăComponenţ ă 
ConsiliulăCentruluiăCercet escă 
Art.16.ăComponenţ ă 
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(1)ăConsiliulăCentruluiăCercet escă(CCC)ăconduceăactivitateaăCentruluiăCercet escăîntreăAdun rileăGenerale.ă 
(2)ă CCCă esteă compusă dină Directorulă Centruluiă Cercet escă şiă al iă 2ă membri,ă to iă ale iă deă c treă Adunareaă
General ,ă prină votă direct,ă astfel:ă 1ă membruă numită deă Consiliuluiă Directoră ală ONCRă ,ă 1ă membruă peă bazaă
propuneriiădeăcandidatur ăf cut ădeăc treăcoordonatorulădeăCentreăCercet e ti,ăDirectoruluiăExecutivăalăONCRă
sauă Pre edinteă (numaiă înă cazulă înă careă celelalteă func iiă suntă vacante)ă iă 1ă membruă peă bazaă propuneriiă deă
candidatur ăvenit ădinăparteaăCentrelorăLocaleăaleăONCR.ă 
(3)ăCeiă3ămembriăî iăstabilescăîntreăeiăresponsabilit ile/func iileăînătermenădeă5ăzileădeălaăalegere.ă 
(4)ăPrimulăConsiliuăalăCentruluiăcercet şescăesteăformatădin:ă 
…………………………………………………………………….ă 
…………………………………………………………………….ă 
……………………………………………………………………..ă 
Art.17.ăAtribuţiileăCCCă iăaleăDirectorului Centrului:  
(1)ăCCCăcoordoneaz ăactivitateaăgeneral ăaăfilialeiă iăîntreprindeătoateăac iunileănecesareăpentruăaăseăasiguraă
deăîndeplinireaăindicatorilorătehniciă iăfinanciariăstabili iăînăcadrulăAdun rilorăGenerale;ă 
(2)ăCCCăr spunde,ă înă termenulă solicitat,ă laă toateăsolicit rileădeă informa iiă referitoareă laăactivitateaăcentrului,ă
adresateădeăc treăPre edinteleăsauăoricareădinămembriiăConsiliuluiăDirectorăalăONCR,ăDirectorulăExecutivăsauădeă
c treăresponsabilulădeăCentreăScout;ă 
(3)ăCCCăr spundeăde legalitateaădesf ur riiăactivit iiăcentrului;ă 
(4)ăŞefulăCentruluiăCercet escăesteăresponsabilăcuăimplementareaădeciziilorăluateădeăc treăAdunareaăGeneral ă
iădeăConsiliu,ăreprezint ăCentrulăCercet escăînăinteriorulăşiăînăexteriorulăONCRă iăîntocme te rapoarte tehnice 
iăfinanciareă– trimestriale – cuăprivireălaăactivitateaăcentrului,ăpeăcareăleăprezint ăConsiliuluiăDirectorăalăONCR.ă 

Cenzorul  
Art.18. Numire.ăCenzorulăCentruluiăCercet escăesteănumitădeăConsiliulăDirectorăalăONCRă iăeste,ădeăregul ,ă
unulă dintreămembriiă Comisieiă deă Cenzoriă aiă ONCR;ă înă cazuriă excep ionale,ă poateă fiă numită ună altă cenzor,ă cuă
studii superioare în domeniul economic.  
Art.19.ăAtribuţii.ăAtribuţiileăcenzoruluiăsuntăsimilareăcuăaleăcelorădinăstructuraănaţional ă iăfunc ioneaz ădup ă
acelea iănorme.ă 
 
Capitolul IV. Management financiar  
Art.20. Veniturile Centruluiăseărealizeaz ădin:ă 
a.ădobânziăşiădividendeărezultateădinăplasareaăsumelorădisponibileăînăcondiţiiălegale;ă 
b.ăveniturileărealizateădinăactivit ţiăeconomiceădirecte;ă 
c. donaţii,ăsponsoriz riăsauălegate;ă 
d.ăresurseăobţinuteădeălaăbugetulădeăstatăşi/sauădeălaăbugeteleălocale;ă 
e.ăfinan riănerambursabileăsauărambursabileă 
f.ăsubven iiădinăparteaăONCR;ă 
g.ăalteăvenituriăprev zuteădeălege.ă 
Art.21.(1)ă Centrulă vaă desf şuraă activit ţiă economiceă directeă cuă caracteră accesoriuă înă strâns ă leg tur ă cuă
realizareaăscopurilorăorganizaţiei,ăcuăcondi iaăcaăveniturileărealizateăs ăfieăutilizateăexclusivăpentruăactivit ileă
non-profităprev zuteăînăprezentulăstatut.ă 
Art.22. (1) Centrul, pot primi donaţiiă subă form ădeă fonduriă b neşti,ă bunuriămaterialeămobileă sauă imobile,ă
numaiăînăcazulăînăcareăacceptareaăacestoraănuăimplic ăcondiţion riăînăactivitateaăacestuia.ă 
(2)ă Centrulă cercet escă poateă s ă înstr inezeă bunuriă dină patrimoniulă propriu,ă dac ă aceastaă esteă înă interesulă
organizaţiei,ăînăbazaădecizieiăConsiliuluiăCentruluiăCercetasescăpentruăbunurileăinăvaloareămaiămicaădeă5000ădeă
euroăsiăcuăaprobareaăAdun riiăGeneraleăaăcentruluiăinăcazulăinăcareăvaloareaăbunuluiădepastesteă5000ădeăeuro.ă 
Art.23. Ordonatorii de credite ai centrului suntăceiăstabili iădeăConsiliulăDirectorăalăONCR.ă 
 
CapitolulăVIIăDizolvareaăşiălichidareaă 
Art.24.ăCentrulăpoateăfiădezvoltatăconformălegislaţieiăprivindăasociaţiileăşiăfundaţiile:ă 
a) de drept;  
b)ăprinăhot râreaăAdun riiăGeneraleăaăfilialei;ă 
c)ăprinăhot râreăjudec toreasc ;ă 
d) în temeiul art. 45¹ din statutul ONCR.  
Art.25. Destina iaăpatrimoniuluiăînăcazulădesfiin riiăcentrului.ă 
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Toateă bunurileă Centruluiă Cercet escă careă seă desfiinţeaz ă trecă în patrimoniul ONCR care îl va administra 
potrivit prevederilor statutului ONCR, prin intermediul Consiliul Director al ONCR.  
Dispozi iiăfinaleă iătranzitoriiă 
Art.ă 26.ă Prezentulă statută aă fostă adoptată înă Adunareaă General ă aă Centruluiă Cercet escă Nocrichă în data de 
_______________;  
Art.ă27.ăPeăbazaăprezentuluiăstatut,ăînătermenădeă60ădeăzileădeălaăaprobareaăluiădeăc treăinstan aăcompetent ,ă
ConsiliulăCentruluiăCercet esc,ăvaă întocmiăRegulamentulădeăOrganizareă iăFunc ionareăalăcentrului,ărespectivă
RegulamentulădeăOrdineăInterioar ă iăstrategiaăacestuiaăpentruăoăperioad ădeăminimumă3ăani;ă 
Art.ă 28.ă Modalit ileă deă lucruă neprev zuteă deă prezentulă statută suntă deă competen aă Adun riiă Generaleă aă
Centrului;  
Art.ă 29.ă Prezentulă statută poateă fiămodificată doară deă c treăAdunareaăGeneral ă aăCentruluiă cuă ună cvorumădeă
minimumă2/3ădinănum rulămembrilorăcuădreptădeăvot.ă 
Redactatăazi,ă______________________ăînă6ă( ase)ăexemplareăoriginale.ă 
 
Participan iălaăAdunareaăGeneral ădeăconstituireăaăCentruluiăCercet escă 
(se vor nominalizaătoţiămembriiăCD,ădirectorulăexecutivăşiămembriiănominalizaţiălaăart.16-4) 
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